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Universidade Estadual de Campinas –  14 a 20 de abril de 2008

!!!!! Poesia Brasileira - Paulo Franchetti,
diretor da Editora da Unicamp, coordena no
dia 14 de abril, mesa-redonda sobre o lan-
çamento da “Coleção Poesia Brasileira”
(Editora Lazuli). Participam os professores
Pedro Marques, Francine Ricieri e Émerson
Tin. Será às 16 horas, no auditório do Insti-
tuto de Estudos da Linguagem (IEL).
!!!!! Fórum do Magistério - A próxima edi-

ção do Fórum Permanente do Magistério “O
Magistério e a Mídia” ocorre no dia 16 de
abril, a partir das 9 horas, no Centro de
Convenções. O evento é organizado pela
Faculdade de Educação (FE), pela Associ-
ação de Leitura do Brasil (ALB) e Rede
Anhanguera de Comunicação (RAC). Tem
apoio das Coordenadorias Geral da Univer-
sidade (CGU) e de Relações Institucionais
e Internacionais (Cori). Outras informações
na página do evento http://www.cori.u-
nicamp.br/foruns/magis/foruns_magis.php
!!!!! Encontro internacional - O Instituto de

Economia (IE) da Unicamp sedia, de 16 a 18
de abril, o I Encontro Internacional da Associ-
ação Keynesiana Brasileira, momento em que
será criada a Associação Keynesiana Brasi-
leira. Informações: 19-3521-5731.
!!!!! Linhas de Pesquisa - Os docentes

Marcos José Salvador, do Departamento de
Fisiologia Vegetal do Instituto de Biologia (IB)
e Flávio Dias Passos, do Departamento de
Zoologia, do mesmo instituto, recentemente
contratados pela unidade, apresentam no dia
16 de abril, a partir das 16 horas, as suas
linhas de pesquisa. O encontro ocorre na
sala da congregação do IB. Marcos discute
“Tecnologia fitofarmacêutica e de produtos
naturais: pesquisa e desenvolvimento” e
Flávio debate: “Biologia e anatomia de
Mollusca-Bivalvia, com ênfase nas espéci-
es do Brasil e da Antártica”. Outras informa-
ções: falonso@unicamp.br
!!!!! Fórum de Saúde - A próxima edição

do Fórum Permanente de Saúde “Qualida-
de de Vida no Ambiente Corporativo” ocor-
re no dia 17 de abril. Inscrições e outras
informações estarão disponíveis (em breve)
na página do evento http://www.cori.uni-
camp.br/foruns/saude/foruns_saude.php
!!!!! Resíduos - O Grupo Gestor de Resí-

duos da Unicamp, órgão vinculado a
Coordenadoria Geral da Universidade (CGU),
inicia no dia 18 de abril, a segunda turma do
curso on line de Gerenciamento de Resíduos
2008. A cerimônia de abertura ocorre às 9 ho-
ras, no auditório do Centro de Computação
(CCUEC). O objetivo do curso é a capacitar
e qualificar os facilitadores das unidades para
que eles possam elaborar o Plano de Ge-
renciamento de Resíduos (PGR). 14 unidades
da Universidade participam desta edição.
Outras informações: 19-3521-8054.
!!!!! Seminário - O Departamento de Medi-

cina Preventiva e Social, a Câmara de Pes-
quisa e o Laboratório de Pesquisa Qualitativa
em Saúde da Faculdade de Ciências Médi-
cas (FCM) realizam, dia 18 de abril, das 9, às
17 horas, no Salão Nobre da FCM, o II Semi-
nário de Pesquisa Qualitativa em Saúde. As
inscrições são gratuitas. Programação: http://
www.fcm.unicamp.br/noticias/eventos/even-

tos. Outras informações: 19-3521-8917.
!!!!! Concurso - A Faculdade de Engenha-

ria Elétrica e de Computação (FEEC) rece-
be, até 15 de abril, inscrições ao preenchi-
mento de uma vaga de professor-doutor (MS
em RTC), em caráter emergencial. É para a
área de Engenharia Elétrica, nas disciplinas
Eletrônica Básica I e Ondas Guiadas. As
inscrições serão recebidas no setor de re-
cursos humanos da unidade, das 9 às 12 e
das 14 às 17 horas, por meio de requerimento,
contendo nome, idade, filiação, naturalida-
de, estado civil, domicílio e profissão, diri-
gido ao diretor da FEEC, acompanhado dos
documentos constantes no endereço eletrô-
nico http://www.fee.unicamp.br, seção “No-
vidades” ou telefone 19-3521-3865.
!!!!! Oficina de Redação - A Comissão

Permanente para os Vestibulares da Uni-
camp (Comvest) recebe, até 18 de abril, as
inscrições para a oficina “A Redação no Ves-
tibular Unicamp”, realizada pelo quinto ano
consecutivo. Podem ser feitas exclusivamen-
te pela internet, na página da Comvest
(www.comvest.unicamp.br). A oficina será
realizada em quatro sábados do mês de maio
(10, 17, 24 e 31/05), das 08 às 13 horas, no
campus da Unicamp, em Campinas.
!!!!! Bolsas Pibic/CNPq e SAE - As ins-

crições ao processo seletivo do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científi-
ca (Pibic/CNPq e SAE) podem ser feitas
até 25 de abril, no endereço eletrônico http:/
/www.prp.unicamp.br/pibic. Leia mais: http:/
/www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/
BDNUH/NUH_9818/NUH_9818.html
!!!!! Concorrências - A Prefeitura da Uni-

camp está abrindo concorrências públicas para
permissão de uso do espaço físico no Campus
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” para ins-
talação de pontos comerciais. Os interessa-
dos deverão retirar o edital no Protocolo da
Prefeitura (Rua Cândido Portinari, nº. 165),
prédio 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 ho-
ras, ou no site: www.e-negociospubli-
cos.com.br. O prazo para entrega dos envel-
opes, com a documentação e proposta, vai
até as 16 horas do dia 18 de abril de 2008.
!!!!! Estágio – A Faculdade de Educação

Física (FEF) recebe, de 14 a 16 de abril,
currículos ao processo seletivo para preen-
chimento de uma vaga de estagiário (nível
superior) para a área administrativa. Devem
ser entregues das 9 às 12 e das 14 às 16
horas, na secretaria administrativa da FEF,
ou por e-mail assessoria@fef.unicamp.br.
Junto ao currículo o candidato deve apresen-
tar comprovante de matrícula no ensino su-
perior. São desejáveis conhecimentos bási-
cos em pacote Office (Word, excell, power
point ). O candidato deve ter capacidade para
organizar arquivos e disposição para leitura
de leis e regulamentos. A entrevista será
agendada após análise do currículo. Outras
informações pelo telefone 19-3521-6603.
!!!!! Exposição - “As Cores do Campus”,

exposição do fotógrafo Antoninho Perri, da
Assessoria de Comunicação e Imprensa
(Ascom) da Unicamp, pode ser visitada de
segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30, até
29 de abril, no Espaço de Arte do Centro de
Convenções (Rua Elis Regina, 131). Infor-

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

Laura Taddei Brandini - (pesquisa e organização)

 Sinopse: Além de pintora fundamental para o desen-
volvimento do ideário modernista brasileiro, Tarsila do
Amaral é também autora de vasta produção escrita,
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 bastante ricas, como, por exem-
plo, sua visão do meio artístico-cultural de São Paulo e,
sobretudo, as estreitas relações da pintora com a cultura
francesa, presentes nas crônicas. Nesses textos, as
lembranças dos encontros com artistas europeus de
vanguarda 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

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.

DESTAQUES DO PORTAL DA UNICAMP NA ÚLTIMA SEMANA

Veja notas detalhadas em http://www.unicamp.br/unicamp/ divulgacao/indice/indice_notas_principal.htm

Teve início no sábado (5), em São
Paulo, o curso inédito de aperfeiçoa-
mento em Ouvidoria pública e priva-
da no Brasil”. Os 30 alunos do curso
de extensão participaram da primei-
ra aula, realizada na sede do Grupo
Tejofran e ministrada por Fernando
Sarti, professor do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp. Sarti falou sobre
tópicos em ecnonomia internacioal.O
curso é fruto de um convênio assina-
do em janeiro entre a Unicamp e a As-
sociação Brasileira de Ouvidores
(ABO), Seção São Paulo. A iniciativa
é fruto de esforço conjunto envolven-
do o Grupo Gestor de Projetos Edu-
cacionais (GGPE) e a Ouvidoria da
Unicamp, ambos ligados ao Gabine-
te do Reitor, além do Instituto de Eco-
nomia (IE). Destinado a profissionais
com formação de nível superior, o
curso tem uma carga horária de 180

horas, aos sábados, com previsão de
50% das aulas sendo ministradas a dis-
tância. Segundo o coordenador do cur-
so, o economista Jorge Biton Tapia, a
inovação está na possibilidade de cri-
ar uma mobilização da comunidade
acadêmica. “Permitirá ainda caracte-
rizar a experiência dos ouvidores,
compondo um jogo interativo em que
ambos, participantes e universidade,
agregarão e partilharão conhecimen-
to”, afirma.Segundo a ouvidora da
Unicamp, Adriana Alvim, o curso foi
formado também com o intuito de tra-
zer o assunto para a academia, estimu-
lando a produção de trabalhois cien-
tíficos. “Estamos muito felizes com a
grande conquista”, ressaltou Adriana.
Na abertura do curso, estiverem pre-
sentes em São Paulo, além da Ouvi-
dora, os membros do GGPE, Fernando
Antonio Arantes, Miriam Crisitina
Chinellato de Oliveira, Joni Amorim,
Marili Bassini, José Eduardo Martins
e José Aparecido Romano.

!!!!! Começa curso de
   Ouvidoria em São Paulo

mações: 19-3521-1733. Leia mais: http://
www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/
BDNDI/NDI_491/NDI_491.html

!!!!! Alimentos - “Avaliação estrutural e
reológica de emulsões simples e múltiplas
estabilizadas por Caseinato de sódio e Jataí”
(mestrado). Candidata: Fabiana de Assis
Perrechil. Orientadora: professora Rosiane
Lopes da Cunha. Dia 16, às 9 horas, no salão
nobre da FEA.

“Estudo da produção de glutationa por
Saccharomyces Cerevisiae ATCC 7754 em
meios protéicos de baixo custo” (mestrado).
Candidato: César Augusto Piedrahíta-Aguirre.
Orientador: professor Ranulfo Monte Alegre.
Dia 14, às 10 horas, no auditório do Depan.
!!!!! Artes - “Memórias para uma poética:

herbário Mnemosine uma biblioteca de tes-
temunhos” (mestrado). Candidata: Patrícia
Sanches Faria. Orientadora: professora
Cláudia Valladão de Mattos. Dia 17, às
14h30, na Galeria de Arte Unicamp (IA)
!!!!! Engenharia Civil, Arquitetura e Ur-

banismo - “Absortância solar de superfíci-
es opacas: conceitos, métodos de determi-
nação e base de dados para tintas imobiliá-
rias” (doutorado). Candidata: Kelen Almeida
Dornelles. Orientador: professor Mauricio
Roriz. Dia 16, às 9h30, na sala de defesa
de teses da FEC.
!!!!! Engenharia Agrícola - “Construção

de um software de simulação para proces-
sos de secagem” (doutorado). Candidato: Kil
Jin Brandini Park. Orientador: professor
Inácio Maria Dal Fabbro. Dia 18, às 9 ho-
ras, no anfiteatro da Feagri.

“Clarificação de suco de caju através de
separação por membranas” (mestrado).
Candidata: Nara Cardoso Barato. Orientador:
professor Luiz Antonio Viotto. Dia 14, às 14

horas, no auditório do Departamento de Ali-
mentos e Nutrição.
!!!!! Física - “O modelo Raman quase-de-

generado e transferência de emaranhamento”
(mestrado). Candidato: Felipe de Campos
Lourenço. Orientador: professor Antonio Vidiella
Barranco. Dia 17 de abril de 2008, às 14 ho-
ras, no auditório da pós-graduação do IFGW.

“Estudo de traços de fissão em vidro uti-
lizando-se microscopias de força atômica e
eletrônica de varredura: inferência da estru-
tura de traços latentes a partir de traços
marcados” (mestrado). Candidato: Igor
Alencar Vellame. Orientador: professor Ju-
lio Cesar Hadler Neto. Dia 17, às 10 horas,
no auditório da pós-graduação do IFGW.
!!!!! Linguagem - “Corpolinguagem na fala

de sujeitos com doença de Parkinson”
(mestrado). Candidato: Carlos Eduardo
Borges Dias. Orientadora: professora Nina
Virgínia de Araújo Leite. Dia 18, às 12h30,
na sala de defesa de teses do IEL.
!!!!! Matemática, Estatística e Compu-

tação Científica - “Um texto de geometria
hiperbólica” (mestrado profissional). Candi-
dato: Inédio Arcari. Orientador: professor
Edson Agustini. Dia 14, às 9 horas, na sala
253 do Imecc.

“Sistemas ponto de sela com uma aplica-
ção à aceleração do lagrangiano aumentado”
(mestrado). Candidata: Viviana Analia Ramirez.
Orientador: professor Roberto Andreani. Dia 18,
às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
!!!!! Odontologia – “Dentifrício de baixa

concentração de fluoreto: efeito anticárie e
mecanismos envolvidos” (mestrado). Can-
didata: Claudia Bianchi Zamataro. Ori-
entadora: professora Lívia Maria Andaló
Tenuta. Dia 18, às 14 horas, na FOP.
!!!!! Química - “Utilização do modelo

CCFDF na interpretação das intensidades fun-
damentais das moléculas X2CY e sua aplica-
ção na regra da soma” (mestrado). Candida-
to: Sérgio Henrique Dias Marques Faria.
Orientador: professor Roy Edward Bruns. Dia
14, às 9 horas, no miniauditório do IQ.

!!!!! O Estado de S. Paulo
2 de abril - A grande procura de

pacientes com suspeita de dengue pro-
vocou o esgotamento dos leitos na
rede pública do Rio e a antecipação
do horário de fechamento da maior
estrutura de apoio montada pelas For-
ças Armadas já no segundo dia de
atendimento. O infectologista e pro-
fessor da Unicamp Luiz Jacintho da
Silva considera positivas as medidas
emergenciais do governo do Rio, com
a ressalva de que “é como colocar o
trinco depois que o ladrão foi embo-
ra”.

30 de março - O Brasil é hoje, in-
discutivelmente, a maior referência
mundial em tecnologia para produção
de etanol. Na corrida internacional
pela conquista dos biocombustíveis,
deflagrada pelo aquecimento global e
a alta do petróleo, o País está mais
para Michael Schumacher do que
para Ayrton Senna. O projeto é filho
de um estudo iniciado em 2005 pelo
Núcleo Interdisciplinar de Planeja-
mento Energético (Nipe) da Unicamp,
por encomenda do Centro de Gestão
e Estudos Estratégicos (CGEE), uma
organização social ligada ao MCT. O
projeto é coordenado pelo físico Ro-
gério Cerqueira Leite.

!!!!! Folha de S. Paulo
7 de abril - Não há uma explica-

ção concreta para determinar o fato
de São Paulo não ter tantos casos de
dengue neste ano como em 2007 ou
por que a epidemia no Rio não pro-
duziu efeitos tão graves no Estado vi-
zinho. A análise é do professor de zo-
ologia da Unicamp Carlos Fernando
Salgueirosa de Andrade. Andrade diz
que o comportamento do mosquito é
imprevisível. Para ele, os fatores que
podem influenciar o seu aparecimen-
to são tão grandes, que apontar uma
causa é especulação. “O homem é
refém do mosquito.” Um exemplo,
segundo ele, é o fato de muitas pre-
feituras se prevenirem e, mesmo as-
sim, o mosquito surgir, enquanto ou-
tras não fazem o serviço “tão bem fei-
to” e também viram vítimas.

16 de março - O fato de ter sido o
escritor brasileiro mais conhecido
mundo afora e o mais vendido e po-
pular aqui não bastou para que se pro-
duzisse uma unanimidade crítica a
favor de Jorge Amado em seu pró-
prio país. Muito pelo contrário. O pro-
fessor de teoria literária da Unicamp
Alcir Pécora acha que a grande dis-
cussão sobre Amado a ser feita ago-
ra é sobre a mudança do olhar da
crítica. “Os que falavam mal já não
têm coragem de fazê-lo hoje”, diz.

!!!!! O Globo
7 de abril - Câmbio favorável, bai-

xa tributação e infra-estrutura não bas-
tam para garantir a entrada de peque-
nas e médias empresas na disputa do
mercado globalizado (e inundado de
produtos chineses). O bom momen-
to das exportações brasileiras deve-
ria ser aproveitado pelos pequenos
negócios para investirem em
competitividade e expandirem suas
fronteiras. A fórmula seria uma mis-
tura de mentalidade inovadora, novas
tecnologias e produtos com design.
Essa é a opinião da pesquisadora do
Centro de Referência em Inteligência
Empresarial (Crie), da Coppe/ UFRJ,
e doutora em Economia pela Uni-
camp, Lídia Goldenstein.

!!!!! O Liberal
17 de março - Apesar das duas

décadas de ações de controle ao mos-
quito transmissor da dengue, a epi-
demia da doença ainda ameaça a re-
gião. A antiga técnica do fumacê (dis-
persão de veneno usando um veícu-
lo que circulava pelas ruas) foi abolida
por conta de sua ineficácia. Nos últi-
mos anos, a nebulização (colocação
de inseticida diretamente nos imóveis)
tem sido a maior aliada das autorida-
des de saúde. Agora, a novidade no
combate ao Aedes aegypti vem do
meio acadêmico. Trata-se de uma
técnica desenvolvida pelo matemáti-
co Roberto Carlos Antunes Thomé que
combina uso de inseticida e de mos-
quitos machos estéreis. Os coorde-
nadores do PMCD (Plano Municipal
de Controle da Dengue) na região ana-
lisaram o estudo, que foi tese de dou-
torado em 2007, no Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação
Científica (Imecc) da Unicamp.

Fernando Sarti, professor do Instituto
de Economia, ministra a primeira

aula do curso de ouvidores


