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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.

LIVRO DA SEMANALIVRO DA SEMANA
!!!!! Feira de Artesanato – O Grupo de

Humanização do Centro de Saúde da Comuni-
dade (Cecom) realiza nos dias 10, 11 e 12 de
dezembro, a Feira de Artesanato “Natal 2007”.
O objetivo é valorizar e compartilhar os talentos
dos funcionários da unidade com a comunidade
da Unicamp. Informações: 19-3521-9001.
!!!!! Curso - A Agência de Inovação (Inova) or-

ganiza de 10 a 14 de dezembro, o curso básico de
propriedade intelectual para gestores de tecnologia.
Será das 8h30, às 18 horas, no auditório do Insti-
tuto de Economia (IE). Tem como público-alvo
alunos de graduação e de pós, professores e pes-
quisadores da Unicamp interessados em conhe-
cer conceitos introdutórios de propriedade inte-
lectual, marcas, patentes, gestão e comer-
cialização de tecnologia. Informações: 19-3521-
5262 ou e-mail pmariuzzo@inova.unicamp.br
!!!!! Concertos - A Orquestra Sinfônica da

Unicamp (OSU), sob a regência de Eduardo
Ostergren e o Coral Zíper na Boca, com regên-
cia de Vivian Lis Nogueira, apresentam, em
diversos locais, o Concerto de Natal 2007. A
primeira apresentação ocorre no dia 10 de dezem-
bro, às 12h30, no auditório da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM), dentro do projeto Arte
ao meio-dia, coordenado pela Assessoria de
Relações Públicas (ARP) da FCM. No dia 11,
a OSU e o Zíper fazem apresentação às 13
horas, no Ciclo Básico II; no dia 13, às 13 horas,
na abertura das festividades de final do ano da
Unicamp e no dia 14, às 20 horas, na Basílica
do Carmo. Na programação, Anderson, Bach,
Handel, Remish e Mozart e canções natalinas.
A entrada é gratuita. Informações: 19-3521-8968.
!!!!! Seminário - O Instituto de Matemática,

Estatística e Computação Científica (Imecc)
recebe nos dias 10 e 11 de dezembro, o profes-
sor Carlos Braumann, da Universidade de Évora
(Portugal). Ele ministra, às 10 horas, na sala do
Laboratório de Epifisma (prédio anexo ao Imecc,
sala 208), o seminário “Crescimento e extinção
de populações em ambientes aleatórios”. Infor-
mações: hyunyang@ime.unicamp.br
!!!!! Lançamento – “Arquivística: temas con-

temporâneos - classificação, preservação digi-
tal e gestão do conhecimento”, de Vanderlei
Batista dos Santos (org), Humberto Celeste
Innarelli, do Sistema de Arquivos da Unicamp
(Siarq) e Renato Tarciso Barbosa de Souza, da
Editora Senac, é o título do livro que será lançado
no dia 12 de dezembro, em Brasília-DF.
!!!!! OlhoCaligari - O grupo OlhoCaligari, for-

mado por alunos e ex-alunos dos cursos de gra-
duação e pós-graduação do Instituto de Artes (IA)
da Unicamp, apresenta performance durante a
segunda conferência anual da International
Society of Improvised Music (ISIM). O even-
to ocorre nas dependências da Northwestern
University em Evanston (Chicago), no dia 14
de dezembro. Informações: 19-8111-4560.
!!!!! Palestras da FE - O Departamento de Ci-

ências Sociais na Educação (Decise) da Facul-
dade de Educação (FE) organiza no dia 17 de
dezembro, às 14 horas, na sala da congregação
da FE, palestras com os professores Lisete
Regina Gomes Arelaro (FE-USP), Francis
Roberta de Jesus (Lite-FE-Unicamp), Pedro
Goergen (FE-Unicamp)e Zeila de Brito Fabri
Demartini (Decise). Discutem: Ciências e mo-
vimentos sociais, sociedade e educação. Infor-
mações: 3521-5565.
!!!!! Campanha - A Enfermaria do setor de Pe-

diatria do Hospital das Clínicas (HC) está rea-
lizando a campanha “Adote uma criança no
Natal - dê essa alegria!”. Interessados em apa-
drinhar uma criança ou contribuir com a doação
de brinquedos, um par de sapatos e roupas,

devem entrar em contato pelo e-mail mau-
ra@fcm.unicamp.br. A confraternização com a
entrega dos presentes ocorre no dia 19 de de-
zembro, nas dependências da Faculdade de
Educação Física (FEF).
!!!!! Bolsa Prodoc/Capes - Encontra-se

aberta a inscrição para uma vaga de bolsa de
recém-doutor do Programa de Apoio a Projetos
Institucionais com participação de recém-doutores
(Prodoc), da Capes, cujo projeto será desenvol-
vido no Laboratório Nacional de Computação
Científica (LNCC/MCT), em Petrópolis-RJ, a
partir de 1º de março de 2008. Podem concor-
rer jovens recém-doutores, com título de doutor
em Biologia, Ciências da Computação, Enge-
nharias, Física, Matemática e Química há, no
máximo, 5 (cinco) anos, com interesse em
exercer atividades de ensino e de pesquisa em
pelo menos uma das seguintes de pesquisa do
Programa de Pós-Graduação em Modelagem
Computacional (mestrado e doutorado) do
LNCC/MCT. Inscrições: até 10 de dezembro.
Outras informações no site http://www.lncc.br
!!!!! Professor titular - A Unicamp, por meio

da Secretaria Geral (SG), recebe até 10 de de-
zembro, inscrições ao concurso público de pro-
vas e títulos para preenchimento de uma vaga
de professor titular, nível MS-6 em RTP. É na
área de Ensino/Aprendizagem de Língua Mater-
na, na disciplina Estudos do Letramento do De-
partamento de Lingüística Aplicada do Instituto de
Estudos da Linguagem (IEL). As inscrições
serão recebidas mediante protocolo na SG, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às
17 horas e será efetuada mediante requerimen-
to contendo nome, domicílio e profissão, dirigi-
do ao Reitor da Universidade Estadual de Cam-
pinas, acompanhado dos documentos constantes
no Diário Oficial de 7/9/2007 ou no endereço
eletrônico http://www.sg.unicamp.br/procsel/pdf/
01P174742003.pdf. Outras informações: 19-
3521-1500 (Gilmar).

!!!!! Alimentos – “Desenvolvimento de mas-
sas alimentícias instantâneas de arroz pelo pro-
cesso de extrusão termoplástica utilizando fari-
nhas quimicamente modificadas” (doutorado).
Candidata: Elizabeth Harumi Nabeshima. Ori-
entador: professor Ahmed Attia El-Dash. Dia 10 de
dezembro, às 9 horas, no salão nobre da FEA.

“Carne bovina reestruturada com trans-
glutaminase: desenvolvimento e determinações
de cor e textura” (mestrado). Candidata: Lucinéia
Aparecida Cestari. Orientador: professor Pedro
Eduardo de Felício. Dia 10 de dezembro, às 14
horas, no auditório do DTA.

“Propriedades físicas e transições de fase da
banana nanica submetida à secagem com pulso
HTST (inicial)” (doutorado). Candidata: Kelly Hofsetz.
Orientador: professor Celso Costa Lopes. Dia 13 de
dezembro, às 14 horas, na sala 31 do DEA.
!!!!! Artes – “Dos ‘naturais’ ao documentário:

o cinema educativo e a educação do cinema,
entre os anos de 1920 e 1930” (doutorado).
Candidata: Rosana Elisa Catelli. Orientador:
professor Fernão Pessoa Ramos. Dia 10 de
dezembro, às 14 horas, no IA.

“Processos de composição microtonal por
meio do modelo de dissonância sensorial”
(mestrado). Candidato: Alexandre Torres Porres.
Orientador: professor Jônatas Manzolli. Dia 14
de dezembro, às 14 horas, no Nics.
!!!!! Biologia – “Estudo bioquímico e da es-

trutura foliar de plântulas do jatobá da mata
(Hymenaea courbaril L.) e do cerrado (Hymenaea
stigonocarpa Mart.) expostas à concentração
elevada de CO2.” (doutorado). Candidato:
Marcelo Rubens Machado. Orientador: profes-
sor Marcos Silveira Buckeridge. Dia 10 de

dezembro, às 8h30, na sala IB-11- prédio da PG-
IB (bloco O – 2º andar).

“Estudo funcional e estrutural de Nip7p, uma
proteína conservada envolvida na síntese de
ribossomos” (doutorado). Candidata: Patricia Pe-
reira Coltri. Orientador: professor Nilson Ivo Tonin
Zanchin. Dia 10 de dezembro, às 14 horas, na
sala de defesa de tese da Pós-graduação do IB.
!!!!! Computação – “Uma abordagem base-

ada em características para o estabelecimento
de contratos eletrônicos para serviços Web”
(doutorado). Candidato: Marcelo Fantinato.
Orientadora: professora Maria Beatriz Felgar de
Toledo. Dia 10 de dezembro, às 13 horas, no
auditório do IC (sala 01).

“Controle de acesso para bancos de dados
geográficos multiversão” (mestrado). Candidato:
Mateus Silva Pierre. Orientadora: professora
Claudia Maria Bauzer Medeiros. Dia 11 de de-
zembro, às 14 horas, no auditório do IC (sala 01).

“Algoritmos para problemas de classificação e
particionamento em grafos” (doutorado). Candida-
to: Luís Augusto Angelotti Meira. Orientador: pro-
fessor Flávio Keidi Miyazawa. Dia 13 de dezem-
bro, às 14 horas, no auditório do IC (sala 01).
!!!!! Economia – “O Programa Nacional de

Produção e Uso de Biodiesel Brasileiro e a
agricultura familiar na região Nordeste” (mes-
trado). Candidato: Junior Ruiz Garcia. Ori-
entador: professor Ademar Ribeiro Romeiro. Dia
11 de dezembro, às 10 horas, na sala IE-23
(pavilhão de pós-graduação do IE).

“Regionalização para o planejamento e o
desenvolvimento do Rio Grande do Sul” (mes-
trado). Candidata: Andrea Elena Pizarro Muñoz.
Orientador: professor Carlos Antonio Brandão.
Dia 13 de dezembro, às 14 horas, na sala IE-
23 (pavilhão de pós-graduação do IE).

“Espacialidades, escala e complexidade dos
problemas metropolitanos: O caso da Região
Metropolitana de Campinas (RMC)” (doutorado).
Candidata: Maria Abadia da Silva Alves.
Orientador: professor Carlos Antonio Brandão.
Dia 14 de dezembro, às 14 horas, na sala IE-
23 (pavilhão de pós-graduação do IE).

“Fronteiras do café: fazendeiros e colonos no
interior paulista (1917-1937)” (doutorado). Candi-
dato: Rogério Naques Faleiros. Orientadora: pro-
fessora Lígia Maria Osório Silva. Dia 14 de de-
zembro, às 14 horas, no Instituto de Economia.
!!!!! Engenharia Civil, Arquitetura
e Urbanismo – “A influência do diâmetro

representatico do material do leito nas fórmulas de

cálculo do transporte de sedimentos em escoa-
mentos com superfície livre” (doutorado). Candi-
dato: Luiz Evaristo Dias de Paiva. Orientador:
Professor Evaldo Miranda Coiado. Dia 13 de
dezembro, às 9 horas, na sala CA 22 da FEC.
!!!!! Física – “Deposição controlada e carac-

terização das propriedades elétricas em nanotubos
de carbono” (doutorado). Candidato: Jorge
Augusto Leon Eras. Orientador: professor
Stanislav Moshkalev. Dia 11 de dezembro, às 14
horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
!!!!! Geociências – “Dos Céus e da Terra: as-

trologia judiciária e descrição da superfície terres-
tre nos relatos missionários da Nova Espanha
do século XVI” (doutorado). Candidata: Márcia
Helena Alvim. Orientadora: professora Silvia
Fernanda de Mendonça Figueirôa. Dia 10 de
dezembro, às 9 horas, no auditório do IG.
!!!!! Humanas – “A atuação do Banco

Interamericano de Desenvolvimento no Brasil
(1959-2006)” (mestrado). Candidato: Marcio
Augusto Scherma. Orientador: professor
Shiguenoli Miyamoto. Dia 12 de dezembro, às
9h30, na sala da congregação.
!!!!! Linguagem – “Linguagem e atenção: um

estudo com sujeitos cérebro-lesados” (doutora-
do). Candidata: Mara Lúcia Fabrício de Andrade.
Orientadora: professora Maria Irma Hadler
Coudry. Dia 11 de dezembro, às 9 horas, na sala
de defesa de teses do IEL.

“Ritos genéticos no mercado editorial - auto-
ria e práticas de textualização” (doutorado).
Candidata: Luciana Salazar Salgado. Ori-
entador: professor Sírio Possenti. Dia 12 de
dezembro, às 10 horas, na sala de defesa de
teses do IEL.

“A carta argumentativa é uma dissertação
modificada? Um estudo sobre estratégias mobi-
lizadas na argumentação da carta no Vestibular
da Unicamp” (mestrado). Candidata: Daniela
Campos de La Nuez. Orientadora: professora
Raquel Salek Fiad. Dia 13 de dezembro, às 10
horas, na sala da defesa de teses do IEL.

“Um outro olhar para os erros de segmen-
tação” (doutorado). Candidata: Elaine Cristina de
Oliveira. Orientadora: professora Maria Irma
Hadler Coudry. Dia 14 de dezembro, às 13
horas, no auditório do IEL.

“Em função da escrita: uma experiência com
exercícios epilingüísticos em sala de aula”
(mestrado). Candidata: Ana Carolina Liberalesso
Agnolini. Orientadora: professora Maria Augusta
Bastos de Mattos. Dia 13 de dezembro, às

14h30, na sala de defesa de teses do IEL.
“Divisão territorial: uma análise discursiva do

confronto “não dividir x criar” (doutorado).
Candidata: Tania Pitombo de Oliveira. Ori-
entadora: professora Suzy Maria Lagazzi
Rodrigues. Dia 14 de dezembro, às 9 horas, na
sala de defesa de teses do IEL.

“Humor em provérbios alterados” (mestrado).
Candidato: Márcio Antônio Gatti. Orientador:
professor Sírio Possenti. Dia 14 de dezembro,
às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.

“Migrações internas, normas e ensino da lín-
gua portuguesa” (doutorado). Candidata: Leila
Salomão Jacob Bisinoto. Orientador: professor
Eduardo Roberto Junqueira Guimarães. Dia 14
de dezembro, às 14h30, na sala do telão do IEL.
!!!!! Odontologia – “Avaliação do tempo de

tratamento ortodôntico em pacientes submetidos
à cirurgia ortognática” (doutorado). Candidato:
Delson João da Costa. Orientador: professor
Marcio de Moraes. Dia 10 de dezembro, às 9
horas, na FOP.

“Avaliação epidemiológica sob diferentes crité-
rios de diagnóstico para a cárie dentária” (doutora-
do). Candidata: Ariana Bellotto Corrêa Kassawara.
Orientador: professor Marcelo de Castro Me-
neghim. Dia 10 de dezembro, às 13h30, na FOP.

“Avaliação da medida de comprimento de
ossos longos de indivíduos adultos quanto ao
dimorfismo sexual” (doutorado). Candidata:
Mônica Aparecida Francisquini. Orientadora:
professora Glaucia Maria Bovi Ambrosano. Dia
11 de dezembro, às 8h30, na FOP.

“Participação popular nos serviços de saúde:
um caminho para ampliar o acesso e a adesão
aos tratamentos” (mestrado profissional).
Candidata: Ana Cláudia Moutella Pimenta Giudice.
Orientador: professor Marcelo de Castro Me-
neghim. Dia 11 de dezembro, às 9 horas, na FOP.

“Atividade eletromiográfica dos músculos
masseter e temporal em indivíduos com diferentes
tipos faciais verticais” (doutorado). Candidata:
Michelle Santos Vianna Lara. Orientador: pro-
fessor Paulo Henrique Ferreira Caria. Dia 11 de
dezembro, às 9 horas, na FOP.

“Análise dos principais materiais dentários
restauradores submetidos à ação do fogo e sua
importância no processo de identificação” (dou-
torado). Candidato: Célio Spadácio. Orientador:
professor Eduardo Daruge Junior. Dia 11 de
dezembro, às 14 horas, na FOP.

“Relação entre a inclinação do processo
coronóide e a atividade eletromiográfica do
músculo temporal nas diferentes classes
esqueléticas” (doutorado). Candidata: Maise
Mendonça Amorim. Orientadora: professora
Darcy de Oliveira Tosello. Dia 12 de dezembro,
às 9 horas, na FOP.

“Metronidazol e amoxicilina associados ao
debridamento periodontal no tratamento da
periodontite crônica avançada” (doutorado).
Candidata: Érica Del Peloso Ribeiro. Orientador:
professor Márcio Zaffalon Casati. Dia 12 de
dezembro, às 9 horas, na FOP.

“Avaliação do efeito radioprotector do selenito
de sódio na reparação de tíbias de ratas ova-
riectomizadas” (mestrado). Candidata: Deborah
Queiroz de Freitas. Orientadora: professora
Solange M. Almeida. Dia 12 de dezembro, às
9 horas, na FOP.

“Influência de fatores ambientais e genéticos
relacionados com a agenesia e microdontia”
(doutorado). Candidato: Fábio José Bianchi.
Orientador: professor Sergio Roberto Peres Line.
Dia 13 de dezembro, às 8h30, na FOP.

“Avaliação clínica de indivíduos portadores de
disfunção temporomandibular e estudo ele-
tromiográfico dos músculos masseter e porção
anterior de temporal” (doutorado). Candidato:
João Lopes Toledo Neto. Orientador: professor
Fausto Berzin. Dia 14 de dezembro, às 8h30, na
Sl Morfologia da FOP.

“Dimensionamento de amostra em levanta-
mentos epidemiológicos baseado na mudança
da prevalência de cárie dentária e suas implica-
ções nos custos” (mestrado profissional).
Candidata: Maria Lucia Bellon. Orientadora:
professora Glaucia Maria Bovi Ambrosano. Dia
14 de dezembro, às 9 horas, na FOP.

“Avaliação do perfil de citoqueratinas e
marcadores de proliferação celular em lesões
odontogênicas: queratocisto odontogênico, cis-
to odontogênico ortoqueratinizado e fibroma
odontogênico central” (doutorado). Candidato:
Guillermo Martinez Mata. Orientador: professor
Oslei Paes de Almeida. Dia 14 de dezembro, às
14 horas, na FOP.

“Estudo ecológico da microbiota endodôntica:
abordagem independente de cultivo” (doutorado).
Candidato: Daniel Saito. Orientador: professor
Reginaldo Bruno Gonçalves. Dia 14 de dezem-
bro, às 14 horas, no anfiteatro 02da FOP.
!!!!! Química – “Síntese e heterogeneização

de complexos de paládio. Aplicação em reações
de acoplamento C-C.” (mestrado). Candidata:
Cíntia Akemi Sato. Orientadora: professora
Regina Buffon. Dia 13 de dezembro, às 14 ho-
ras, no miniauditório do IQ.

“Caracterização espectroscópica de ca-
talisador à base de rênio suportado em sílica-
alumina, modificado com óxido de boro e agen-
tes alquilantes” (mestrado). Candidato: José Ari
Milton Cavalcante. Orientadora: professora
Regina Buffon. Dia 14 de dezembro, às 9 horas,
no miniauditório do IQ.

“Efeito da adição de dodecilbenzeno-
sulfonato de sódio e dibutilftalato nas proprie-
dades de argamassa de cimento composto”
(mestrado). Candidato: Nelson Silkunas da
Silva. Orientadora: professora Inés Joekes.
Dia 14 de dezembro, às 14 horas, no mi-
niauditório do IQ.

Larissa Viana
SinopseSinopseSinopseSinopseSinopse: A história das irmandades religiosas no Brasil colonial abre uma

janela para a compreensão das identidades, alianças, conflitos e tensões que
permeavam a sociedade escravista. Este livro examina especialmente a forma-
ção das irmandades de pardos na América portuguesa. Estimulando a criação
de devoções próprias, essas instituições se espalharam por diferentes cidades
coloniais entre os séculos XVII e XVIII e oferecem ao historiador a possibilidade
de pensar sobre algumas questões relevantes para esse período: Quem eram os
devotos pardos? Suas agremiações desafiavam, ainda que simbolicamente, as
hierarquias coloniais fundadas sobre as noções de honra e ascendência?
Como elas se inseriam naquela sociedade? Mestiçagem, identidades e hierar-
quias sociais são temas privilegiados neste livro, que, baseado em uma pesqui-
sa documental inédita, ilumina a dinâmica das relações entre religião e socie-
dade no Brasil escravista.

O idioma da mestiçagem
As irmandades de pardos na América Portuguesa

ISBN: 978-85-268-0771-6
Ficha técnica: 1ª edição, 2007, 240 páginas;

formato: 14 X 21 cm.  Preço: R$ 36,00
Área de interesse: Miscigenação; Relações raciais;

Escravidão; Religiosidade.

[4/12/2007] – A professora Maria Angéli-
ca Melendi, da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), recorreu a releituras
recentes de textos canônicos dos anos de 1960
e falou sobre a revalorização de projetos ar-
tísticos censurados e abortados naquela dé-
cada durante a conferência “Sobre as ruínas
do futuro”, na abertura do 3º Colóquio Es-
paços da Arte Contemporânea, no último dia
3, no auditório do Instituto de Artes da Uni-
camp. As releituras, para a professora, “a-
pontam para uma certa nostalgia contem-
porânea, uma nostalgia de um futuro que não
foi e já era ruína enquanto aparecia constru-
ção”. Sua conferência teve como objetivo exa-
minar as demandas de jovens artistas do
século 21 e as respostas que as instituições
de arte oferecem para favorecer debates.

O colóquio é uma atividade paralela do 14º

!!!!! Colóquio debate espaços
    da arte contemporânea

Salão de Arte Contemporânea de Campinas,
que acontece no Museu de Arte Contempo-
rânea, na Prefeitura da cidade. A idéia de
realizar o colóquio neste período, segundo a
organizadora Maria de Fátima Morethy Cou-
to, foi de Renata Sonega, coordenadora da
Divisão de museus da PMC. O evento ante-
cede o 1º Salão de Arte Universitária da Uni-
camp, a ser realizado na Galeria de Arte, lo-
calizada no prédio da Biblioteca Central Cé-
sar Lattes da instituição.

Segundo Maria de Fátima, o evento tem
como objetivo analisar as variadas formas
de inserção, difusão e discussão da arte na
contemporaneidade, seja na esfera pública
e institucional ou nos espaços virtuais. Para
enriquecimento de participantes e estudan-
tes de artes, a equipe organizadora convidou
professores, artistas e pesquisadores que são
referência em arte contemporânea no país.

Maria de Fátima Morethy Couto e Sílvia Furegatti


