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!!!!!Isenção no Vestibular – As inscrições
para o pedido de isenção de taxas do Vesti-
bular da Unicamp 2007 podem ser feitas de
2 a 24 de maio, exclusivamente pela Internet,
no endereço eletrônico  http://www.com-
vest.unicamp.br/. A documentação deve ser
encaminhada pelo correio até o dia 31. O
programa de isenção do Vestibular Nacional
da Unicamp é parte do Programa de Ação
Afirmativa e Inclusão Social (Paais), que pre-
vê que estudantes que tenham cursado todo
o ensino médio na rede pública brasileira
recebam 30 pontos a mais na nota final da
segunda fase. Candidatos autodeclarados
pretos, pardos e indígenas que tenham cur-
sado o ensino médio em escolas públicas
também têm, além dos 30 pontos adicionais,
mais dez pontos acrescidos à nota final. A
participação no Paais é opcional e deve ser
indicada no formulário de inscrição.
!!!!!Seminário de Gerontologia - O II Se-

minário de Pesquisa em Gerontologia da
Unicamp acontece nos dias 4 e 5, das 8h às
18h, no SESC-Campinas, co-realizador do
evento. É direcionado para estudantes e pro-
fissionais da área. O objetivo é divulgar as
metodologias de pesquisa (com foco em va-
lidação de instrumentos) e de dados brasi-
leiros (com foco em pesquisas de base po-
pulacional); promover interação entre pesqui-
sadores visando ao estabelecimento de ba-
ses para futuros intercâmbios entre institui-
ções, além de promover o intercâmbio entre
os programas brasileiros de pós-graduação
e graduação em Gerontologia. Informações:
semgeron@unicamp.br ou site http://ww-
w.fe.unicamp.br/semgeron
!!!!!Epilepsia fora das sombras- Aconte-

ce nos dias 4 e 5, das 8h30 às 17h, no Salão

Nobre da Faculdade de Ciências Médicas, o
IV Workshop da Campanha Global “Epilep-
sia fora das sombras”, organizado pela As-
sistência à Saúde de Pacientes com Epilep-
sia (ASPE) e coordenado pelo neurologista
Li Li Min, da FCM. Participam representan-
tes do Ministério da Saúde, do Comitê da
Campanha Global e da Federação e da Liga
Brasileira de Epilepsia. As vagas são limita-
das. Os interessados em participar do even-
to devem fazer depósito bancário no valor
de R$ 120, na conta corrente da ASPE: Ban-
co Banespa (033), agência 0207, conta cor-
rente 13.010.204-6, CNPJ 05.503.071/0001-
20. Efetuado o depósito, enviar o compro-
vante junto com a ficha de inscrição que está
disponível no site www.aspebrasil.org  para
o fax (19) 3788-7292. Informações: 19-3788-
7292 ou li@aspebrasil.org.
!!!!!Prêmio Saúde Oncologia - Quatro tra-

balhos científicos da Unicamp estão entre os
fialistas do 1o Prêmio Saúde Oncologia da
América Latina. Dois da Faculdade de Ciên-
cias Médicas (FCM), um do Centro de Aten-
ção à Saúde Integral da Mulher (Caism) e
um do Centro de Hematologia e Hemoterapia
(Hemocentro). O vencedor será divulgado no
dia 4, no endereço eltrônico http://www.pre-
miooncoamericalatina.com/
!!!!!Criança e segurança 2006 - O encon-

tro “Criança & Segurança 2006 - Transporte
de Crianças – Questões & Soluções” acon-
tece no dia 5, na Faculdade de Engenharia
Mecânica (FEM). Coordenado pelo profes-
sor Antonio Celso Fonseca de Arruda, tem
como objetivo apresentar, discutir e propor
soluções técnicas, legais e administrativas a
serem adotadas pelos órgãos governamen-
tais, com vistas à regulamentação e fiscali-
zação do uso dos dispositivos de retenção
infantil em veículos automotores. Durante o
encontro serão expostos equipamentos de
retenção infantil e a ONG Criança Segura
ministra um mini-curso teórico-prático sobre
seleção e instalação de cadeirinhas. Partici-
pam alunos de Medicina e de Enfermagem
da Unicamp, Puccamp, além de instrutores
de Centros de Formação de Condutores. In-
formações: (19) 3788-3345.
!!!!!Diplomacia Econômica - A segunda

edição do curso de especialização de Diplo-
macia Econômica (modalidade extensão), do
Instituto de Economia (IE) da Unicamp, co-
meça no dia 2, na Universidade de São Pau-
lo (USP). Com duração de quatro bimestres
(372 horas), será ministrado às terças, quar-
tas e quintas–feiras, das 19h30 às 22h30.
Participam docentes do IE da Unicamp e de
outras unidades, da USP, Unesp, universi-
dades privadas, além de técnicos ligados às
negociações dos setores público e privado.
O curso é parte de um convênio entre a Uni-
camp e a Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento (Unc-
tad), sediada em Genebra. A primeira edi-
ção ocorreu em 2003-2004. Informações:
(19) 3788-5709.
!!!!!Regência Orquestral - A Orquestra Sin-

fônica Jovem de Campinas recebe até o dia
5 inscrições para o IV Workshop de Regên-
cia Orquestral da Unicamp. O evento será
realizado de 30 de maio até 3 de junho, no
Instituto de Artes (IA). A taxa de inscrição é
de R$50 (ouvintes) e R$100 (para regentes).
O pagamento deve ser efetuado no primeiro
dia do curso. Os interessados em participar
como ouvintes devem enviar correspondên-
cia com cópia de currículo e gravação de

regência em vídeo (DVD ou VHS) para Work-
shop de Regência Orquestral da Unicamp,
Caixa postal 6161, Cidade Universitária “Ze-
ferino Vaz, Campinas-SP, CEP 13083-979.
Informações: (19) 3788-1702 ou vicprod@u-
nicamp.br
!!!!!Mundial de aviões de papel – O aluno

Rodrigo Miyamoto, da Faculdade de Enge-
nharia Mecânica (FEM) da Unicamp, repre-
senta o Brasil no Campeonato Mundial de
Aviões de Papel, evento a ser realizado nos
dias 5 e 6, em Salzburg, na Áustria. Partici-
pam do evento mais de 48 universidades do
mundo todo. Informações: http://www.uni-
camp.br/unicamp/divulgacao/BDNUH/NU-
H_5959/NUH_5959.html

!!!!!Agrícola
“Estudo e diagnóstico da agricultura irri-

gada na região do alto da bacia hidrográfica
do Rio Itapicuru - Bahia” (doutorado). Can-
didata: Claudia Bloisi Vaz Sampaio. Orien-
tadora: professora Mara de Andrade Marinho
Weill. Dia 5, às 14 horas, no Laboratório de
Solos da Feagri.
!!!!!Biologia
“Influência da inervação na distribuição

dos receptores de acetilcolina na junção
neuromuscular distrófica” (mestrado). Can-
didata: Ana Paula Tiemi Taniguti. Orientadora:

!!!!!Folha de S. Paulo
21 de abril - Embora a Anatel (A-

gência Nacional de Telecomunicações)
e o Procon de São Paulo afirmem que
as explosões de celulares ocorram ape-
nas com baterias e equipamentos pira-
tas, especialistas dizem que acidentes
podem acontecer mesmo com os apa-
relhos originais. “Pode acontecer aci-
dente, desde que haja falha de fabrica-
ção na bateria. As companhias montam
celulares com componentes de diferen-
tes origens. Pode haver, por exemplo,
um problema de qualidade em peças
da China”, diz Vitor Baranauskas, pro-
fessor da Faculdade de Engenharia Elé-
trica e Computação da Unicamp.

24 de abril - Eles defendem o fim
do Estado e das relações de poder e
acreditam que a liberdade está aci-
ma de tudo. Utopia para uns, o a-
narquismo está virando coisa séria
para outros. Inspirados por autores do
século 19, como Mikhail Bakunin e
Pierre Joseph Proudhon, jovens es-
tão montando grupos para estudar e
divulgar as idéias anarquistas. Para
Francisco Foot Hardman, professor
titular do Instituto de Estudos da Lin-
guagem da Unicamp, o crescente in-
teresse dos jovens pelo anarquismo
– movimento criado na Europa, no
século 19, e que prega o fim do Esta-
do – é decorrência de uma crise de
representação política mundial.
!!!!!O Estado de S. Paulo

23 de abril – O economista José
Francisco de Lima Gonçalves, de 51
anos, ainda se lembra daqueles tem-
pos de carestia de 1979. Quando ia
abastecer seu Fusca vermelho, só
punha cinco litros de gasolina por vez.
“Era muito caro, a gente rachava ga-
solina até para ir ao cinema e chega-
va a cancelar viagem por causa do
preço”, conta.  Hoje em dia, o preço
do petróleo sobe 50% em um ano
(42% em 2005) e o dia-a-dia das pes-
soas pouco muda. Mas quem viveu
durante as grandes crises do petró-
leo – a de 1973-1974 e a mais grave,
de 1979-1980 – sentiu na pele a de-
pendência do combustível importado.
“Hoje, podemos crescer até 5% ou 6%
ao ano que temos auto-suficiência
sustentada, levando em conta o que
temos de oferta e os novos projetos”,
diz Saul Suslick, diretor do Centro de
Estudos do Petróleo da Unicamp.
!!!!!Valor Econômico

24 de abril - Em 1994, uma gran-
de rede de varejo que encomendas-
se alimentos não perecíveis conside-
rava aceitável que a carga fosse en-
tregue em quatro dias. No ano passa-
do, esse prazo já havia sido reduzido
para dois dias. O aumento no nível de
exigência dos supermercadistas – de-
tectado em pesquisas do Instituto Cop-
pead de Administração, ligado à Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) – ilustra um paradoxo cada vez
mais freqüente nas grandes cidades.
“Quanto mais o cliente exige, mais di-
fícil é para as empresas (de logística e
distribuição) atender a estes novos
padrões”, resume Orlando Fontes Lima
Júnior, coordenador do Laboratório de
Aprendizagem em Logística e Trans-
portes (Lalt), da Unicamp.

!!!!!FOP comemora 49 anos
com palestra sobre Tiradentes
O pró-reitor de Graduação da Unicamp, professor

Edgar Salvadori De Decca, ministrou a Aula Inaugu-
ral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP)
da Unicamp, cujo tema foi “Tiradentes: o Herói Es-
quartejado”. O evento fez parte da comemoração de
aniversário da FOP, que completou 49 anos no dia
21 de abril. De Decca lembrou da colaboração que a
unidade deu para a história através do trabalho de
exumação e identificação das ossadas de três per-
sonagens da Inconfidência Mineira (Rezende, Mota
e Lage), os quais foram liderados por Joaquim José
da Silva Xavier – Tiradentes. O diretor da FOP, profes-
sor Thales Rocha de Mattos Filho, falou não só da im-
portância da unidade por ser um centro de pesquisa
com reconhecimento mundial, como também lembrou
que ela antecede em nove anos a fundação da Unicamp.

O professor De Decca iniciou sua explanação exi-
bindo uma obra, o primeiro quadro pintado sobre

Tiradentes, por Pedro Américo, em 1893, em que ele
aparece esquartejado, o que traduz um país dividi-
do. Falou como se constrói um herói através dos tem-
pos e que Tiradentes carrega um sentimento cívico,
muito mistério e força. É justamente dele que origi-
nou o sentimento de civismo do brasileiro, impulsio-
nado pela criação, relativamente próxima, da ban-
deira brasileira e do quadro citado.
!!!!!Concurso público da Unicamp
     tem 11 mil candidatos
    para 55 vagas

Encerradas as inscrições para concurso público em
três funções, a Diretoria Geral de Recursos Huma-
nos (DGRH) da Unicamp contabilizou 11.620 pedi-
dos, que concorrerão a 55 vagas administrativas. De
acordo com a coordenadora da DGRH, Maria do
Rosário Almeida Rocha, esse número ainda não é
definitivo. “Temos que esperar pela confirmação do
pagamento das inscrições que se encerram hoje”,

afirmou Maria do Rosário. Segundo ela, o núme-
ro superou as expectativas, que estavam em tor-
no de 10 mil inscrições. “Esse é o primeiro con-
curso público para funções administrativas desde
1989”. A coordenadora afirma que existia uma
demanda reprimida no mercado confirmada com
esse número elevado de candidatos.

Das 55 vagas, 30 serão destinadas a técnicos
de administração, que exigem como formação o
nível médio. Para as funções de analista de apoio
técnico, que exigem nível universitário, será des-
tinado um total de 25 vagas. Destas, 20 estão li-
gadas à área de procedimentos institucionais e 5
para a área de gestão de processos. A diretora da
área de planejamento, Maria Aparecida Quina de
Souza e a diretora da Divisão de Planejamento e
Desenvolvimento, Suzerley Moreno Ribeiro, am-
bas da DGRH, informaram que as vagas já pos-
suem um destino certo, que são as unidades de
ensino e pesquisa da Unicamp.

professora Maria Julia Marques. Dia 3, às
14 horas, na sala de defesa de teses da Pós-
graduação do IB.

“Análise, classificação, anotação e perfil
de expressão de fatores de transcrição no
endosperma de milho (Zea mays L.)” (dou-
torado). Candidata: Natália Cristina Verza
Ferreira. Orientador: professor Paulo Arruda.
Dia 5, às 8h30, na sala de defesa de teses
da Pós-graduação do IB.

“Efeitos do alongamento sobre a matriz
extracelular do tendão calcanear de ratos”
(mestrado). Candidata: Fernanda Martins de
Almeida. Orientador: professor Edson Rosa
Pimentel. Dia 5, às 14 horas, na sala de de-
fesa de teses da Pós-graduação do IB.
!!!!!Humanas
“O gênero e a espécie: paternidade e a

sexualidade nas décadas de 1920 a 1940”
(mestrado). Candidata: Sabrina Deise Fina-
mori. Orientadora: professora Heloísa André
Pontes. Dia 4 de abril, às 14 horas, na sala
de defesa de teses do IFCH.
!!!!!Odontologia
“Identificação imunohistoquímica de célu-

las imunológicas e inflamatórias em polpas
dentais normais e inflamadas” (doutorado).
Candidato: José Flávio Affonso de Almeida.
Orientador: professor Alexandre Augusto
Zaia. Dia 3, às 8h30, na FOP
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