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qual a Unicamp publica as 30 melhores reda-
ções de seu Vestibular Nacional — sendo 10 em
cada uma das três propostas: dissertação, nar-
rativa e carta —, selecionadas em um conjunto
de 50 mil. Neste ano de 2007, o tema foi agricul-
tura, o que deu origem a que se explorassem
aspectos como impacto ambiental, biocom-
bustíveis, condições de trabalho, protecionismo
tarifário, aplicação de tecnologia, êxodo rural e
outros.
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!!!!! SBIAgro 2007 - A Faculdade de Enge-
nharia Agrícola (Feagri) é uma das organizadoras
do SBIAgro 2007, congresso a ser realizado
de 8 a 11 de outubro, no Centro de Conven-
ções do Hotel Fazenda Fonte Colina Verde,
em São Pedro-SP. Simultaneamente ao con-
gresso será realizada a Expo SBIAgro 2007,
espaço para demonstração de equipamentos,
software e soluções em tecnologia da informa-
ção com aplicação ao agronegócio. O objetivo
da SBIAgro 2007 é destacar a participação das
empresas, unindo o contexto tecnológico ao ci-
entífico. Saiba mais: http://www.sbiagro2007.cn-
ptia.embrapa.br/
!!!!! Professor   emérito - O engenheiro

químico Saul D’Ávila, da Faculdade de Enge-
nharia Química (FEQ) receberá da Unicamp o
título de professor emérito. A cerimônia aconte-
ce no dia 9 de outubro, às 10 horas, na sala do
Conselho Universitário (Consu).
!!!!! Conferência - O Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas (IFCH) recebe no dia 10 de
outubro, às 14h30, em sua Sala de Projeção, o

historiador Gérard Monnier, professor emérito da
Universidade de Paris I (Sorbonne). Ele dará
uma conferência sobre como escrever a histó-
ria da arquitetura hoje. Saiba mais sobre Monnier
no site http://gerard.monnier.free.fr/
!!!!! Mercosul - A Rede PyMEs do Mercosul

e o Instituto de Economia (IE) em colaboração
com a Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo e a Universidade Nacional de Ge-
neral Sarmiento (Argentina) realizam nos dias
11, 12 e 13 de outubro, a décima segunda Reu-
nião Anual da Red PyMEs Mercosul e da quinta
edição de Conferência de Investigação de
“Entrepreneurship” na América Latina (Ciela).
Os encontros ocorrem no Instituto de Econo-
mia (IE) da Unicamp.
!!!!! Arte na Praça - No dia 11 de outubro,

às 12h30, na Praça da Paz, o palhaço Zabobrin
apresenta números de equilíbrio, macacos em
monociclos, show de hipnose, mágicas, acro-
bacias e música. Será no Arte na Praça, even-
to organizado pelo Grupo Gestor de Benefícios
Sociais (GGBS). Informações: 19-3521-5101.
!!!!! Inovações curriculares – A Unicamp

está organizando, pela primeira vez, o seminá-
rio “Inovações em Atividades Curriculares: Ex-
periências na Unicamp”, organizado pela Fa-
culdade de Educação e Pró-Reitoria de Gradu-
ação/CCG, nos dias 13 e 14 de novembro,
nos Salões de Convenções da Unicamp, no
período da manhã e da tarde. O evento contará
com a palestra de abertura do professor Mar-
cos Masetto, da PUC-SP, com o título “Inova-
ções Curriculares na Educação Superior”, no
dia 13 de novembro, às 9 horas. O objetivo do
seminário é oferecer à comunidade acadêmica
o conhecimento e o diálogo sobre as diferentes
atividades de inovação curricular empreendi-
das nos diversos âmbitos da universidade. As
atividades que serão relatadas são as que apre-
sentam inovações em aspectos como: organi-
zação dos cursos; grade curricular; desenvol-
vimento de disciplinas, conteúdos,  materiais,
estratégias didáticas e atividades de avaliação;
atividades extra-classe e de formação acadê-
mica fora da grade curricular; estabelecimento
de metodologias interdisciplinares; utilização de
recursos tecnológicos etc. As inscrições de tra-
balhos podem ser feitas até o dia 5 de outubro,
pelo endereço: www.fe.unicamp.br/inovacoes/
. Não há taxa de inscrição.

!!!!! Computação - “Sins: Um editor xchart
na forma de plugin para o ambiente Eclipse”
(mestrado). Candidato: Diogo Kollross. Orientador:
professor Hans Kurt Edmund Liesenberg. Dia
10 de outubro, às 14 horas, no auditório do IC.

“Análise algébrica de problemas de rearranjo
em genomas: algoritmos e complexidade” (dou-
torado). Candidato: Cleber Valgas Gomes Mira.
Orientador: professor João Meidanis. Dia 10
de outubro, às 14 horas, no auditório do IC.
!!!!! Engenharia Agrícola - “Simulação de

secagem de sementes de canola (Brassica
napus) com previsão de germinação” (doutora-
do). Candidato: Armando Kazuo Fujii. Ori-
entador: professor José Tadeu Jorge. Dia 11 de
outubro, às 9 horas, no anfiteatro da Feagri.
!!!!! Engenharia de Alimentos - “Avalia-

ção quantitativa do risco da patulina em suco

de maçã” (mestrado). Candidato: Anderson de
Souza Sant´Ana. Orientadora: professora Pilar
Rodriguez de Massaguer. Dia 10 de outubro,
às 15 horas, no salão nobre da FEA.

“Polifenóis em sucos de uva: investigação
sobre a estabilidade durante o processo e
armazenamento” (doutorado). Candidata: An-
dréa Pittelli Boiago Gollucke. Orientadora: pro-
fessora Débora de Queiroz Tavares. Dia 11 de
outubro, às 14 horas, no auditório do Depan.
!!!!! Odontologia - “Cárie e flurose: relação

com variáveis socioeconômicas e demográficas
em municípios com diferentes concentrações de
flúor nas águas de abastecimento público” (dou-
torado). Candidata: Luciane Miranda Guerra.
Orientador: professor Antonio Carlos Pereira.
Dia 10 de outubro, às 14 horas, na FOP.

“Influência da microestrutura e da espessura
das cerâmicas prensadas na transmitância da
luz e na dureza Knoop do cimento resinoso”
(doutorado). Candidata: Myrna Carvalho Dias.
Orientador: professor Lourenço Correr Sobri-
nho. Dia 11 de outubro, às 8h30, na FOP.

!!!!! O Globo
26 de setembro - O Conselho Na-

cional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq/MCT) anunciou
nesta quarta-feira os vencedores do 5º
Prêmio Destaque do Ano na Iniciação
Cientifica, um reconhecimento aos tra-
balhos de destaque entre os bolsistas
de iniciação científica do CNPq e às
instituições participantes do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Ci-
entífica (PIBIC). A comissão concedeu
duas menções honrosas: uma para
Rodrigo Henriques Lopes da Silva, da
Universidade Federal de Uberlândia,
com o trabalho “Análise da sensibilida-
de de parâmetros utilizados no estudo
do desgaste de ferramentas via emis-
são acústica”, sob a orientação da pro-
fessor Márcio Bacci da Silva e outra
para Fellipe Grillo Peternella, da Uni-
camp, com o trabalho “Mapeamento de
Micro-deformações mediante análise de
imagens”, sob a orientação do professor
Antônio José Ramirez Londono.

26 de setembro - Os motoristas que
trocam os cintos de segurança originais
do carro por modelos “genéricos” vendi-
dos em casas de autopeças estão corren-
do perigo em caso de acidente. Uma pes-
quisa realizada pela Unicamp constatou
que quase todos esses cintos estão fora
das especificações exigidas por lei. Na
prática, em casos de acidentes, eles não
são capazes de proteger os motoristas.

!!!!! Globo.com
26 de setembro - O Brasil deve

buscar obter o menor índice de corrupção
entre os países da América Latina, ava-
lia o assessor sênior da Transparência
Internacional para a América Latina,
Bruno Speck, que também é professor
de ciências políticas da Unicamp.

26 de setembro - Não importa onde
for, Lula prega sobre o etanol brasileiro.
Na Europa, o discurso é preparado para
acalmar os temores sobre a invasão da
Amazônia. Na América Latina e na Áfri-
ca, o objetivo é conquistar novos pro-
dutores. Em qualquer latitude, os bio-
combustíveis se transformaram em pau-
ta irremovível das viagens do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva ao Exterior.
Essa também é a avaliação de Carlos
Eduardo Vaz Rossell, pesquisador do
Núcleo Interdisciplinar de Planeja-
mento Energético (Nipe) da Unicamp.

!!!!! Folha de S. Paulo
26 de setembro - Apesar da queda

na temperatura e do aumento da umida-
de relativa do ar no Estado, a estiagem
continua em regiões do interior de São
Paulo. Campinas (95 km de SP) deve
bater hoje o recorde de 62 dias sem
chuva -a maior estiagem na cidade nos
últimos oito anos, segundo o Centro de
Pesquisas Meteorológicas e Climá-
ticas Aplicadas à Agricultura (Cepa-
gri) da Unicamp.

!!!!! Fapesp
26 de setembro - O Instituto de Ma-

temática, Estatística e Computação
Científica (Imecc) da Unicamp che-
gou nesta terça-feira (25) à marca de mil
teses de doutorado defendidas em 39
anos de existência.

!!!!! Bom Dia Bauru
26 de setembro - O professor Mar-

celo Weishaupt Proni, do Instituto de
Economia (IE) da Unicamp, abre hoje
o 2º Seminário de Comunicação Es-
portiva da Unesp com a palestra “Fute-
bol e globalização: os desafios do fute-
bol-empresa no Brasil”.

!!!!! Portal IG
26 de setembro - Especialista em

sabor de leite, ou degustador de leite,
poderá ser uma futura profissão na a-
groindústria brasileira, a exemplo do que
já ocorre nas indústrias de vinhos e
cervejeira. Embora, no Brasil, a bebida
já passe por rígidos processos de con-
trole de qualidade - principalmente no
quesito higiene -, ainda não há um pro-
fissional formado que detecte a qualida-
de do sabor da bebida. É justamente
esta questão que está sendo pesquisada
em uma tese de doutorado da médica
veterinária Georgiana Sávia Brito Aires,
da Faculdade de Engenharia de Ali-
mentos (FEA) da Unicamp.

!!!!! Gazeta Mercantil
25 de setembro - Com apoio institu-

cional da Unicamp, a AES Tietê acaba
de conceber o primeiro projeto do Brasil
para criar reservas arqueológicas e pre-
servar o patrimônio histórico das bor-
das de represas de hidrelétricas.
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Veja notas detalhadas em http://www.unicamp.br/unicamp/ divulgacao/indice/indice_notas_principal.htm

[2/10/2007] – O artista plástico Bernardo
Caro foi homenageado por alunos do Depar-
tamento de Música do Instituto de Artes (IA),
onde foi diretor de 1987 a 1990 e onde leciona-
va desde 1983. Caro não resistiu a uma cirur-
gia cardíaca e faleceu num hospital de Cam-
pinas no último 16 de setembro. Além da apre-
sentação do Chorus n. 10 de Villa Lobos, execu-
tado por um coro formado por quase cem alu-
nos de graduação em música e pela Orquestra
Sinfônica da Unicamp, Caro foi reverenciado
com a estréia de duas composições de estudan-
tes do IA: Fantasia Diechterliebe, de Rafael Va-
nazzi, regida por Rafael Garbuio; e Concertino
para guitarra elétrica, de Vinicius Sampaio, regida
por Akira Miyashiro. Outro aluno do IA, o
mestrando e regente Demerval Keller coman-
dou o Concerto para Fagote, em mi menor, RV 484,
de Antonio Vivaldi. O Chorus n. 10 esteve sob
regência do maestro e professor do IA Carlos
Fiorini, mestre e doutor pela Unicamp. A ho-
menagem ocorreu no último dia 1, no Espaço
Cultural Casa do Lago.

A preparação do coro também foi realizada
por duas alunas do IA: Cláudia Jennings e Thais
Teixeira, dentro da disciplina de coral do curso

!!!!! Alunos da Música
    homenageiam Caro

[2/10/2007] – Professores, alunos e colabora-
dores da Unicamp participaram do XIV Con-
gresso da Sociedade de Arqueologia Brasilei-
ra (SAB), que aconteceu em Florianópolis (SC)
na semana passada. O objetivo do evento foi
conhecer, discutir e fomentar o patrimônio
cultural brasileiro e mundial. A solenidade de
abertura aconteceu dia 30. O coordenador do
Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE) da Uni-
camp, Pedro Paulo Funari, e a professora vi-
sitante da Unicamp Loudez Dominguez, par-
ticiparam do I Congresso Internacional da SAB,
realizado dentro do próprio evento, no dia 1.

No minicurso “Panorama transatlântico de

de música. Sob orientação de Fiorini, coorde-
nador da disciplina, as alunas abraçaram des-
de o primeiro semestre deste ano a missão de
preparar os alunos para a execução da peça.

O concerto teve um significado especial para
Sandra Caro Florio, assistente de direção da

Coordenadoria de Desenvolvimento Cul-
tural (CDC), e Mariângela Caro Salve, pro-
fessora da Faculdade de Educação Física
(FEF), filhas de Caro. “Agradeço ao maestro
Fiorini pela iniciativa. Foi emocionante.
Fiquei sensibilizada”, disse Sandra.

investigação e gestão do Patrimônio e estra-
tégias para uma gestão de qualidade”, Funari
proferiu a palestra “Problemas e estratégias
de investigação e gestão do Patrimônio no
Brasil” e a professora foi a debatedora. Funari
também foi debatedor do simpósio “A arque-
ologia dos grupos escravos e quilombolas no
Brasil: desafios e possibilidades”. Ele explica
que “este simpósio procurou discutir o conhe-
cimento da escravidão no Brasil e suas conse-
qüências, através da arqueologia”.

O Simpósio de Arqueologia Subaquática, or-
ganizado pelo Centro de Estudos de Arqueo-
logia Náutica e Subaquática do Núcleo de
Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp
(Ceans/Nepam), realizado na segunda (1), con-
tou com a apresentação de diversos trabalhos,
realizados em vários pontos do país, que bus-

cam legitimar a arqueologia subaquática
no Brasil, desmistificando-a da idéia de
uma disciplina aventureira.

Fechando o segundo dia do congresso,
Funari lançou seu livro Arqueologia e Pa-
trimônio e a Revista Arqueologia Pública nº
2, ambos com o apoio do NEE. A professo-
ra Erika Robrahn Gonzalez, colaboradora
do NEE, participou do Simpósio de Infor-
mática e sistemas de gestão e informação
para a arqueologia. O também colaborador
do NEE Andrés Zarmkin foi o coordenador
do simpósio Arqueologia da paisagem, do
qual o professor Funari foi debatedor. O
coordenador do NEE também debateu as
exposições apresentadas no simpósio “Di-
álogos arqueológicos I: projetos e formação
em arqueologia”.

!!!!! Arqueologia é tema
    de congresso em SC

Concerto em homenagem a Bernardo Caro: emoção na Casa do Lago
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