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Universidade Estadual de Campinas –  26 de novembro a 2 de dezembro de 2007

!!!!! Recital croata - A convite da Unicamp,
a pianista croata e diretora artística do Epidaurus
Festival, Ivana Marija Vidovic, estará dando
um recital no auditório do Instituto de Artes (IA)
da Unicamp. Será no dia 26 de novembro, às
12h30. Ela tocará peças solo de Mendelssohn,
Lizst, Dora Pejacevic, e duas peças para flauta
e piano de Berdovic e Osvaldo Lacerda, nas
quais contará com a participação do flautista
Andre Sinico. Com o apoio do Ministério da
Cultura da Croácia, Ivana Vidovic dará tam-
bém recital na Sala Villa-Lobos da UniRio no
dia 27, às 19 horas.
!!!!! Temas de Bioética - O grupo de Bioética

e Ética Médica do Departamento de Medicina
Preventiva e Social da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) promove, dia 26 de novem-
bro, às 19 horas, no salão nobre da FCM, a
palestra “Espiritualidade e ciência”. O encontro
faz parte do evento Temas de Bioética, cujo
enfoque desse semestre é Bioética e es-
piritualidade. A entrada é franca. Informações:
temasdebioetica@gmail.com.
!!!!! Seminário - O Instituto de Economia

(IE) por meio de seu Centro de Estudos Sindi-
cais (Cesit) e o Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE) organizam, de 26 a 28 de novem-
bro, a partir das 8h30, no Novo Hotel Jaraguá
São Paulo Convention (Rua Martins Fontes
71, Centro), em São Paulo, o seminário “Como
incluir os excluídos”. Inscrições: cesit@e-
co.unicamp.br. Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone 19-3521-5720, com Licério
ou Suzete. Consulte a programação: ww-
w.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/sa-
la_imprensa/seminario-cesit.pdf
!!!!! Prêmio Pibic - Durante a reunião do

Conselho Universitário (Consu), marcada para
o dia 27 de novembro, às 9 horas, serão premi-
ados os melhores trabalhos do XV Congresso
do Pibic. Informações: 19- 3521-4891.
!!!!! Reunião - Dia 27 de novembro, às 8h30,

no Auditório da FCM, acontece a reunião dos
Serviços de Dermatologia de Campinas, Jundiaí
e região com a presença do professor Nelson
Proença. A reunião faz parte das comemora-
ções dos 35 anos da disciplina de dermatologia
do Departamento e Clínica Médica da FCM.
Informações pelo telefone (19) 3521-7602.
!!!!! Palestra com Oziris Silva - No dia 28

de novembro, o Instituto de Química (IQ) rece-
be a visita de Oziris Silva, engenheiro formado
pelo ITA, ex-presidente da Embraer, Varig e
Petrobras. Ele profere, às 16h30, no auditório
da unidade, a palestra “A inovação, ciência e

tecnologia – as chaves para o desenvolvimen-
to”. Informações: marilza@iqm.unicamp.br
!!!!! continuaMENTE – A Agenda Cultural

da Unicamp encerra sua programação no dia
28 de novembro com apresentação do espetá-
culo de música interativa computacional
“continuaMENTE”, de autoria do matemático e
compositor Jônatas Manzolli, do Núcleo de
Integração e Difusão Cultural (Nics). Será às
20h30, no Teatro TIM (Av. Guilherme Cam-
pos, 500), no Parque D. Pedro Shopping, em
Campinas-SP (entrada das flores). No repertório,
as obras Curto-Circuito, continuaMENTE, Ra-
bisco, Quatro Estampas, Segredos de Aguadeiro,
corpo(CAR)deal, Infovia e Tapeçaria. O evento é
gratuito e apoiado pela Fritz Dobbert e Itaú Cul-
tural. Outras informações: 19-3756-9890.
!!!!! Prêmio de Ciência e Inovação - Artur

de Souza Moret, Eduardo Galembeck, Eduar-
do José de Arruda e Erich Vinicius de Paula,
todos da Unicamp, estão entre os 15 finalistas
regionais (www.unicamp.br/unicamp/divul-
gacao/BDNUH/NUH_9095/NUH_9095.html)
do Prêmio de Ciência e Inovação. Os candi-
datos selecionados serão contemplados com
troféu e certificado, durante cerimônia regional.
O estudante de mestrado da Faculdade de
Engenharia Agrícola Leandro Shiroma (ww-
w.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDNUH/
NUH_8992/NUH_8992.html) está pelo segun-
do ano consecutivo entre os finalistas na cate-
goria Indústria. A premiação final será realizada
no dia 29 de novembro, em Brasília. Leia ma-
téria publicada pelo Jornal da Unicamp:
www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/
novembro2007/ju379pag11.html
!!!!! Palestra do GGBS - O Grupo Gestor

de Benefícios Sociais (GGBS) organiza no dia
29 de novembro, às 14h30, no auditório da
Agência para a Formação Profissional da
Unicamp (AFPU), a palestra “Perspectivas
após a graduação: mercado ou academia, Lato
Sensu ou Stricto Sensu?”. Será proferida pelo
professor Marcos Francisco Martins, doutor
pela Faculdade de Educação (FE) da Unicamp
e coordenador do Programa de Mestrado em
Educação (Unisal–Americana). Na ocasião
será lançado o livro “Introdução à pesquisa em
Educação”, de autoria do palestrante e de Anto-
nio Groppo. A palestra é gratuita e aberta à
participação da comunidade. Outras informa-
ções: 19-3521-8065 ou e-mail ggbs@rei-
toria.unicamp.br
!!!!! Workshop - O Grupo de Estudos His-

tória das Ciências da Saúde da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) da Unicamp realiza
o I Workshop sobre história das ciências da
saúde. O tema é pesquisa e ensino. O evento
tem como público-alvo professores e profissio-
nais da área de arquivo e documentação. O
objetivo é situar o ensino na história no campo
da saúde. A partir de 2008, a FCM oferecerá o
curso de história da saúde na graduação e tam-
bém na extensão. O workshop acontece no
dia 29 de novembro, das 9 às 17 horas, no
Salão Nobre e nas salas de aula da Legolândia.
Programação: www.fcm.unicamp.br/grupos/
gehcs. Informações: 19-3521-8968.
!!!!! Treinamento FCM - A nutricionista

Gláucia Pastore é a convidada do Programa
de treinamento da FCM que acontece no dia 29
de novembro. A professora da Faculdade de
Engenharia de Alimentos (FEA) fala sobre ali-
mentos e nutrição, às 14h30, no salão nobre da
FCM. As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas até o dia 28 de novembro pelo e-mail
relpubl@fcm.unicamp.br. O Programa de trei-
namento é realizado pela Assessoria de Rela-
ções Públicas da FCM. Informações pelo tele-
fone (19) 3521-8953.
!!!!! Encontro de geografia - A doutora

Regina Célia Oliveira, do Instituto de
Geociências (IG) da Unicamp, participa, de 29
de novembro a 12 de dezembro, em Ilhéus
(BA), do VIII Encontro de Geografia “Prática
Docente e Profissionalização”, organizado pela
Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).
Informações: goes.liliane@yahoo.com.br
!!!!! Alimentos funcionais - O “III Simpósio

Internacional ILSI sobre Alimentos Funcionais”
ocorre nos dias 29 e 30 de novembro, no Hotel
Intercontinental, em São Paulo (Alameda San-
tos 1123). Mais informações na página eletrôni-
ca: www.ilsi.org.br/funcionais
!!!!! Diagnóstico do HIV - A Unicamp, por

meio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Uni-
versitário (PRDU), da Diretoria Geral de Re-
cursos Humanos (DGRH) e da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento (DPD), rea-
liza no dia 30 de novembro, às 12 horas na
Praça da Paz, a Campanha FiqueSabendo.
Trata-se de um movimento de mobilização da
sociedade em favor do diagnóstico do HIV. O
objetivo é incentivar a população a realizar, de
forma consciente e espontânea, o teste de Aids.
Estimativas do Ministério da Saúde indicam
que existem hoje no Brasil cerca de 600 mil
pessoas vivendo com o HIV. Dessas, 400 mil
não sabem de sua condição sorológica. O even-

to é apoiado pelo Grupo Gestor de Benefícios
Sociais (GGBS) e pela Cooperunicamp. Os
serviços de sensibilização e panfletagem já fo-
ram iniciados. Outras informações: 19-3521-4810
!!!!! Saúde Coletiva - Dia 30 de novembro,

às 14h30, no anfiteatro do Departamento de
Medicina Preventiva e Social (DMPS) da Fa-
culdade de Ciências Médicas (FCM) da
Unicamp, as professoras Silvia Santiago e
Maria da Graça Andrade falam sobre a experi-
ência do projeto OncoRede no atendimento a
pacientes com câncer e os professores Carlos
Correia e Ana Maria Esperândio falam sobre
Rede de municípios saudáveis. As palestras fa-
zem parte do programa Tardes de Saúde Coleti-
va, organizado pelo DMPS da FCM. Entrada
franca. Outras informações: 19-3521-8041.
!!!!! Congresso - O IX Congresso dos Tra-

balhadores da Unicamp ocorre nos dias 30 de
novembro e 1 e 2 de dezembro, no Centro de
Convenções da Unicamp. A abertura será rea-
lizada no dia 30, às 19 horas.

!!!!! Artes – “A Orquestra de Cordas infanto-
juvenil como instrumento metodológico na edu-
cação musical” (mestrado). Candidato: Alexan-
dre Henrique Isler Chagas. Orientadora: pro-
fessora Aci Taveira Meyer. Dia 26 de novem-
bro, às 10 horas, na sala de defesa de teses da
Pós-graduação.

“Ivaldo Bertazzo: dançar para aprender o
Brasil” (doutorado). Candidata: Inês Vieira
Bogéa. Orientadora: professora Cássia Navas
Alves de Castro. Dia 28 de novembro, às 9h30,
na CPG, sala 03 (auditório da pós-graduação
em Artes).
!!!!! Biologia – “Sistemática molecular e va-

riação morfométrica da asa de espécies de
Drosophila da radiação tripunctata” (doutorado).
Candidata: Luciane Mendes Hatadani.
Orientador: professor Louis Bernard Klaczko.
Dia 26 de novembro, às 14 horas, na sala de
defesa de teses da Pós-graduação do IB.

“Influência dos polímeros poli caprolactona
(PCL) e poli L- ácido lático (PLLA), sobre a ex-
pressão de componentes da membrana basal de
células de Schwann in vitro e in vivo” (doutora-
do). Candidato: Amauri Pierucci. Orientador: pro-
fessor Alexandre Leite Rodrigues de Oliveira. Dia
27 de novembro, às 9 horas, na sala de defesa
de teses (prédio da PG-IB, bloco O - 1º andar).

“Dinâmica populacional de aves de rapina
e suas presas em áreas abertas de cerrado”
(mestrado). Candidato: Leandro Claudio
Baumgarten. Orientador: professor Wesley
Rodrigues Silva. Dia 27 de novembro, às 14
horas, na sala 11 do prédio da Pós-graduação
do IB.
!!!!! Economia – “O problema do transporte

rodoviário para o escoamento da soja produzi-
da no Centro-oeste brasileiro” (mestrado).
Candidata: Vivian Helena Capacle. Orientador:
professor Pedro Ramos. Dia 29 de novembro,
às 14 horas, na sala IE-23 (pavilhão de pós-
graduação do IE).
!!!!! Educação Física – “A configuração do

lazer no espaço das universidades da Terceira
Idade” (doutorado). Candidata: Minéia Carva-
lho Rodrigues. Orientadora: professora Heloi-
sa Helena Baldy dos Reis. Dia 26 de novem-
bro, às 10 horas, na sala da congregação da FEF.

“A resiliência e a imagem corporal de ado-
lescentes e adultos com mielomeningocle”
(mestrado). Candidata: Renata Lobo Catusso.

Orientadora: professora Maria da Consolação
Gomes Tavares. Dia 26 de novembro, às 9
horas, na sala de aula nº 3 da FEF.
!!!!! Humanas – “Uma alternativa sindical?

A negação do “propositivismo” no sindicalismo
metalúrgico paulista” (mestrado). Candidata:
Mariana Leite Figueiredo. Orientadora: profes-
sora Angela Maria Carneiro Araujo. Dia 26 de
novembro, às 10 horas, na sala da congrega-
ção do IFCH.

“José de Oliveira Reis, urbanista em cons-
trução: uma trajetória profissional no processo
de institucionalização do urbanismo no Brasil
(1926-1965/1966)” (doutorado). Candidato:
Rodrigo Santos de Faria. Orientadora: profes-
sora Cristina Meneguello. Dia 27 de novem-
bro, às 14 horas, na sala de teses (prédio da
pós-graduação-IFCH).

“Trabalhadores têxteis e metalúrgicos a ca-
minho da Justiça do Trabalho: leis e direitos na
cidade de São Paulo, 1953 a 1964” (mestrado).
Candidata: Larissa Rosa Corrêa. Orientador:
professor Fernando Teixeira da Silva. Dia 27
de novembro, às 14 horas, na sala 12-A - pré-
dio da pós-graduação do IFCH.

“O Liberalismo de Ralf Dahrendorf”
(mestrado). Candidato: Antonio Carlos Dias
Junior. Orientadora: professora Gilda Figueiredo
Portugal Gouvêa. Dia 29 de novembro, às 14
hortas, no auditório II do IFCH.
!!!!! Linguagem – “Entre discursos: senti-

dos, práticas e identidades leitoras de
alfabetizadores de jovens e adultos” (doutora-
do). Candidata: Cláudia Lemos Vóvio.
Orientadora: professora Angela Kleiman. Dia
30 de novembro, às 14 horas, na sala de defe-
sa de teses do IEL.

“Arquitetura do Quinto Império em Vieira”
(doutorado). Candidato: Jaqueson Luiz da Sil-
va. Orientadora: professora Adma Fadul
Muhana. Dia 30 de novembro, às 14 horas, na
sala do telão do IEL.
!!!!! Matemática, Estatística e Computa-

ção Científica – “Existência e estabilidade de
solitons ópticos periódicos para um sistema de
equações do tipo Schrödinger” (doutorado).
Candidato: Ademir Pastor Ferreira. Orientador:
professor Jaime Angulo Pava. Dia 29 de no-
vembro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
!!!!! Odontologia  - “Análise microbiológica,

quantificação de endotoxinas de dentes com in-
fecções endodônticas primárias e suscetibilidade
antimicrobiana” (mestrado). Candidato: Frederico
Canato Martinho. Orientadora: professora
Brenda Paula Figueiredo de Almeida Gomes.
Dia 30 de novembro, às 8h30, na FOP.

“Análise fotoelástica da influência de inter-
mediários protéticos na distribuição de tensões
induzidas por infra-estruturas implanto-suporta-
das submetidas à soldagem a laser” (doutora-
do). Candidata: Alessandra Regina Derogis
Damaceno. Orientador: professor Mauro Anto-
nio de Arruda Nóbilo. Dia 30 de novembro, às
9 horas, na FOP.
!!!!! Química – “Emissões de mercúrio ori-

ginárias da combustão de biomassa da Flores-
ta Amazônica e da cana-de-açúcar” (doutora-
do). Candidata: Paula Albernaz Machado
Michelazzo. Orientadora: professora Anne
Hélène Fostier. Dia 26 de novembro, às 14
horas, no miniauditório do IQ.

“Preparação e caracterização de fases esta-
cionárias para CLAE de poli(metilfenilsiloxano)
sobre sílica sorvida e imobilizada por radiação
microonda” (mestrado). Candidata: Lívia Ma-
ria Andrekowisk Fioravanti. Orientadora: pro-
fessora Isabel Cristina Sales Fontes Jardim.
Dia 28 de novembro, às 9 horas, no mi-
niauditório do IQ.

!!!!! Folha de S. Paulo
11 de novembro - Durante o 52º

Congresso Brasileiro de Ginecologia e
Obstetrícia, que ocorrerá em Fortaleza,
no Ceará, a partir da próxima terça-feira
até sábado, o médico Ricardo Barini,
da Unicamp, e obstetras de vários
Estados irão criar o Núcleo de Imu-
nologia da Reprodução Humana. O gru-
po terá o objetivo de ampliar o conheci-
mento sobre os mecanismos envolvi-
dos nos fenômenos de abortos espontâ-
neos e repetidos. O problema afeta 5%
das mulheres em idade fértil.
!!!!! 9 de novembro - A USP (Uni-

versidade de São Paulo) e a Unicamp
(Universidade Estadual de Campi-
nas) foram incluídas no ranking das 200
melhores instituições de ensino superi-
or do mundo publicado pelo “The Times
Higher Education Supplement”. A USP
ocupa o 175º lugar, empatada com a
Universidade de Massachusetts,
Amherst. A Unicamp ficou em 177º lu-
gar, empatada com o University College
de Dublin.
!!!!! 9 de novembro - Uma equipe

de cientistas descobriu que os raios cós-
micos - partículas com grande concen-
tração de energia e que se deslocam a
velocidades próximas à da luz - são
provavelmente originados de buracos
negros gigantes situados em galáxias
vizinhas à Via Láctea. Para o professor
Carlos Ourivio Escobar, do Instituto de
Física Gleb Wataghin (IFGW) da
Unicamp e coordenador da parte brasi-
leira do projeto, os primeiros resultados
dos estudos realizados na Argentina sig-
nificam um passo significativo em busca
da explicação da origem do universo.

!!!!! Portal Agrosoft
10 de novembro - A mortadela, um

dos produtos mais consumidos no Bra-
sil, acompanha muitas vezes o tradicio-
nal arroz e feijão no lugar do bife ou
frango em algumas regiões do país. O
pão com mortadela apreciado pela mai-
oria dos brasileiros pode ficar muito mais
saudável. Pesquisadores da Unicamp
estão desenvolvendo uma mortadela
rica em fibras e com teor reduzido de
gordura saturada, com sabor, textura e
aparência similares aos do produto co-
mum. Os criadores esperam que a no-
vidade conquiste as prateleiras dos su-
permercados e a mesa do consumidor,
que, cada vez mais, prefere alimentos
que não prejudiquem a saúde.

!!!!! Revista Exame
9 de novembro - O diretor do De-

partamento do Hemisfério Ocidental do
Fundo Monetário Internacional (FMI),
Anoop Singh, afirmou que apesar da
América Latina registrar um maior perí-
odo de crescimento dos últimos 30 anos,
os governos dos países da região de-
vem reforçar a gestão das políticas fis-
cais. Também participam do evento o
Secretário de Acompanhamento Eco-
nômico, Nelson Barbosa, o presidente
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Márcio Pochmann, e os
professores Luis Carlos Bresser-Pereira,
da FGV-SP, e Ricardo Carneiro, da
Unicamp e o senador Eduardo Suplicy.

!!!!! Correio Popular
10 de novembro - Como parte das

comemorações pelos seus 40 anos,
comemorados em outubro de 2006, a
Unicamp acaba de lançar o livro Con-
tos — Unicamp Ano 40, publicado por
sua própria editora e organizado pelo
professor do Instituto de Estudos da
Linguagem (IEL), Eduardo Guimarães.
Trata-se de uma coletânea de 38 contos
inéditos, escritos por autores de várias
partes do Brasil, que foram escolhidos
entre os 670 que participaram do con-
curso. Segundo Guimarães, o objetivo
foi revelar e difundir textos literários iné-
ditos, além de favorecer a produção
autoral e estimular o surgimento de no-
vos contistas.
!!!!! 10 de novembro - Um grupo

de pesquisadores de 17 países, sendo
11 deles da Unicamp, descobriu a ori-
gem dos raios cósmicos de energia ele-
vadas. Esse mistério era perseguido
desde 1962 e o resultado da pesquisa
foi capa da edição de ontem da revista
Science, uma das mais importantes
publicações científicas do mundo. O
professor Carlos Ourivio Escobar, do
Instituto de Física Gleb Wataghin
(IFGW) da Unicamp, é o coordenador
da parte brasileira do projeto e participa
da pesquisa desde 1995.

Visite as livrarias da Editora da Unicamp no prédio da Biblioteca Central -  Fone 3521-7030 e no prédio do IEL - Fone 3521-4140
 Adquira os lançamentos e reedições com 40% de desconto nas nossas livrarias. Válido somente durante o primeiro mês de lançamento.
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Sinopse: Nos três volumes de Viagem pitoresca e

histórica ao Brasil, publicados na França entre 1834 e
1839, o artista Jean-Baptiste Debret (1768-1848) constrói a
sua versão da história brasileira. Para isso, contava com
uma experiência de mais de 15 anos vividos no Rio de
Janeiro, um importante acervo de imagens e uma grande
quantidade de informações, reunidas em forma de textos
que acompanham as imagens. Este livro investiga o sen-
tido histórico e cultural daquela obra, buscando ampliar seu
caráter documental. Preocupa-se, portanto, com as condi-
ções em que foram elaborados os volumes, a biografia e
as intenções do autor, bem como com o diálogo que ele
manteve com a literatura de viagem e as referências que
utilizou para construir uma obra histórica sobre o Brasil.

J.-B. Debret, historiador e pintor
A viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1816-1839)


