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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

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

!!!!! VI Seminário Paulo Freire - O Coor-
denador Geral da Unicamp, professor Fernando
Ferreira Costa, é o coordenador geral do VI
Seminário Paulo Freire, intitulado “Paulo Freire:
uma história de vida”. O evento ocorre no dia
26 de março, a partir das 9 horas, no Centro de
Convenções da Unicamp. Composto por apre-
sentações culturais, mesas-redondas e expo-
sição de trabalhos, no seminário está previsto
lançamento de livro pela professora Anita Freire.
Participam autoridades da Unicamp, municipais,
estaduais e de outras instituições de ensino. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas por
meio do site www.stu.org.br/paulofreire. Outras
informações: 19-3289-4242.
!!!!! Recrutamento SAE - O Serviço de

Apoio ao Estudante (SAE) organiza no dia 26
de março, às 12 horas, palestra expositiva com
a empresa Booz Allen. Tem como público-alvo
alunos de graduação dos cursos de Engenha-
ria e Economia, formandos em 2008. Trata-se
da 1ª fase do processo de recrutamento da
empresa. Na segunda fase, dia 27, na Sala CB-
02, no Ciclo Básico I, a empresa aplica duas
provas: de redação e quantitativa analítica. As
inscrições para a palestra podem ser feitas até
24 de março, mediante envio de currículo e his-
tórico escolar para o e-mail go_ps_recrutamen-
to_unicamp@bah.com
!!!!! Agronegócios - A próxima edição do

Fórum Permanente de Agronegócios “Obser-
vando nosso planeta para um mundo melhor”
acontece no dia 27 de março. Inscrições e ou-
tras informações:  www.cori.unicamp.br/foruns/
agro/foruns_agro.php
!!!!! Seminário do Nepo - O seminário

“Vulnerabilidade social e dinâmica intra-urbana:
dimensões, conseqüências e primeiros resul-
tados da pesquisa domiciliar” ocorre nos dias
27 e 28 de março, no auditório do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). Será
aberto às 9 horas com a discussão do tema
“Dimensões da vulnerabilidade social”. O se-
minário acontece no âmbito do projeto “Dinâmi-
ca intrametropolitana e Vulnerabilidade So-
ciodemográfica nas Metrópoles do Interior
Paulista: Campinas e Santos”. Conta com a
participarão de  eminentes  pesquisadores do
Nepo e de renomados especialistas de institui-
ções nacionais e internacionais. É organizado
pelo Núcleo de Estudos de População (Nepo).
Inscrições: vulnerabilidade@nepo.unicamp.br.
Outras informações: 19-3521-5898.
!!!!! Fórum – O fórum “Ensino Superior na

República Popular da China” será realizado no
dia 28 de março, no auditório do Centro de
Convenções. É organizado pela Coordenadoria
Geral da Universidade (CGU). O evento terá
início às 9h30. Das 10h30 às 12 horas, o pro-
fessor Zuyou Zhou, da Beijing Normal University,
profere a palestra “Quality and Equality: Chinese
Higher Education Policy Agenda”. Das 14 às

[11/3/2008] – Duas produções de alunos de
Midialogia da Unicamp estão sendo levadas
ao Projeto Campus da TV Cultura e trans-
mitidas no dia 22, às 8h30. O trabalho será
reprisado no dia 25, à noite, e se divide em
dois blocos de 22 minutos. Envolve um vídeo
sobre os 50 anos de carreira do destacado
pianista e professor do Instituto de Artes (IA),
Hilton Valente, e do violeiro Paulo Freire, um
clássico da viola moderna.

Sob a coordenação dos professores Eduar-
do Paiva e Adilson Ruiz, os trabalhos inte-
gram as disciplinas de Oficina de Produção
Audiovisual e Projeto de Produção Sonora.
A proposta, conforme seus idealizadores, é
que sejam levados ao ar de um a dois pro-
gramas mensais da Unicamp. O projeto da
TV Cultura parte de alunos dos cursos de
comunicação do Estado. É viabilizado me-
diante um convênio formal, em que a Uni-
camp é uma das fundadoras, com outras
universidades.

De acordo com Paiva, ainda hoje é muito
difícil o acesso à produção dos alunos em TV
Aberta. “É, portanto, um ganho para a
Midialogia. O trabalho é levado a uma TV
com boa qualidade técnica e com caracterís-
ticas de uma TV Revista de grande alcance”,
expõe. “Para os alunos isso será particular-
mente interessante, pois não pensamos em
produções que fiquem na gaveta. Buscamos

!!!!! Folha de S. Paulo
8 de fevereiro - Um estudo com 10

mil diabéticos tipo 2, conduzido por um
órgão de saúde do governo norte-ame-
ricano, mostrou que reduzir muito a taxa
de açúcar no sangue pode aumentar o
risco de morte por eventos cardíacos, e
não preveni-los, como se pensava. Es-
tima-se que no Brasil haja 11 milhões
de diabéticos, a maioria tipo 2 (o país
tem 190 milhões de habitantes). Para o
endocrinologista da Unicamp Marcos
Tambascia, da Sociedade Brasileira de
Diabetes, o estudo não deixa claro se
todas as variáveis para riscos cardio-
vasculares, fora o nível glicêmico, fo-
ram bem controladas. Luna Filho, que
teve acesso à integra do estudo, diz que
houve esse cuidado.

8 de fevereiro - Um dia após a de-
cisão do governo federal de retirar do
site “Portal da Transparência” informa-
ções de gastos com cartão corporativo,
a AMB (Associação dos Magistrados
Brasileiros) criticou a idéia. Para a OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil), “a
regra é a transparência, e o sigilo é
exceção”. Para Geraldo Lesbat Cavag-
nari Filho, do Núcleo de Estudos Estra-
tégicos da Unicamp, o governo precisa
proteger a identidade de quem faz a se-
gurança das autoridades, o que não sig-
nifica deixar de divulgar gastos.

3 de fevereiro - Durante cinco dias
da semana passada o 26º Congresso
Internacional de Odontologia de São
Paulo reuniu no Anhembi cerca de 50
mil dentistas e estudantes, segundo a
Associação Paulista de Cirurgiões Den-
tistas, organizadora do evento. Também
participaram da sessão Eduardo Hebling,
da Unicamp, que falou da dificuldade na
produção de saliva devido ao uso de al-
guns remédios receitados pelo geriatra;
Herbert Rubens Koch Filho, (PUC-PR),
mostrando as alterações morfofuncionais
freqüentes no idoso.

1 de fevereiro - A exemplo do que
ocorreu nos últimos anos, o aperto fis-
cal feito pelo setor público em 2007 su-
perou a meta fixada pelo governo. O
conjunto formado por União, Estados,
municípios e estatais economizou R$
101,606 bilhões para pagar os juros de
suas dívidas, uma folga de mais de R$
10 bilhões em relação à meta para 2007.
Já o economista Francisco Lopreato, da
Unicamp, diz que a distância entre o re-
sultado e a meta mostra que há espaço
para um aumento nos investimentos
públicos no país.

!!!!! EPTV
7 de fevereiro - A Unicamp divulga

no dia 7 de fevereiro, às 16 horas, os
nomes dos 2.954 aprovados em primei-
ra chamada no Vestibular 2008. Todos os
convocados devem fazer matrícula no dia
12 de fevereiro. Estão previstas 10 cha-
madas no total. Neste ano, só haverá lista
de espera junto com a oitava chamada.
As notas da segunda fase serão di-
vulgadas no dia 11 de fevereiro.

!!!!! O Estado de S. Paulo
6 de fevereiro - Um ano antes de

colocar a primeira fábrica de circuitos in-
tegrados da América Latina em opera-
ção comercial, o Centro de Excelência
em Tecnologia Eletrônica Avançada
(Ceitec) já projetou dois chips, está tra-
balhando em outros dois e acaba de
fechar contratos para desenvolver mais
dois. Para atender à demanda, come-
çou a repatriar profissionais especia-
lizados, que saíram do País em busca
de emprego e decidiram voltar diante das
novas perspectivas do mercado nacio-
nal. Um dos repatriados, o paulista
Murilo Pilon Pessatti, supervisor de Pro-
jetos Analógicos, é engenheiro eletricis-
ta formado pela USP, com mestrado em
circuitos integrados analógicos na Uni-
camp.

3 de fevereiro - Assédio moral nas
empresas também é conhecido por
bullying, termo que não se restringe a
ambientes escolares. Roberto Heloani
está envolvido até o pescoço com esse
tema, não como vítima, muito menos
como algoz. Ele é um dos criadores de
uma organização, cujo site é www.as-
sédio moral.org, que divulga o proble-
ma e orienta a população, que anda cada
vez mais vulnerável a esse tipo de
agressão. Desde que entrou no ar, em
2001, mais de 600 mil emails foram en-
viados. Neste mês, chega às livrarias
o novo título de Heloani, também pro-
fessor da Unicamp e da Fundação Ge-
túlio Vargas, e especialista em psicolo-
gia do trabalho.

15 horas, Shangzhi Li, da Beihang University,
discute “How the Higher Education system
works in China - from the point of view of a student
and a professor”. O evento será encerrado com
a palestra “China: Ensino Superior, Pesquisa
e Estratégia de Desenvolvimento”, a ser profe-
rida pelo  professor Marco Antonio Dias, da
Universidade das Nações Unidas (15h30 às
17 horas). Outras informações: 19-3521-5180.
!!!!! Concurso - A Unicamp, através da Se-

cretaria Geral (SG), recebe até 27 de março,
inscrições ao concurso público de provas e tí-
tulos para provimento de um cargo de Profes-
sor-doutor (nível MS-3 em RTP). É para a área
de Física Interdisciplinar com especialidade em
Geocronologia e Contaminação Radiativa
Ambiental do Instituto de Física “Gleb Wataghin”
(IFGW). As inscrições serão recebidas de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 17
horas, na secretaria do IFGW, mediante reque-
rimento dirigido ao diretor da unidade contendo
nome, domicílio e profissão, acompanhado dos
documentos constantes do Diário Oficial de 26/
2/2008 ou no endereço eletrônico www.sg.uni-
camp.br/procsel/pdf/01P3582007.pdf. Outras
informações: 3521-5301.
!!!!! De passagem... - A exposição “De pas-

sagem...”, do Grupo Antropoantro, pode ser
visitada até 28 de março, de segunda a sexta-
feira, das 9 às 17h30, no Espaço de Arte do
Centro de Convenções. A exposição foi aberta
no último dia 25. “De passagem...” conta com
apoio da Fapesp e da Fundação Vitae. O
Antropoantro foi formado em 2000 e é compos-
to pelas artistas Beth Schneider, Inês Fernandez,
Lalau Mayrink, Olívia Niemeyer, Silvia Matos,
Tina Gonçalez e Vane Barini. Leia mais:
www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDN-
UH/NUH_9721/NUH_9721.html
!!!!! Canarinhos da Terra - O Instituto Cul-

tural Canarinhos da Terra, em parceria com a
Unicamp e patrocínio da Petrobras, está sele-
cionando cantores de 7 a 17 anos. Interessa-
dos devem se inscrever até o final de março,
às quartas feiras, a partir das 19 horas; às sex-
tas, a partir das 18h30, e, aos sábados, a partir
das 9 horas, no Instituto de Artes (IA) da Uni-
camp (sala 1, 1º andar). Outras informações:
19-32490583 ou 3387-9373. Saiba mais sobre
o Projeto Canarinhos da Terra na página eletrô-
nica www.canarinhos.org.br/

!!!!! Engenharia de Alimentos - “Extração
de compostos fenólicos de alecrim-do-campo
(Baccharis dracunculifolia) com dióxido de car-
bono supercrítico” (mestrado). Candidata: Carla
Roberta Piantino. Orientador: professor Fer-
nando Cabral. Dia 27, às 14 horas, no salão
nobre da FEA.
!!!!! Física - “Da síntese e do efeito mag-

netocalórico de compostos derivados do Fe2P,
Mn2Sb e MnAs” (doutorado). Candidata: Luana

Caron. Orientador: professor Sérgio Gama. Dia
26, às 14 horas, na sala de seminários do IFGW.
!!!!! Humanas - “Processos socioespaciais,

reestruturação urbana e deslocamentos pen-
dulares na Região Metropolitana de Campinas”
(mestrado). Candidato: Rafael Henrique Moraes
Pereira. Orientador: professor Daniel Joseph
Hogan. Dia 24, às 14 horas, na sala de defesa
de teses do IFCH.

“Fronteiras em disputa na produção do es-
paço urbano: a trajetória do Gonzaga de favela
a bairro de periferia” (mestrado). Candidata: Thais
Troncon Rosa. Orientadora: professora Silvana
Barbosa Rubino. Dia 26, às 15 horas, na sala
de projeção do IFCH.

“Fronteiras de tensão: um estudo sobre polí-
tica e violência nas periferias de São Paulo”
(doutorado). Candidato: Gabriel de Santis Feltran.
Orientadora: professora Evelina Dagnino. Dia
27, às 9h30, no IFCH.

“A sedução interrompida - sexualidade e
poder em narrativas árabe-muçulmanas sobre
a circuncisão feminina” (mestrado). Candidata:
Mariane Venchi. Orientadora: professora Mariza
Corrêa. Dia 27, às 14 horas, na sala de defesa
de teses da pós-graduação do IFCH.

“Aproximações entre experiências de mo-
radia popular no bairro Belenzinho - São Paulo:
mutirão do Casarão e Vila Maria Zélia – memó-
ria e segregação” (mestrado). Candidata: Re-
gina Soares de Oliveira. Orientadora: profes-
sora Silvana Barbosa Rubino. Dia 27, às 14
horas, na sala da congregação do IFCH.
!!!!! Linguagem - “Mercado de línguas: a

instrumentalização brasileira do português como
língua estrangeira” (mestrado). Candidato: Le-
andro Rodrigues Alves Diniz. Orientadora: pro-

fessora Mónica Graciela Zoppi-Fontana. Dia 25,
às 14h30, na sala de defesa de teses do IEL.

“O simbolismo do vestuário em Machado de
Assis” (mestrado). Candidata: Susana Coutinho
de Souza. Orientador: professor Luiz Carlos da
Silva Dantas. Dia 28, às 14 horas, na sala de
defesa de teses do IEL.
!!!!! Matemática, Estatística e
      Computação Científica - “Proprieda-

des aritméticas de corpos com anel de valori-
zação compatível com o radical de Kaplansky”
(doutorado). Candidato: Ronie Peterson Dario.
Orientador: professor Antonio José Engler. Dia
25, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

“Algoritmos de estimação para cadeias de
Markov de alcance variável - aplicações a
detecção do ritmo em textos escritos” (mestrado).
Candidato: David Henriques da Matta. O-
rientadora: professora Nancy Lopes Garcia. Dia
25, às 14 horas, na sala 221 do Imecc.

“Modelo de Von pertalanssy aplicado à cur-
vas de crescimento animal” (mestrado).
Candidata: Juliana Scapim. Orientador: profes-
sor Rodney Carlos Bassanezi. Dia: 25, às 10
hoas, na sala 321 do Imecc.

“Análise do desempenho dos alunos da Uni-
camp do vestibular à conclusão do curso utili-
zando u-estatísticas” (mestrado). Candidato:
Rafael Pimentel Maia. Orientadora: professora
Hildete Prisco Pinheiro. Dia 27, às 14 horas,
na sala 253 do Imecc.

“Singularidades quânticas associadas a de-
feitos topológicos em espaços-tempos classi-
camente singulares” (mestrado). Candidato:
João Paulo Pitelli Manoel. Orientador: profes-
sor Patrício Aníbal Letelier Soto Mayor. Dia 28,
às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

um componente prático e que este sirva de
estímulo a outros projetos”, acredita Paiva.

Curta-metragens - Outra iniciativa do IA
que também deve se incorporar à progra-
mação do projeto Campus são quatro cur-
ta-metragens, na maioria com a participa-
ção de alunos que acabam de se formar. O
curta mais adiantado, Tempestade, estréia em
Campinas em dois meses. Trata-se de uma
série de ficção. Este curta também acaba de
ser selecionado para o Festival de Roterdam,
Holanda, que inicia em abril. “A produção
audiovisual, no entanto, não é feita sozinha.

É preciso apoio institu-
cional, de empresas e do
comércio em geral. Os alu-
nos são os que mais se en-
volvem nisso”, conta Ruiz.

O quartanista Gus-
tavo Almeida comenta
que no vídeo de Hilton
Valente nove alunos ti-
veram participação di-
reta e, em Paulo Freire,

quatro. “É desta forma que conseguimos di-
vulgar o nosso trabalho e com o apoio de pro-
fessores. Depois de formado, pretendo con-
tinuar atuando em vídeos”, relata.

Segundo Ruiz e Paiva, o curso de Midialogia
tem procurado colocar alunos em contato
com a prática do mundo profissional. “Leva-
mos os nossos alunos no Festival Internacio-
nal de Curta-Metragem, além de lhes mostrar
trabalhos importantes como o Noite de Kino,
em que as produções, de no máximo três mi-
nutos, são concebidas em apenas 36 horas.
“Temos conseguido nos projetar e ao mesmo
tempo ser procurados”, revela Ruiz.

Sinopse: Além de pintora fundamental para o de-
senvolvimento do ideário modernista brasileiro, Tarsila
do Amaral é também autora de vasta produção es-
crita, publicada quase integralmente em jornais de
São Paulo e do Rio de Janeiro entre 1936 e 1956, e
que engloba poemas, crônicas e um conto. Em sua
maioria inéditos em livro, seus textos lançam luzes
sobre facetas da artista pouco estudadas, porém bas-
tante ricas, como, por exemplo, sua visão do meio
artístico-cultural de São Paulo e, sobretudo, as es-
treitas relações da pintora com a cultura francesa,
presentes nas crônicas. Nesses textos, as lembran-
ças dos encontros com artistas europeus de van-
guarda e uma extensa bibliografia francesa traduzida
e comentada compõem a ponte que liga a autora
Tarsila a seus leitores, e que passa pela França.

Crônicas e outros escritos de Tarsila do Amaral
Laura Taddei Brandini (pesquisa e organização)

ISBN: 978-85-268-0787-7 – Ficha
técnica: 1ª edição, 2008, 752 páginas;

formato: 16 X 23 cm.
Preço: R$ 72,00 – Área de interesse:
Crônicas brasileiras; pintura brasileira.

!!!!! TV Cultura exibirá duas
    produções da Midiologia

Fotos: Antonio Scarpinetti

Os professores
Eduardo Paiva e
Adilson Ruiz:
convênio viabiliza
produções


