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DESTAQUES DO PORTAL DA UNICAMP NA ÚLTIMA SEMANA Veja notas detalhadas em http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/indice/indice_notas_principal.htm

!!!!! Ciência & Arte nas Férias - Laboratórios ou
grupos de pesquisa da Unicamp interessados em
participar da VI Edição do Programa Ciência & Arte
nas Férias, devem submeter, até 15 de julho, proje-
tos ao Fundo de Apoio ao Ensino e à Pesquisa da
Unicamp (Faepex), através do formulário eletrônico
http://www.prp.rei.unicamp.br/faepex/pesquisa/aux-
CAF/solicit.php. Eventualmente e mediante justifica-
tiva à Coordenação do Programa, um laboratório
poderá acolher até 4 alunos. No entanto, o montante
de recursos destinado será o mesmo. Cada docente
poderá submeter apenas um projeto. No projeto, deve
ficar claro o programa de atividades a ser desenvolvido
pelos estudantes. Este programa deve colocá-los em
contato com as pesquisas em andamento nos laborató-
rios e grupos de pesquisa bem como, na medida do
possível, permitir a interação com pesquisadores de
vários níveis (bolsistas de iniciação científica, pós-
graduandos, pós-doutorandos, técnicos especializados
e docentes). O Ciência & Arte nas Férias acontece
de 4 de janeiro a 1 de fevereiro de 2008. Confira a
programação: http://www.prp.unicamp.br/ciencia-
nasferias/2007/paginas/programacao.htm

!!!!! UPA - O caminho para conhecer a
Unicamp está aberto. As inscrições para o
evento Unicamp de Portas Abertas, que
acontece nos dias 31 de agosto e 1 de se-
tembro, podem ser feitas a partir de agora. O
público está limitado em 60 mil pessoas. Leia
mais: http://www.unicamp.br/unicamp/di-
vulgacao/BDNP/NP_1691/NP_1691.html
!!!!! Jubileu de ouro - A Faculdade de

Odontologia de Piracicaba (FOP) realiza
no dia 4 de julho, às 10 horas, em seu
salão nobre, sessão solene comemorati-
va ao jubileu de ouro de criação e autori-
zação de funcionamento. Na ocasião, se-
rão homenageados ex-diretores, os primei-
ros professores e funcionários contratados,
além do primeiro presidente da Associação
dos Funcionários (Asfop) e do Centro Aca-
dêmico XXI de Abril (CA). No evento ha-
verá apresentação de coral infanto-juvenil
com a participação de 70 crianças. Outras
informações: cesar@fop.unicamp.br
!!!!! Física nas Férias - O Instituto de

Física “Gleb Wataghin” (IFGW) organi-
za, de 10 a 14 de julho, o V Física nas
Férias 2007. Confira a página do evento
http://www.ifi.unicamp.br/osa/fife5/
!!!!! Escola Avançada de Física - A

III Escola Avançada de Física acontece de 16
a 20 de julho, no Instituto de Física Gleb Wataghin
(IFGW). As inscrições já estão encerradas.
Saiba mais na página do evento: http://w-
ww.ifi.unicamp.br/extensao/index.php?se-
cao=extensao&secao0=EAF.  Outras informa-
ções: 19-3521-5286 (Viviane).
!!!!! Workshop - Com o objetivo de propor-

cionar um espaço para discussão e mostra de
trabalhos científicos das áreas de tecnologia
em construção civil, informática, saneamento
ambiental e telecomunicações, o Centro Supe-
rior de Educação Tecnológica (Ceset) da Uni-
camp, organiza no dia 17 de setembro, a partir
das 19h30, o IV Workshop de Tecnologia 2007.
Interessados em apresentar trabalhos podem
se inscrever até 15 de julho, pelo e-mail
workshop@ceset.unicamp.br. Durante o evento
haverá exposição de painéis e atividades cul-
turais. O Ceset fica na Rua Paschoal Marmo,
1888, Jardim Nova Itália, em Limeira-SP. Ou-
tras informações pelo telefone 19-2113-3339 ou
e-mail  andre@ceset.unicamp.br
!!!!! Mobilidade funcional - A Faculdade

de Odontologia de Piracicaba (FOP) recebe,
até 4 de julho, inscrições ao processo de mobi-
lidade funcional para preenchimento de uma
vaga de pedagogo. Devem ser feitas no setor

O Hospital Estadual Sumaré (HES) inau-
gurou, no último dia 21, a nova UTI pe-
diátrica com seis leitos, sendo um de isola-
mento com pressão negativa. Também foi
entregue a nova área de Ensino e Pesquisa
e Pólo de Capacitação, com 1.800 metros
quadrados, incluindo salas de aula,
anfiteatro e biblioteca. Durante todo o dia
foi realizado o evento “A inserção do Hos-
pital de Ensino na Microrregião”, com a
participação de 150 pessoas e palestrantes
do Ministério da Saúde, Ministério da Edu-
cação e Secretaria de Estado da Saúde.

As cerimônias de inauguração tiveram a
presença do arcebispo da Arquidiocese de

Campinas, dom Bruno Gamberini; do coor-
denador geral da Universidade, Fernando
Costa; do diretor da FCM, José Antonio R.
Gontijo; do superintendente do HC Luiz
Carlos Zeferino; do coordenador do Hemo-
centro da Unicamp Cármino de Souza; do
diretor da DRS 7, Mauro Sizer; do assessor
técnico da Área de Hospitais de Ensino da
SES, Olímpio José Bittar; do secretário de
Saúde de Sumaré, Roberto Marbem e do re-
presentante do Ministério da Saúde,
Gustavo Gusso, entre outras autoridades
e convidados especiais.

As inaugurações aconteceram após o
encerramento do seminário “A inserção do
Hospital de Ensino na Microrregião”, que
foi aberto diretor da FCM. “A nossa políti-
ca está em construção e é baseada em três
vertentes: ensino com graduação, residên-

cia e estágios, pesquisa e a educação conti-
nuada dos profissionais de saúde. Por isso
nosso desafio é manter o modelo atual de
gestão, elaborar uma proposta de educa-
ção permanente construída em parceria
com gestores e profissionais de saúde da
microregião e, principalmente, tirar o con-
ceito de que o que é público é ruim”, disse o
superintendente do HES.

Já Gustavo Gusso falou sobre ações que
são desafio para os hospitais de ensino.
“Precisamos qualificar a atenção à saú-
de na região e incentivar pesquisas rele-
vantes, trocar experiências entres cen-
tros de saúde e hospitais são de grande im-
portância para o conhecimento e sua
propagação”, disse o representante do
Ministério.

A nova UTI pediátrica está situada no 3º

andar do hospital onde funciona a Enfer-
maria de Pediatria. A UTI Pediátrica irá
atender pacientes com até 12 anos que te-
nham necessidade de tratamento intensi-
vo. O investimento na construção foi de R$
300 mil e o custeio anual é de R$ 1,3 milhão.
A nova UTI terá espaço para acompanhan-
tes 24 horas e possui inclusive ampla ilu-
minação natural, que contribui para a re-
cuperação dos pacientes.

Já a nova área de Ensino e Pesquisa e o Pólo
de Capacitação atendem requisitos exigi-
dos para um hospital de ensino. O investi-
mento foi de R$ 1,5 milhão custeado pelos
Ministérios da Saúde, Educação e Secretaria
de Estado da Saúde. Serão quatro salas de
aula com infra-estrutura em rede, um anfi-
teatro com 110 lugares, uma biblioteca e
quatro salas de apoio.

!!!!! HES inaugura
    UTI pediátrica

VANESSA SENSATO
Especial para o JU

Unicamp acaba de firmar
um convênio com a Finep
(Financiadora de Estudos e

Projetos) para um novo projeto de
apoio à inovação do país, o Inova-
NIT, que vai oferecer cursos dirigi-
dos à capacitação teórica e prática
de profissionais para atuar na es-
truturação de núcleos de inovação
tecnológica (NIT) em todo o país. O

projeto contempla um
dos mais importantes
itens da Lei de Inova-
ção de 2004, que deter-
mina que todas as ins-
tituições de ciência e
tecnologia (ICT) do

Brasil deverão ter um núcleo de ino-
vação tecnológica, exclusivo ou
compartilhado, responsável pela
gestão de propriedade intelectual
(PI) produzida na unidade. O con-
vênio foi viabilizado por meio da
Fundação de desenvolvimento da
Unicamp (Funcamp).

Segundo Patricia Tavares Ma-
galhães de Toledo, gerente do pro-
jeto, a idéia é difundir a experiência
da Agência de Inovação Inova Uni-
camp em gestão de propriedade int-
electual e comercialização de tec-
nologias para outras ICT e NIT. “O
InovaNIT vai auxiliar na estrutu-
ração e melhoria contínua da ges-
tão da inovação em instituições de
ciência e tecnologia. A base do pro-
jeto não está somente nas práticas
bem-sucedidas da Inova Unicamp,
mas também na experiência de ou-

tras instituições do Brasil e de ou-
tros países. Mais do que oferecer
treinamentos, vamos montar uma
rede de cooperação e fortalecer a
interação nacional e internacional
entre NIT, contribuindo com o sis-
tema nacional de ciência, tecnologia
e inovação”, afirma.

Patricia esclarece que no segun-
do semestre deste ano o InovaNIT
irá oferecer, em conjunto com o Fó-
rum Nacional de Gestores de Ino-
vação e Transferência de Tecnolo-
gia (Fortec) quatro treinamentos
de três dias  com o objetivo de ca-
pacitar gestores para a estrutu-
ração de NIT. O primeiro deles será
na região Nordeste, em Fortaleza, na
última semana de agosto, em parce-
ria com a Universidade Estadual do
Ceará. “No primeiro dia de treina-
mento abordaremos as práticas
para a institucionalização do NIT.
No segundo, questões ligadas à ges-
tão e proteção de tecnologia. No ter-
ceiro dia, a comercialização.”

Os cursos serão oferecidos por
capacitadores selecionados pela Ino-
va Unicamp e pelo Fortec. “A idéia é
que o InovaNiT possa desenvolver
um programa de capacitação teórico
e prático de modo a expor o aluno a
situações reais”. Embora inicial-
mente presenciais, os cursos tam-
bém utilizarão a plataforma Tel-
Educ da Unicamp, um ambiente de
ensino a distância que permite a rea-
lização de cursos através da inter-
net. Patricia revela que a pretensão
é ganhar experiência para que pró-
ximos cursos sejam realizados
predominantemente à distância.

“Poderemos, desta forma, ampli-
ar o número de vagas”, afirma.

Outros três cursos serão ofereci-
dos em outubro, novembro e de-
zembro de 2007 em parcerias, res-
pectivamente em Brasília, Manaus
e Florianópolis, em parceria com
Universidade de Brasília (UnB), a
Fundação Centro de Análise Ensi-
no Pesquisa e Inovação Tecnológica
(Fucapi) e a Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC).

Patricia também destaca que,
entre as iniciativas planejadas pa-
ra 2008, está a oferta de dois outros
cursos de estruturação de NIT e o
desdobramento dos temas abor-
dados em outros cursos para con-
tinuidade da capacitação de
profissionais para atuar nos NIT.
Estes cursos contarão com a parce-
ria do Departamento de Política
Científica e Tecnológica (DPCT) do
Instituto de Geociências da Uni-
camp (IG) e serão oferecidos por
meio da Escola de Extensão da Uni-
camp (Extecamp). Dentro do pro-
grama, também estão previstos
estágios na Inova Unicamp e even-
tuais consultorias externas.

Um dos frutos do programa Ino-
vaNIT será a elaboração de um ma-
nual de boas práticas de gestão da
Propriedade Intelectual, da Trans-
ferência de Tecnologia e de intera-
ção entre ICT e empresas. “Entre os
objetivos do projeto está mapear e
difundir as boas práticas nacionais
e internacionais relacionadas à
cooperação científica, tecnológica
e de inovação entre instituições de
ciência e tecnologia e empresas,

bem como disseminar a cultura da
inovação, propriedade intelectual
e transferência de tecnologia. O ma-
nual deve ser um dos instrumentos
destas iniciativas”, afirma Patricia.

Experiência – A Unicamp é uma
das universidades brasileiras com
maior experiência em gestão de PI.
A Agência de Inovação Inova Uni-
camp foi criada em julho de 2003,
antes mesmo da aprovação da Lei
de Inovação. Desde sua criação, a
Agência já promoveu o depósito de

A

Projeto
contempla
Lei de
Inovação

de recursos humanos da FOP, de segunda a
sexta-feira, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.
No ato da inscrição o candidato deve apresen-
tar currículo com documentos comprobatórios,
histórico funcional (sistema Rubiweb – ficha
registro) e requerimento dirigido ao diretor da
unidade solicitando e justificando os motivos da
inscrição. Outras informações no site da Dire-
toria Geral de Recursos Humanos (DGRH),
na seção “Oportunidades” http://rhuec.dg-
rh.unicamp.br/oportunidades/
!!!!! Concurso - O Instituto de Geociências

(IG) recebe, de 2 a 7 de julho, inscrições para
preenchimento de uma vaga para docente ní-
vel MS-3, em RDIDP, em caráter emergencial.
É para a área de Ciências da Terra, na discipli-
na História das Teorias Econômicas do Depar-
tamento de Política Científica e Tecnológica
(DPCT). As inscrições devem ser feitas de
segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às
17 horas, na secretaria do IG (sala 24), por
meio de requerimento contendo nome, idade,
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e
profissão, dirigido à chefe do DPCT, acompa-
nhado dos documentos constantes no endere-
ço eletrônico http://www.ige.unicamp.br/site/
arquivos/20070626040512-Edital1.pdf. Outras
informações: 19-3521-5153 (Alba Regina)

Profissionais que atuam na estruturação de núcleos de inovação tecnológica terão noções teórica e prática

Unicamp oferece curso voltado para a inovação

Patricia Tavares Magalhães de
Toledo, gerente do projeto:
difundindo a experiência da Inova
Unicamp em gestão de propriedade
intelectual e comercialização de
tecnologias
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!!!!! O Estado de S. Paulo
26 de junho - Dados divulgados pela

Comissão Permanente para o Vesti-
bular (Comvest) da Unicamp apon-
tam crescimento de 2% no número de
estudantes matriculados na Unicamp
que cursaram escolas públicas. Os
números mostram também que a por-
centagem entre os alunos de escolas
públicas que participam do vestibular
da Unicamp é menor do que a porcen-
tagem dos que realmente ingressam, o
que costuma ser raro em exames con-
corridos.

!!!!! Correio Popular
23 de junho - Muitas testemunhas

da demolição do teatro mais suntuoso
de Campinas, o Teatro Municipal Carlos
Gomes, em 1965, morreram ou preferi-
ram esquecer essa ferida aberta na vida
cultural da cidade. Outro teatro que se
prepara para sair do papel é o Ágora,
sediado no Instituto de Artes (IA) da
Unicamp. O projeto foi selecionado em
2005, por meio do Concurso Público
Nacional de Idéias, realizado pela Uni-
camp. Orçado em R$ 9,5 milhões, terá
7.989 metros quadrados, incluindo au-
ditórios e salas e aula e administração.

231 patentes e negociou 24 contra-
tos de licenciamento de patentes de
know-how da Unicamp.

Roberto Lotufo, diretor executi-
vo da Inova Unicamp, vê o Inova-
NIT como uma oportunidade de
troca de experiência e de estímulo
às atividades de ensino e pesquisa
em gestão da inovação tecnológica
na Unicamp e outras instituições.
“A lei de inovação trouxe uma res-
ponsabilidade institucional para
a universidade que é a de zelar por
seus bens intangíveis e isto tem mu-
dado a postura dos negociadores
da universidade”, afirma Lotufo.
Segundo ele, as empresas e univer-
sidades estão se ajustando a estas
modificações: “As universidades
não estão pensando apenas nos royal-
ties que provêm das parcerias com o
mercado, mas no reconhecimento
público de sua contribuição.”

Ainda de acordo com Lotufo, o
treinamento de gestores no âmbito
do Programa InovaNIT propicia-
rá um aprendizado mútuo: “Pode-
remos contribuir com a nossa ex-
periência, mas temos certeza que
iremos aprender muito com a ex-
periência dos outros. Com este pro-
grama, iremos sistematizar ainda
mais nossos procedimentos para
poder ensinar, desenvolver e docu-
mentar as boas práticas, que con-
tribuirão também para aumentar
o desempenho da Inova e seu cres-
cimento em conjunto com os  ou-
tros NIT”, conclui. Mais detalhes
sobre o projeto podem ser encontra-
dos no endereço www.inova.uni-
camp.br/inovanit.


