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!!!!!Caism segue programação
  especial dos seus 20 anos

Como parte das atividades dos 20 anos do Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (Caism), completados em março, começou no dia 7 de agos-
to uma programação especial no anfiteatro da unidade. O obstetra João Luiz
Pinto e Silva, presidente da programação, falando sobre um pouco da história do
Caism, recordou que ele foi criado através do embrião da Faculdade de Ciências
Médicas e que sua perspectiva de atenção integral à saúde da mulher mais tarde
trouxe outros programas ao país.

Segundo a docente Eliana Amaral, representando a chefia do Departamen-
to de Tocoginecologia, em 1986, quando foi formado o Centro, ela cursava a
residência médica. “No momento observei que o Caism foi a configuração da
minha idéia do que seria uma médica”, diz. “Vivemos este lugar desde que ele
nasceu, sempre trabalhando em conjunto. E assim pretendemos continuar”.

A diretora-executiva do hospital, Mary Ângela Parpinelli, além de enfatizar
as razões para comemorar essas duas décadas, lembrou que já vislumbra um
futuro para o Caism, graças também a um estudo minucioso propiciado pelo
Planejamento Estratégico (Planes). “A estrutura física do Caism deve ser modifi-
cada. Será dividido em áreas de internação, ambulatórios, acadêmica e administra-
tiva, com fluxos separados para pacientes, funcionários e visitantes. Buscamos
uma melhor hotelaria e condições mais adequadas para receber o paciente”, afir-
ma.

!!!!!Sem Limites – A Propeq - Empresa
Júnior da Faculdade de Engenharia Quími-
ca (FEQ) realiza de 14 a 18 de agosto a 9ª
Semana de Engenharia Química (SEQ) “Co-
nhecimento sem limites”. A abertura oficial
acontece neste dia 14, às 10 horas, com
palestra sobre “Marketing pessoal” proferida
pela publicitária Bruna Gasgon. Informações:
www.seq.com.br/

!!!!!Curso de Trauma – Pelo oitavo ano con-
secutivo, Campinas será sede do Curso de
trauma pré-CoLT (Congresso Brasileiro das
Ligas do Trauma), que acontece de 14 a 17
de agosto, das 19h às 22h30, no complexo
de salas de aula da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM). O médico norte-americano
Manuel Lorenzo, da Universidade de Con-
necticut, é o convidado internacional. A novi-
dade desse ano é que, além de Unicamp e
PUC de Campinas, estão participando da
organização as Ligas das faculdades de
Medicina de Jundiaí, PUC de Sorocaba e
Taubaté. Informações: www.fcm.unicamp.br/
congressos/trauma

!!!!!Vestibular – A Comissão Permanente
para os Vestibulares da Unicamp (Comvest)
divulga a relação de isentos para o Vestibu-
lar 2007 no dia 15 de agosto. Informações:
www.comvest.unicamp.br

!!!!!Logotipo do IEL – O Instituto de Estu-
dos da Linguagem (IEL) recebe trabalhos
para a criação de seu logotipo, em comemo-
ração aos seus 30 anos de fundação. As ins-
crições devem ser feitas até 15 de agosto,
das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Secreta-
ria da Diretoria do IEL. Informações:  www.i-
el.unicamp.br/portal/database/images/Fi-
cha%20inscrio%20logotipo%20IEL.doc

!!!!!Curso no CEL – O Centro de Ensino de
Línguas da Unicamp (CEL), através da Es-
cola de Extensão da Unicamp (Extecamp),
organiza o primeiro curso de “Aprimoramen-
to Profissional para Professores de Espa-
nhol”, no período de 25 de agosto a 17 de
novembro, às sextas-feiras, das 14h às 17h.
As inscrições encerram-se no dia 15 de agos-
to: www.extecamp.unicamp.br/dados30.as-
p?sigla=CEL-0510&of=001

!!!!!ATUs e ATDs – O Fórum de Assisten-
tes Técnicos de Direção (ATDs) e de Unida-
des (ATUs) da Unicamp acontece no dia 16
de agosto, das 9h às 11h, no auditório da
Diretoria Geral da Administração (DGA). In-
formações: (19) 3788-4715.

!!!!!Palestras do CPA – Pesquisadores da
Unicamp participam nos dias 16 de agosto,
20 de setembro, 4 de outubro e 8 de novem-
bro de um ciclo interdisciplinar de seminári-
os voltados para as áreas de História e Filo-
sofia, organizado pelo Centro de Estudos e
Documentação do Pensamento Antigo Clás-
sico, Helenístico e sua Posteridade Históri-
ca (CPA), órgão ligado ao Instituto de Filo-
sofia e Ciências Humanas. Os encontros
acontecem sempre às 9 horas, na Sala de
Projeções do IFCH. Na abertura do evento,
neste dia 16, o professor Reinaldo Sampaio
Pereira (Unip-Campinas) discute o tema “Al-
gumas notas sobre a questão da ética a-
ristotélica”. Informações: ppfunari@uol.com.br

!!!!!Lançamento – O professor Pedro Pau-
lo Funari, pesquisador do Núcleo de Estu-
dos Estratégicos (NEE) da Unicamp, e San-
dra Pelegrini, pós-doutoranda pelo NEE, lan-
çam no dia 16 de agosto, às 19 horas, na
Livraria Fnac do Shopping Dom Pedro, o li-
vro “Patrimônio Histórico e Cultural” (Editora
Jorge Zahar). A publicação apresenta as dis-
cussões mais recentes sobre o patrimônio,
com destaque para os aspectos sociais das
políticas patrimoniais.

!!!!!Feira de Talento – A Feira Talento 2006
da Unicamp está marcada para o dia 17 de
agosto, das 9h às 20h, no Ginásio Multi-
disciplinar da Unicamp (GMU). Trata-se de
um evento sui generis, promovido pelo Nú-
cleo das Empresas Juniores da Unicamp,
que proporciona aos participantes oportuni-
dades de ocupação no mercado de traba-
lho. Leia em www.unicamp.br/unicamp/uni-
camp_hoje/ju/agosto2006/ju332pag3b.html

!!!!!Cooperativismo – A Incubadora Tecno-
lógica de Cooperativas Populares (ITCP) da
Unicamp, vinculada à Pró-reitoria de Exten-
são e Assuntos Comunitários (Preac), rece-
be até 18 de agosto inscrições para o “Cur-
so de formação em cooperativismo e Eco-
nomia Solidária”. Para participar é necessá-
rio que os candidatos pertençam a qualquer
instituição de ensino superior. As inscrições
devem ser feitas mediante entrega de currí-
culo resumido (máximo de duas folhas) na
sede da ITCP (Rua 5 de agosto, 151, em frente
à Praça da Paz, em Campinas). Informações:
curso@itcp.unicamp.br ou (19) 3788-5212.

!!!!!Curso de folclore – O Espaço Cultural
Casa do Lago realiza, de 21 a 25 de agosto,
o 11º Encontro com o Folclore/Cultura Po-
pular. Educadores e pesquisadores da cul-
tura popular, interessados em participar do
curso gratuito de introdução ao folclore “Con-
ceito e Metodologia de Pesquisa”, podem
fazer inscrição até 18 de agosto, por meio
do formulário eletrônico. O curso será reali-
zado durante o evento, das 18h às 21h, no
Centro de Convenções da Unicamp. Infor-
mações: (19) 3788-7017 ou casadolago@rei-
toria.unicamp.br.

!!!!!Alimentos
“Avaliação de sistemas de fechamento para
embalagens de polietileno tereftalato (pet) na
retenção de CO2” (mestrado). Candidata:
Heliane Betune Bastos. Orientador: professor
Carlos Alberto Rodrigues Anjos. Dia 14 de
agosto, às 15 horas, no salão nobre da FEA.

“Produção, purificação e caracterização da
lipase alcalina de Fsarium oxusporim” (dou-
torado). Candidata: Janaina Nicanuzia dos
Prazeres. Orientadora: Professora Gláucia
Maria Pastore. Dia 18 de agosto, às 9h30,
no salão nobre da FEA.

!!!!!Artes
“O estilo interpretativo de Jacob do Ban-

dolim” (mestrado). Candidato: Almir Côrtes.
Orientador: professor Esdras Rodrigues Sil-
va. Dia 17 de agosto, às 14 horas, no auditó-
rio II do Centro de Convenções.

“A paisagem sonora, a criança e a cidade:
exercícios de escuta e composição para uma
ampliação da idéia de música” (doutorado).
Candidata: Fátima Carneiro dos Santos.

Orientadora: professora Denise Hortência
Lopes Garcia. Dia 18 de agosto, às 14 ho-
ras, na sala de defesa de teses do IA.

“O self dança: uma proposta de indivi-
duação hipertextual” (mestrado). Candidata:
Vera Cristina Marcellino. Orientadora: profes-
sora Elisabeth Bauch Zimmermann. Dia 18
de agosto, às 14 horas, na sala 03, pós-gra-
duação do IA.

!!!!!Biologia
“Reconstrução de defeitos ósseos com

cerâmica de fosfato de cálcio ou laserterapia
de baixa energia associado a procedimento
de enxertia” (doutorado). Candidata: Rosane
Vieira da Silva. Orientador: professor José
Angelo Camilli. Dia 14 de agosto, às 14 ho-
ras, na sala de defesa de teses, prédio da
PG, bloco O, 1º andar do IB.

“Ação central do veneno da aranha Pho-
neutria nigriventer: modulação aguda da bar-
reira hematoencefálica, ativação neuronal e
envolvimento do óxido nítrico” (mestrado).
Candidata: Catarina Rapôso Dias Carneiro.
Orientadora: professora Maria Alice da

Cruz Höfling. Dia 17 de agosto, às 9 ho-
ras, na sala de defesa de teses, prédio da
PG, bloco O, 1º andar do IB.

“Atividade astrocitária e sua relação com
as alterações sinaptológicas em camundon-
gos de diferentes linhagens isogênicas após
a transecção do nervo isquiático” (mestrado).

Candidata: Amanda Emirandetti. Orien-
tador: professor Alexandre Leite Rodrigues
de Oliveira. Dia 17 de agosto, às 14 horas,
na sala de defesa de teses, prédio da PG,
bloco O, 1º andar do IB.

!!!!!Linguagem
“A ficção científica como derivação da uto-

pia – a inteligência artificial” (mestrado). Can-
didato: Marcelo Giglioli Stoppa Baldessin.
Orientador: professor Carlos Eduardo Or-
nelas Berriel. Dia 14 de agosto, às 14 horas,
na sala de defesa de teses do IEL.

“O pasquim e O pasquim 21: práticas
discursivas de resistência” (mestrado). Can-
didata: Adriana Aparecida de Almeida. Ori-
entadora: professora Mónica Graciela Zoppi-
Fontana. Dia 17 de agosto, às 10 horas, na
sala de defesa de teses do IEL.

“Uma trajetória do esquecimento: o poe-
ma “A nebulosa”, de Joaquim Manuel de
Macedo, e sua recepção crítica” (doutorado).
Candidata: Angela Maria Gonçalves da Cos-
ta. Orientadora: professora Márcia azevedo
de Abreu. Dia 18 de agosto de 2006, às 10
horas, na sala do telão do IEL.

“Folhetim: uma crônica da língua.” (dou-
torado). Candidata: Eliana de Almeida. Ori-
entadora: professora Eni de Lourdes Pulc-
cinelli Orlandi. Dia 18 de agosto de 2006, às
14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.

 !!!!!Engenharia Civil
 “A política da água mineral e avaliação

do indicador energético-ambiental: uma pro-
posta de política pública para o município de
Poá - SP” (mestrado). Candidata: Claudete
Bezerra dos Santos Canadá. Orientador: pro-
fessor Carlos Alberto Mariotoni. Dia 15 de
agosto, às 10 horas, na sala de defesas de
teses da FEC.

!!!!!Engenharia Química
“Simulação atomística como ferramenta

para investigação dos mecanismos de difu-
são: coeficientes de autodifusão de gases
simples em matriz polimérica” (doutorado).
Candidato: José Luiz Lino Trochmann. Ori-
entador: professor Sérgio Persio Ravagnani.
Dia 16 de agosto, às 14 horas, na FEQ.

!!!!!Humanas
“Narciso no império dos crisântemos in-

terpretando o movimento shindo renmei”
(mestrado). Candidata: Marcela Jussara Mi-
wa. Orientadora: professora Amneris Maroni.
Dia 16 de agosto, às 14 horas, na sala de
defesa de teses do IFCH.

“Modos de ser em modos de ver: ciência
e estética em registros de africanos por via-
jantes europeus (Rio de Janeiro, ca. 1808-
1850)” (doutorado). Candidata: Eneida Ma-
ria Mercadante Sela. Orientadora: professo-
ra Silvia Hunold Lara. Dia 16 de agosto, às
14 horas, no auditório II do IFCH.

!!!!!Odontologia
“Prevalência de sinais e sintomas de de-

sordens temporomandibulares em adultos:
estudo retrospectivo de pacientes tratados
pelo cetase” (mestrado). Candidata: Mônica
Vieira de Jesus Cruz. Orientador: professor
Frederico Andrade e Silva. Dia 17 de agos-
to, às 9 horas, na FOP.

Giovanni Dosi
Obra que comporta pelo menos duas leituras distin-
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como estudo de caso o desenvolvimento da indústria de
semicondutores, e de outro, por uma valiosa reconstru-
ção histórica desse mesmo desenvolvimento.

A análise do autor abrange o comércio internacio-
nal desse ramo de atividades e os investimentos ex-
ternos de suas grande multinacionais. Estuda as ino-
vações tecnológicas em termos de mudanças de pa-
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Mudança técnica e transformação industrial

 !!!!!Rosana Baeninger assume o
  Nepo, onde construiu carreira

Os 23 anos vividos na Unicamp, inicialmente como graduanda
em Ciências Sociais e estagiária e depois na condição de
mestranda, doutoranda e docente tornaram Rosana Baeninger
competente para o cargo em que foi empossada no dia 2 de
agosto: coordenadora do Núcleo de Estudos da População
(Nepo). É a opinião manifestada pelos professores José Marcos
Pinto, que passou a coordenação a Rosana, a demógrafa Elza
Berquó, o ex-coordenador Daniel Högan, a professora Maria
Coleta e o coordenador de Centros e Núcleos da Unicamp, Jor-
ge Tapia. A cerimônia contou com a presença do reitor José Ta-
deu Jorge e de personalidades da Unicamp e do governo.

“É nos caminhos já trilhados que continuaremos a percorrer
nossos objetivos”, disse Rosana, depois de enfatizar a trajetória
do Nepo caracterizada por trabalhos interdisciplinares e multi-
disciplinares. Ela disse que pretende manter as ações do nú-
cleo, “marcadas pela excelência acadêmica, pela ética científica
e pelo compromisso social”. Rosana Baeninger tem de Unicamp
apenas dois anos a menos que o próprio Nepo. No ano que
vem, ela será responsável pelas comemorações dos 25 anos de
criação do centro que hoje é referência em pesquisas da área.

Foto: Neldo Cantanti

A Unicamp mereceu três
importantes distinções na 48ª
edição do prêmio Jabuti,
promovida este ano pela Câmara
Brasileira do Livro (CBL), todas na
categoria Teoria/crítica literária. O
primeiro lugar no segmento ficou
com a obra “O Local da Diferença”,
de autoria de Márcio Seligmann-
Silva, professor de Teoria Literária
do Instituto de Estudos da
Linguagem (IEL). A segunda
colocação ficou com “Fragmentos
de uma Deusa”, de Giuliana
Ragusa, docente da USP. O livro
foi publicado pela Editora da
Unicamp. Já “Clarice Lispector
Com as Pontas dos Dedos”,
escrito por Vilma Áreas, também
professora de Teoria Literária do
IEL, mereceu a terceira posição.
Ao todo, o Jabuti contemplou 19
categorias. A entrega dos troféus e
o anúncio dos vencedores do
“Livro do Ano” em ficção e não-
ficção acontecerão no dia 13 de
setembro. Em 2006, o prêmio
recebeu 2.074 inscrições.

O anúncio dos premiados foi
feito no último dia 8 de agosto. De
acordo com a CBL, serão
distribuídos R$ 120 mil aos
vencedores. Concedido
anualmente, o Jabuti é o mais
tradicional e importante prêmio
literário brasileiro. Ele foi concebido
em 1958 por Edgard Cavalheiro,
quando este ocupava a presidência
da entidade. No ano seguinte,
Diaulas Riedel, que o sucedeu na
função, instituiu o troféu, por meio
de um concurso entre escultores.
O jabuti foi escolhido como símbolo
da láurea porque, no folclore
brasileiro, ele é considerado um
animal que se destaca pela
paciência e enacidade com que
vence os desafios.

O primeiro ganhador do Jabuti
na categoria Romance foi Jorge
Amado, com o livro “Gabriela,
Cravo e Canela”, em 1959. Desde
então, renomados escritores e
intelectuais brasileiros receberam o
prêmio, como Carlos Heitor Cony,
Florestan Fernandes, Dalton
Trevisan, Cecília Meireles, Ruy
Castro, Rubem Fonseca, Rachel
de Queiroz, Marina Colasanti,
Chico Buarque, Caco Barcellos,
Gilberto Dimenstein, Isaias Pessotti,
além de muitos outros.

Unicamp tem
três distinções

no Jabuti


