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LIVRO DA SEMANALIVRO DA SEMANA

!!!!! Workshop PED – O 1º Workshop PED
2008 acontece no dia 31 de março, das 13h30
às 17 horas, no auditório III do Centro de
Convenções. O tema escolhido para o en-
contro é: Ética na Universidade. No evento,
a professora Carmem Bertuzzo, coordenadora
da Comissão de Ética em Pesquisa da Fa-
culdade de Ciências Médicas (FCM) da
Unicamp; William Saad Hossne,  professor
emérito da Faculdade de Medicina de Botu-
catu (Unesp) e Maria Teresa Moreira Ro-
drigues, coordenadora do Serviço de Apoio
aos Alunos da Unicamp, proferem palestras.
Outras informações: 19-3521-4885.
!!!!! Curso de EAD - A Equipe de Educa-

ção a Distância (EAD) do Centro de Com-
putação (CCUEC) e a Agência para a For-
mação Profissional da Unicamp (AFPU) or-
ganizam o curso “Desenvolvimento de cur-
sos on-line utilizando TelEduc” (modalidade
a distância). Será realizado de 31 de março
a 20 de junho. É destinado para professo-
res, alunos de graduação e de pós, de inici-
ação científica e funcionários da Unicamp en-
volvidos formalmente com projetos de EAD.
Para participar do curso é necessário ter ex-
periência mínima com EAD ou ter freqüen-
tado o tutorial realizado no último dia 19, no
CCUEC.  Outras informações: edilene@c-
cuec.unicamp.br
!!!!! Canarinhos da Terra - O Instituto Cul-

tural Canarinhos da Terra, em parceria com
a Unicamp e patrocínio da Petrobras, está
selecionando cantores de 7 a 17 anos. Inte-
ressados devem se inscrever até o final de
março, às quartas feiras, a partir das 19 horas;
às sextas, a partir das 18h30, e, aos sába-
dos, a partir das 9 horas, no Instituto de Artes
(IA) da Unicamp (sala 1, 1º andar). Outras
informações: 19-32490583 ou 3387-9373.
!!!!! Concurso de logotipo - A Prefeitura

da Unicamp prorrogou as inscrições para o
concurso de logotipo da unidade. Destinado
à comunidade Unicamp (alunos, funcionári-
os e docentes), o concurso dará um compu-
tador e diploma de honra ao trabalho vence-
dor. A nova data é 31 de março. As inscri-
ções devem ser feitas no Gabinete da Pre-
feitura (Rua Roxo Moreira, 1831, 1º andar,
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campi-
nas, SP), das 9 às 16 horas.
!!!!! Primavera das idéias - A exposição

“A primavera das idéias”, de Alessandra Oli-
veira, pode ser visitada até 31 de março,
das 8h30 às 17h30, no Espaço das Artes da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM).
Entrada franca.
!!!!! Exposição - Dia 2 de abril acontece,

às 11 horas, no Espaço das Artes da Facul-
dade de Ciências Médicas (FCM) da Uni-
camp, a abertura da exposição “Momentos”,
da médica e artista plástica Ruth Jardim. Uma
das características de seu trabalho é a cor.
As telas em acrílico são pintadas a partir das
cores primárias, base das tonalidades e ma-
tizes dos quadros. A sua pintura pode ser
considerada eclética pelos variados estilos,
técnicas e abordagem. A mostra fica no local
até 28 de abril. Pode ser visitada de segunda
a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, com entra-
da Franca. Informações: 19-3521-8968.
!!!!! Lançamento – “Arquivística Temas

Contemporâneos” é o título do livro que será
lançado no dia 2 de abril, na Livraria Sarai-
va do Shopping Iguatemy, às 20 horas. É
de Vanderlei Batista dos Santos (Org.),
Humberto Celeste Innarelli, funcionário do
Sistema de Arquivos da Unicamp (Siarq), e
Renato Tarcisio Barbosa de Souza. Informa-
ções: humberto@unicamp.br
!!!!! Fórum - A próxima edição do Fórum

Permanente de Arte e Cultura “Gestão de

Marilisa Berti A. Barros, coordenadora do
CCAS, e a pesquisadora Ana Paula Be-
lon[19/3/2008] O Centro Colaborador em
Análise de Situação em Saúde (CCAS), do
Departamento de Medicina Preventiva e
Social (DMPS), da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) da Unicamp, acaba de di-
vulgar os dados inéditos sobre a esperan-
ça de vida em Campinas. De acordo com a
coordenadora do CCAS, Marilisa Berti A.
Barros, não se trata de pesquisa isolada,
mas de um dos produtos das atividades de
monitoramento da mortalidade de Campi-
nas desenvolvidas em parceria com a Se-
cretaria de Saúde de Campinas, desde
1990.“É a primeira vez que informações
desse gênero são publicadas. Além da es-
perança de vida do município, temos tam-
bém dados do indicador para os distritos
de Saúde. Dependendo da área da cidade em
que uma pessoa nasce e de seu sexo, por
exemplo, ela poderá ter até quase dez anos

A arte da memória

Sinopse: A arte da memória é o estudo clássi-
co sobre como as pessoas aprendiam a memori-
zar grandes quantidades de informação antes do
advento da página impressa. Nele, Frances A. Yates
acompanha a arte da memória desde seu tratamento
pelos oradores gregos, passando por suas trans-
formações medievais, até as formas esotéricas que
assumiu no Renascimento e, finalmente, seu uso
no século XVII. Este livro, o primeiro a relacionar a
arte da memória à história da cultura, operou uma
revolução quando foi publicado em inglês, em 1966,
e continua a fascinar os leitores com sua visão lúcida
e reveladora.

ISBN 85-268-0768-6 - Ficha técnica: 1ª edição, 2007, 504 páginas;
formato: 16 X 23 cm. Preço: R$ 72,00 - Área de interesse: Filosofia; História;

Memórias; Literatura.

Frances A. Yates
Tradução: Flavia Bancher

a mais de vida em comparação com a de
outro sexo e de outras regiões”, disse Ma-
rilisa.De 1991 a 2005, a população de Cam-
pinas apresentou um ganho de 4,8 anos de
vida. Uma criança nascida em 2005 vive-
rá, em média, 74,7 anos, variando este va-
lor conforme o sexo e a área da cidade em
que reside. As mulheres levam uma van-
tagem de 7,3 anos em relação aos homens:
elas vivem, em média, 78,4 anos e os ho-
mens, 71,1.“Os homens são mais suscetí-
veis a mortes por infartos e outras doen-
ças cardiovasculares, além de vários tipos
de câncer, acidentes de trânsito, homicídi-
os e suicídios. Pelo que se conhece, existe,
também, uma ‘natural’ expectativa de vida
menor para eles”, explicou Marilisa. Se com-
parada a outros Estados brasileiros, a es-
perança de vida em Campinas é maior que
a média nacional, superando São Paulo e Rio
de Janeiro. No “ranking” mundial, a média
de sobrevida na cidade é maior que a da
Argentina e próxima a dos Estados Unidos,
sendo superada por países como Japão,
Suécia e Itália.“Uma criança que nasce em
Campinas poderá viver até 13 anos a mais

que uma criança que nasce em Alagoas,
resultado da grande desigualdade social e-
xistente em nosso País”, comentou Ana
Paula Belon, uma das pesquisadoras da
equipe. Outra informação importante le-
vantada pela equipe do CCAS é com rela-
ção aos distritos de Saúde. Pelos dados
coletados, observa-se a maior esperança de
vida no distrito Leste e, as menores, nos dis-
tritos Sudoeste e Noroeste, embora se ve-
rifique, no período de 2000 a 2005, um mai-
or ganho do indicador nesses distritos em
pior situação social. Este maior ganho,
ocorrido especialmente nos homens, é o re-
sultado do declínio que vem ocorrendo no
município desde 2000 das mortes por cau-
sas violentas.“Mesmo que as diferenças
entre os sexos e entre os distritos ainda se-
jam elevadas, as análises revelam que há,
no município de Campinas, uma notável
tendência de redução dessas desigualda-
des”, explicou Marilisa. Os dados do Bole-
tim nº 40 sobre esperança de vida no mu-
nicípio de Campinas estão disponíveis no
site da FCM e também no site da Prefeitura
de Campinas.(Edimilson Montalti)

!!!!! CCAS divulga dados
   sobre a esperança
   de vida em Campinas

Documentos e Preservação da Memória:
Relatos de Experiência” ocorre no dia 3 de
abril, das 9 às 17 horas, no Centro de Con-
venções da Unicamp. As inscrições serão
encerradas um dia antes do evento, às 16
horas. Podem ser feitas no endereço eletrô-
nico http://www.cori.unicamp.br/foruns/arte/
evento26/artes26.php#ins. O Fórum, orga-
nizado pelo Instituto de Geociências (IG) e
pelo Sistema de Arquivos da Unicamp (Siarq)
é apoiado pelas Coordenadorias Geral da Uni-
versidade (CGU) e de Relações Institucionais
e Internacionais (Cori). Saiba mais na pági-
na do evento http://www.cori.unicamp.br/
foruns/arte/foruns_arte.php
!!!!! Doador Universitário - A primeira co-

leta de 2008 do Projeto Doador Universitá-
rio acontece no dia 3 de abril, a partir das 8
horas, no estacionamento da Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação
(FEEC). Confira o calendário de coletas http:/
/www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/CRONOGRAMA_DOA-
DOR.doc. Informações: 19-35218705.
!!!!! Palestra - A Coordenadoria de Rela-

ções Institucionais e Internacionais (Cori) or-
ganiza no dia 3 de abril, às 13 horas, pales-
tra com Suzi Almeida, consultora educacio-
nal do Centro Cultural Brasil-Estados Uni-
dos de Campinas. Ela fala sobre “Educa-
ção nos Estados Unidos”. O encontro ocor-
re no auditório da Biblioteca Central Cesar
Lattes (BC-CL). Informações: www.co-
ri.unicamp.br/mobilidade . Entrada franca.
!!!!! Cultura na Igreja - O Projeto Cana-

rinhos da Terra, um convênio entre a  Asso-
ciação Musical Canarinhos da Terra e o Ins-
tituto de Artes da Unicamp, com patrocínio
da Petrobrás, se apresenta no dia 5 de abril.
Os 35 adolescentes de 10 a 20 anos partici-
pam da programação na Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de Campinas
(Rua Luzitana, 846), no centro de Campi-
nas, a partir das 19h30. Convidados para o
projeto Cultura na Igreja, os Canarinhos
cantam “Me chama” (Lobão), “Pra te encon-
trar” (Paralamas do Sucesso), “Sapato Ve-
lho” (Cláudio Nucci e Paulo Tapajós), “When
You Believe” (Stephen Schwartz), “Oh
Happy Day” (Negro Spiritual), “Amazing
Grace” (Negro Spiritual). Na segunda parte
da programação o grupo apresenta “O Rei
Leão”, peça que levou aproximadamente
três meses para ser preparada. Informações
sobre o Cultura na Igreja: 19-3231-6789.
!!!!! Paisagem - A Rádio USP FM (93,7

MHz) veicula no domingo, dia 6 de abril, às
21 horas, no Programa Paisagem, obras do
compositor e contrabaixista britânico Barry
Guy em performance com a London Jazz
Composers Orchestra, no álbum Barry Guy
and Anthony Braxton (Zurich Concerts) e
Barry Guy (Reino Unido). O Programa
Paisagem é realizado em parceria com o
Centro de Documentação de Música Con-
temporânea (CDMC) da Unicamp. Outras
informações: ja.mannis@uol.com.br
!!!!! Cuso de Ouvidorias - O Instituto de

Economia da Unicamp (IE), por meio da
Escola de Extensão (Extecamp), recebe até
2 de abril, inscrições para o curso de exten-
são “Aperfeiçoamento em Ouvidorias Públi-
cas e Privadas”, nas modalidades presencial
e a distância. Inédito no país em nível de ins-
tituições de ensino superior universitárias, o

curso terá início no dia 5 de abril com encer-
ramento previsto para o dia 12 de julho. Infor-
mações e inscrições: 19-3521-5728.
!!!!! Imigração Japonesa - Desde o dia

12 de março está em curso na biblioteca do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH) da Unicamp uma nova exposição.
É uma alusão ao Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, comemorado este ano.
Pelo menos dez livros do acervo do IFCH
foram selecionados. Traz ainda fotografias
de época que ilustram o universo japonês e
algumas peças tridimensionais como uns
leques e utensílios do cotidiano oriental. A
exposição, que acontece todos os dias das
9 às 22h30, no saguão da biblioteca, pode
ser visitada até o dia 30 de junho.
!!!!! Concorrências - A Prefeitura da Uni-

camp está abrindo concorrências públicas para
permissão de uso do espaço físico no Campus
Cidade Universitária Zeferino Vaz para insta-
lação de pontos comerciais. Os interessados
deverão retirar o edital no Protocolo da Pre-
feitura (Rua Cândido Portinari, nº. 165), pré-
dio da Diretoria Geral de Administração (DGA),
na Cidade Universitária Zeferino Vaz, em
Barão Geraldo, Campinas-SP, de segunda
a sexta–feira, das 8h30 às 17 horas, ou no
site: www.e-negociospublicos.com.br. O pra-
zo para entrega dos envelopes, com a docu-
mentação e proposta, vai até as 16 horas do
dia 18 de abril de 2008. As concorrências são
para instalação de Restaurante com lancho-
nete, na Faculdade de Educação Física
(FEF); Fotocopiadora, no Instituto de Estu-
dos da Linguagem (IEL) e livraria com foto-
copiadora e encadernadora na Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (FOP).
!!!!! Cotil 1 – O Colégio Técnico de Limeira

(Cotil) da Unicamp recebe até 31 de março,
inscrições ao processo seletivo público re-
lativo à contratação emergencial de docen-
tes, pelo prazo de 270 dias, na carreira MST,
nível “C”. Para o Departamento de Exatas,
um docente, com licenciatura, para a disci-
plina Matemática. Para o Departamento de

Mecânica, um docente com formação em
Engenharia Mecânica, para as disciplinas
Produção Mecânica; Oficina e CNC. Para
o Departamento de Construção Civil e
Geomática, um docente com formação em
Engenharia Civil para as disciplinas Insta-
lações Prediais Elétricas e Hidráulico-Sa-
nitárias; um docente com formação em Di-
reito para as disciplinas Direito na Constru-
ção Civil e Direito Ambiental; e um docente
com formação em Engenharia, para a disci-
plina CADMAP. As inscrições serão rece-
bidas de segunda a sexta-feira, das 8 às 11
e das 13 às 16 horas, no protocolo do Cotil
(Rua Paschoal Marmo, 1888, Jardim Nova
Itália), em Limeira (SP). Serão efetuadas
mediante requerimento dirigido ao diretor geral
do Cotil, acompanhado de “Curriculum Vitae
et Studiorum”, comprovante de atividades
didáticas e profissionais na área correspon-
dente e declaração de disponibilidade de
horário. O edital completo pode ser acessado
no endereço eletrônico http://www.co-
til.unicamp.br/EDiTAL_emergencial.DOC.
Outras informações: 19-2113-3300.
!!!!! Cotil 2 – O Colégio Técnico de Limeira

(Cotil) da Unicamp recebe até 31 de março,
inscrições ao processo seletivo público re-
lativo à contratação temporária de um do-
cente na carreira MST, nível “C”. É para o
Departamento de Enfermagem, para estágio
supervisionado e aulas de Epidemiologia,
Nutrição, Saúde Coletiva e do Adulto, Ética
e Laboratório de Enfermagem. As inscrições
serão recebidas de segunda a sexta-feira,
das 8 às 11 e das 13 às 16 horas, no proto-
colo do Cotil (Rua Paschoal Marmo, 1888,
Jardim Nova Itália), em Limeira (SP). Se-
rão efetuadas mediante requerimento dirigi-
do ao diretor geral do Cotil, acompanhado
de “Curriculum Vitae et Studiorum”, com-
provante de atividades didáticas e profissi-
onais na área correspondente e declaração
de disponibilidade de horário. O edital com-
pleto pode ser acessado no endereço ele-
trônico http://www.cotil.unicamp.br/EDi-

TAL_temporaria.DOC. Outras informações:
19-2113-3300.

!!!!! Alimentos - “Sorvete sabor creme tra-
dicional e light: perfil sensorial e instrumen-
tal” (mestrado). Candidato: Rafael Silva
Cadena. Orientadora: professora Helena
Maria André Bolini. Dia 31 de março, às
8h30, no anfiteatro do Depan.

“Influência da maturidade e acabamento
de carcaça em atributos de qualidade da
carne (M. Longissimus) de novilho Nelore”
(mestrado). Candidato: Sérgio Bertelli
Pflanzer Jr. Orientador: professor Pedro
Eduardo de Felício. Dia 1 de abril, às 14
horas, no auditório do DTA.

“Concentração de extratos de própolis
através de membranas poliméricas” (mes-
trado). Candidata: Beatriz Camargo Barros
de Silveira Mello. Orientadora: professora
Miriam Dupas Hubinger. Dia 3 de abril, às
10 horas, no salão nobre da FEA.

“Avaliação de pré-tratamentos e aplica-
ção de coberturas comestíveis na secagem
de frutas” (mestrado). Candidata: Nenis
Maria Eik. Orientadora: professora Florência
Cecília Menegalli. Dia 3 de abril, às 14h30,
no salão nobre da FEA.

“Triagem, produção e avaliação da ativi-
dade da enzima lipase a partir de leveduras
silvestres” (mestrado). Candidata: Rosana
Goldebck. Orientador: professor Francisco
Maugeri Filho. Dia 4 de abril, às 14 horas,
na sala 31 do Departamento de Engenharia
de Alimentos.
!!!!! Biologia - “Ocorrência de cães do-

mésticos (Canis familiaris) em fragmentos
de mata atlântica em zona rural e urbana e
sua relação com a população humana do
entorno” (mestrado). Candidata: Patrícia
Carignano Torres. Orientador: professor
Paulo Inácio de Knegt Lopez Prado. Dia 3
de abril, às 14 horas, na sala de defesa de
tese da Pós-graduação do IB.
!!!!! Economia - “Taxa de câmbio e pre-

ços no Brasil: análise dos impactos das va-
riações cambiais sobre os preços industri-
ais domésticos e das exportações no perío-
do 1995-2005” (doutorado). Candidato: André
Luiz Correa. Orientador: professor Mariano
Francisco Laplane. Dia 31 de março, 14
horas, na sala IE-23.

“Estruturação de redes de cooperação para
o desenvolvimento territorial rural: estudo de
caso do Programa Agroalt na Região do Alto
Tietê” (mestrado). Candidato: Emerson Morais
Vieira. Orientador: professor Miguel Juan Bacic.
Dia  3 de abril, às 9 horas, na sala IE-23.
!!!!! Física - “Modelagem da propagação

não linear em fibras ópticas: sistemas de trans-
missão de dados e amplificadores para-
métricos” (doutorado). Candidato: Andrés
Aníbal Rieznik. Orientador: professor Hugo
Luis Fragnito. Dia 31 de maço, às 14 horas,
no auditório da pós-graduação do IFGW.
!!!!! Geociências - “Geoquímica de dre-

nagens ácidas de Minas em atividades
carboníferas, município de Figueira (PR)”
(mestrado). Candidata: Veridiana Polvani
Campaner. Orientador professor Wanilson
Luiz Silva. Dia 3 de abril, às 14 horas, no
auditório do IG.
!!!!! Humanas - “Terceirização e ação sin-

dical: a singularidade da reestruturação do
capital no Brasil” (doutorado). Candidata:
Paula Regina Pereira Marcelino. Orientador:
professor Ricardo Antunes. Dia 31 de mar-
ço, às 14 horas, no IFCH.

“Moral da história: uma leitura sobre a di-
nâmica agrária tradicional (freguesia de
Campo Grande no Rio de Janeiro, século
XIX)” (doutorado). Candidata: Manoela da
Silva Pedroza. Orientador: professor Fer-
nando Antonio Lourenço. Dia 3 de abril, às
14 horas, no IFCH.
!!!!! Linguagem - “ToBiPI: uma notação

entoacional do português brasileiro funda-
mentada em princípios dinâmicos. Aplica-
ção ao foco na fala espontânea” (mestrado).
Candidata: Luciana Lucente. Orientador: pro-
fessor Plínio Almeida Barbosa. Dia 31 de
março, às 10 horas, na sala de defesa de
teses do IEL.

“Faces da ‘Harmonia’ nas Epistulae Morales
de Sêneca” (mestrado). Candidato: Matheus
Clemente de Pietro. Orientadora: professo-
ra Isabella Tardin Cardoso. Dia 31 de mar-
ço, às 10 horas, na sala do telão do IEL.

“A dramaturgia do último Pirandello: um
teatro autobiográfico ou ainda um teatro para
Marta Abba” (doutorado). Candidata: Martha
de Mello Ribeiro. Orientador: professor Eric
Mitchell Sabinson. Dia 2 de abril, às 14 horas,
na sala de defesa de teses do IEL.
!!!!! Matemática, Estatística e
Computação Científica - “Dinâmica

populacional e imunologia: estudo do caso
de estreptococos e estafilococos” (mes-
trado). Candidato: Yu Jun. Orientador: pro-
fessor Hyun Mo Yang. Dia 1 de abril, às 14
horas, na sala 253 do Imecc.
!!!!! Odontologia - “Eficácia de limpado-

res químicos à base de peróxido e hipoclorito
de sódio na remoção de cândida spp em
rembasadores resilientes” (doutorado).
Candidata: Maria Áurea Feitosa Ferreira.
Orientadora: professora Altair Antoninha Del
Bel Cury. Dia 4 de abril, às 8h30, na FOP.


