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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

!!!!! II Semana de Pesquisa da FCM - A
Câmara de Pesquisa da Faculdade de Ci-
ências Médicas (FCM) da Unicamp reali-
za, de 5 a 8 de maio, das 9 às 18 horas, no
auditório da faculdade, a II Semana de Pes-
quisa. A cerimônia de abertura será no dia
5, às 18 horas, com a palestra “A utilidade
do conhecimento”, de Carlos Vogt, secretá-
rio de Estado da Secretaria de Ensino Su-
perior. No total, 226 trabalhos de especialistas
e pesquisadores da FCM e de outras institui-
ções de ensino e pesquisa no Brasil farão
apresentações orais e exibição de pôsteres.
As cinco melhores pesquisas serão premia-
das. A programação completa e as inscrições
estão disponíveis na página do evento (http://
www.semanapesq.brandao.eti.br/). A II Sema-
na de Pesquisa faz parte das comemorações
dos 45 anos da FCM.
!!!!! Posse - No dia 6 de maio, o professor

Claudio Airoldi, do Instituto de Química (IQ)
da Unicamp, será empossado como novo
membro da Academia Brasileira de Ciências.
!!!!! Palestras da FOP - O Grupo de Apoio

Psicopedagógico ao Estudante de Odonto-
logia (Grapeo) da Faculdade de Odontolo-
gia de Piracicaba (FOP) promove a primei-
ra palestra educativa para pais (professores
e funcionários). Será no dia 6 de maio, às
17 horas, no anfiteatro 4 da FOP. O encon-
tro faz parte de um ciclo de palestras
educativas que tem por objetivo apresentar
à comunidade da FOP, temas variados li-
gados à Educação, Saúde e Qualidade de
Vida. Informações: 19-2106-5336.
!!!!! Vitivinicultura - A Faculdade de En-

genharia Agrícola (Feagri) vem realizando o
II Ciclo de Palestras de Tecnologia em
Vitivinicultura no Estado de São Paulo.
“Potencial do Geoprocessamento e Clima-
tologia na Produção Vitivinícola em São
Paulo” será o tema de mais uma etapa, que
ocorre no dia 7 de maio. “Poda e Colheita
Mecanizada na condução do Vinhedo” é o
tema que será abordado em 4 de junho. Os
encontros acontecem sempre das 12h30 às
14 horas, no anfiteatro da Feagri. Outras
informações: cpg@agr.unicamp.br
!!!!! Fórum Permanente – “Pesquisa

Interdisciplinar e Avaliação: Tendências no
Debate Contemporâneo” é o tema do
Fórum Permanente marcado para o dia
8 de maio, das 9 às 17 horas, no Centro de

Convenções. Será organizado pela Coor-
denadoria de Centros e Núcleos Inter-
disciplinares de Pesquisa (Cocen). Os fórum
permanentes acontecem regulamente pelo
ano e foram idealizados pela Coordenadoria
Geral da Universidade (CGU) e Coor-
denadoria de Relações Institucionais e In-
ternacionais (Cori).  Informações e inscri-
ções: http://www.cori.unicamp.br/foruns/
tecno/foruns_tecno.php
!!!!! Fernando Costa no Boldrini - No

dia 8 de maio, data em que se comemora o
“Dia Mundial das Hemoglobinopatias”, o pro-
fessor Fernando Ferreira Costa, coordena-
dor geral da Unicamp, coordena o evento 
“Hemoglobinopatias: um problema de Saú-
de Pública”, organizado pelo Centro Infantil
Boldrini. O encontro ocorre nos dias 8, 9 e
10 de maio, no Centro Infantil Boldrini (Rua
Dr. Gabriel Porto, 1270), na Cidade Univer-
sitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo. A
abertura está prevista para as 19 horas. Na
primeira mesa-redonda, às 19h30, o profes-
sor Victor Boulyjenkov (WHO) discute o tema
“Hemoglobinopathes – a global problem and
WHO approaches to their control”. Na se-
qüência, Rodolfo Cançado, da Faculdade de
Medicina da Santa Casa de São Paulo,
aborda  “Epidemiologia e cuidado aos por-
tadores de hemoglobinopatias”. Doença
falciforme e talassemia são temas que tam-
bém serão discutidos por pesquisadores da
área até o final do evento. O encontro é
apoiado pela Unicamp, pelo Ministério da
Saúde e pela Organização Pan-americana
da Saúde.
!!!!! Doador Universitário - A segunda

coleta do Programa Doador Universitário de
2008 ocorre no dia 8 de maio, a partir das 8
horas, no estacionamento da Faculdade de
Engenharia Mecânica (FEM), perto da Can-
tina Tropicaliente. Confira o calendário de
coletas em http://www.unicamp.br/unicamp/
unicamp_hoje/sala_imprensa/CRONO-
GRAMA_DOADOR.doc Informações: 19-
3521-8705.
!!!!! O Samba Paulista e suas Históri-

as - A professora Olga Rodrigues de Moraes
Von Simsom, do Centro de Memória Uni-
camp (CMU), lança no dia 9 de maio, às 19
horas, na Livraria Cultura do Shopping
Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777), o
livro O Samba Paulista e suas Histórias
(Editora da Unicamp). No lançamento está
prevista a participação do Núcleo de Sam-
ba Cupinzeiro.

!!!!! Alimentos - “Análise do ciclo de vida
da soja” (doutorado). Candidato: Otávio
Cavalett. Orientador: professor Enrique
Ortega Rodriguez. Dia 6 de maio, às 14
horas, no Laboratório de Engenharia Ecoló-
gica e Informática Aplicada (LEIA).

“Estudo do processo de destilação alco-
ólica contínua: simulação de plantas indus-
triais de produção de álcool hidratado, álco-
ol neutro e cachaça” (mestrado). Candida-
to: Fábio Rodolfo Miguel Batista. Orientador:
professor Antonio José de Almeida Meirelles.
Dia 7 de maio, às 14h30, na sala 31 do DEA.
!!!!! Matemática, Estatística e Computa-

ção Científica - “Sobre a função de Mittag-
Leffler” (mestrado profissional). Candidato:
Danilo Castro Rosendo. Orientador: profes-
sor Edmundo Capelas de Oliveira. Dia 7 de
maio, às 15 horas, na sala 253 do Imecc.
!!!!! Economia - “A alimentação escolar

como vetor de desenvolvimento local e ga-
rantia de segurança alimentar e nutricional”
(mestrado). Candidata: Maria Elena Turpin.
Orientador: professor Walter Belik. Dia 8 de
maio, às 9 horas, na sala IE-23 (pavilhão
de pós-graduação do IE).
!!!!! Instituto de Geociências - “Cidade

e natureza: relações entre a produção do es-
paço urbano, a degradação ambiental e os
movimentos sociais em Bauru-SP” (douto-
rado). Candidato: José Aparecido dos San-
tos. Orientador: professor Antonio Carlos

Vitte. Dia 8 de maio, às 14 horas, no auditó-
rio do IG.
!!!!! Matemática, Estatística e Compu-

tação Científica  - “Deformações de cônicas
e quadráticas por transformações lineares”
(mestrado profissional). Candidato: Fabiano
Pinto Tavares. Orientadora: professora Su-
eli Irene Rodrigues Costa. Dia 8 de maio,
às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
!!!!! Instituto de Economia - “A ética da

concorrência e seus heróis” (doutorado).
Candidato: Alessandro Cesar Ortuso.
Orientador: professor Geraldo Di Giovanni.
Dia 9 de maio, às 14 horas, na sala IE-23
(pavilhão de pós-graduação do IE).
!!!!! Filosofia e Ciências Humanas - “Es-

truturas normativas da Teoria da Evolução
Social de Habermas” (doutorado). Candida-
to: Clodomiro José Bannwart Júnior. Ori-
entador: professor Marcos Nobre. Dia 9 de
maio, às 14 horas, no IFCH.
!!!!! Instituto de Física - “Soluções ana-

líticas para o acoplamento de um fluido im-
perfeito e um dipolo magnético massivo em
relatividade geral” (doutorado). Candidato:
José Luis Bernardo Diaz Polanco. Ori-
entador: professor Patrício Aníbal Letelier
Sotomayor. Dia 9 de maio, às 14 horas, no
auditório da pós-graduação do IFGW.
!!!!! Instituto de Química - “Reações

aldólicas entre enolatos de boro de metil-
cetonas e aldeídos aquirais e ±-amino-
aldeídos” (mestrado). Candidata: Vanda
Maria de Oliveira. Orientador: professor Luiz
Carlos Dias. Dia 9 de maio, às 14 horas, no
miniauditório do IQ.

29/4/2008 – O auditório do Instituto de Eco-
nomia (IE) da Unicamp ficou repleto no últi-
mo dia 28 de sindicalistas, pesquisadores e
acadêmicos que participaram da Conferên-
cia Internacional Desenvolvimento Global:
Desafios às Estratégias Sindicais, em sua ter-
ceira edição, desde 2003. O evento, freqüen-
tado por representantes da Alemanha, Áfri-
ca do Sul, Índia e organizado pelo Centro de
Estudos de Economia Sindical e do Trabalho
(Cesit), abordou a nova divisão internacio-
nal do trabalho e o desenvovimento social
e ambiental sustentáveis. A Unicamp é uma
das parceiras da Global Labour University
(GLU), cujo nome em português é “Univer-
sidade Global do Trabalho”.

Laís Abramo, diretora do escritório da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT) no Brasil, com sede em Brasília, disse
que são objetivos da GLU aprofundar a re-
lação entre movimentos sindicais, institui-
ções e academia, e fortalecer a capacidade de
reflexão sobre a crise mundial do emprego.
“A África, a Ásia e as Américas estão com-
prometidas em uma década de trabalho
decente”, disse Laís, que também mencionou
a qualificação como outro objetivo.

Segundo ela, formou-se uma rede cola-
borativa, da qual participam Brasil, Alema-
nha, Índia e África do Sul, que se consolida
com o aprimoramento do ensino. A parti-
cipação de estudantes estrangeiros, disse
Laís, colabora para que isso aconteça. No
Brasil, a Unicamp integra a GLU e, desde
janeiro, pôs em execução o Programa de
Mestrado em Economia Social e Trabalho,
por meio do Cesit. O curso tem como focos
temas como o desenvolvimento econômi-
co, a desigualdade e a pobreza.

! Revista Crescer
28 de abril  - Moda para crianças

e adultos no mundo todo, as sandáli-
as Crocs estão sendo criticadas pelo
Ministério da Indústria e Comércio do
Japão, que orientou o fabricante a
mudar o design do calçado. O moti-
vo? Perigo, principalmente para as cri-
anças, de prenderem o calçado em
escadas rolantes. Segundo o orto-
pedista Antonio Egydio de Carvalho,
professor da USP e da Unicamp, não
existe calçado perfeito. “O ideal se-
ria que as crianças andassem des-
calças”, diz. Mas, como isso não é
possível o tempo todo, há alguns itens
a serem considerados. “Para as cri-
anças, o melhor calçado deve ofere-
cer estabilidade, aderência, flexibili-
dade, ser confortável e proteger de
objetos pontiagudos e a irregularida-
des do terreno”, diz o médico.

! ComCiência
28 de abril  - Poderoso analgési-

co, antitumores, transportadora de me-
dicamentos e agora também tônico
muscular. Mais um item se soma à
lista de propriedades da crotamina,
uma toxina do veneno da cascavel.
É o que constatou a toxinologista
Saraguaci Hernandez Oliveira, atra-
vés de um trabalho de pós-doutorado
que conta com o apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp). Sob a supervi-
são da farmacologista Léa Rodrigues
Simioni, do Departamento de Far-
macologia da Unicamp, Saraguaci
verificou o aumento da força muscu-
lar esquelética produzido pela cro-
tamina em ratos vivos. Esse efeito se
manifestou também em músculos
esqueléticos isolados de camundongos
e foi capaz de reverter até mesmo a
paralisia provocada pela tubocurarina,
um potente relaxante muscular.

! Universia Brasil
28 de abril  - Dados do último

censo de Educação Superior do Inep
(Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira)
mostram que há 5.181.699 candida-
tos inscritos nos cursos presenciais
de graduação contra 2.629.598 vagas
ofertadas pelo sistema. O censo dei-
xa claro que ainda faltam vagas para
dar conta da demanda de estudantes.
No Brasil, com o grande número de
candidatos, os critérios de seleção,
empate e desempate precisam estar
muito claros. Daí a necessidade do
vestibular”, explica o coordenador da
Comvest (Comissão para o Vestibu-
lar da Unicamp - Universidade Es-
tadual de Campinas), Leandro Tessler.

! Globo.com
27 de abril - Há um ano, no início

de maio de 2007, o barril de petróleo
era vendido no mercado internacio-
nal por US$ 60. No espaço de 12
meses, essa situação se alterou com-
pletamente: os preços dispararam e,
na última semana de abril de 2008, a
commodity ronda a casa dos US$
120. Nesse panorama de petróleo
caro, o Brasil é um dos países que
mais podem tirar proveito da situação,
segundo especialistas ouvidos pelo
G1 – pelo menos, a médio prazo. “O
cenário atual abre uma oportunidade
para o Brasil se tornar uma potência
energética”, afirma João Eduardo
Alves Pereira, professor da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). “Estamos numa posição
confortável para avançar no merca-
do mundial”, concorda Saul Suslick,
diretor do Centro de Estudo do
Petróleo (Cepetro) da Unicamp.

!!!!! Folha de São Paulo
27 de abril - Na física, o trabalho

é calculado multiplicando-se a força
aplicada pelo deslocamento obtido.
Nas ciências humanas -como socio-
logia, história e antropologia-, o con-
ceito envolve muitas outras variáveis.
Globalização, movimento sindical,
terceirização da mão-de-obra, instru-
ção, desemprego e salário mínimo são
apenas algumas das questões que
dizem respeito ao trabalhador, clas-
se lembrada nesta semana no 1º de
Maio, o Dia do Trabalho. Para discu-
ti-las, a Folha entrevistou Ricardo
Antunes, professor de sociologia do
trabalho, e Fernando Teixeira da Sil-
va, pesquisador em história social do
trabalho - ambos da Unicamp (Uni-
versidade Estadual de Campinas).

O diretor do IE, Mariano Laplane, reforçou
que a iniciativa da OIT é constituir, com
universidades de outros países, atividades
de qualificação na área de economia do tra-
balho sindical. Comentou que a Unicamp
busca isso há um bom tempo e que tem uma
considerável experiência, além de documen-
tação, sobre sindicalismo. Canadá e Ingla-
terra deverão em breve se incorporar à rede.

A OIT financia a iniciativa e incentiva que
tanto professores quanto alunos participem
de intercâmbios com outros membros da
rede por período de um semestre. Ainda que
a qualificação seja acadêmica, há uma re-

lação estreita com os sindicatos em ativi-
dades paralelas. “A qualificação não acaba
sendo somente teórica. Existe uma interação
em processos de negociação salarial e em
problemática do mundo do trabalho”, ex-
plicou Laplane. De acordo com ele, o sin-
dicalismo brasileiro conta com elementos
jovens, de pujança, com conhecimento de
relações internacionais. Tal ocorre também
com outros países, por isso a importância
de uma cooperação internacional”, esclare-
ceu. O evento contou na abertura com a
apresentação de mais de 20 trabalhos e mais
de 120 participantes. (Isabel Gardenal)

!!!!! Conferência discute
   estratégias sindicais

Mesa da Conferência Internacional Desenvolvimento Global: Desafios
às Estratégias Sindicais, realizada no Instituto de Economia
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