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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
!!!!! Curso - O Instituto de Economia (IE),

através da Escola de Extensão da Unicamp
(Extecamp), recebe até 30 de junho, inscri-
ções para o curso “Aprendizagem Assistida
por Computador”. Podem ser feitas no en-
dereço eletrônico: http://www.extecamp.u-
nicamp.br/dados.asp?sigla=ECO-003-
3&of=001. O pré-requisito exigido é o ensi-
no médio. Com 30 horas semanais, tem
como público-alvo estudantes, professores
e investigadores interessados na aprendiza-
gem assistida por computador.
!!!!! Agriteatro - A Faculdade de Enge-

nharia Agrícola (Feagri) inaugura no dia 1º
de julho, às 14h30, o seu Agriteatro. No
evento está prevista apresentação da Or-
questra Mirim de Violeiros de Pedreira-SP
com regência da maestrina Adriana Daldosso.
Outras informações: 19-3521-2900.
!!!!! Fórum - O Fórum International Total

Energy ocorre de 2 a 4 de julho, a partir das
8h30, no Centro de Convenções da Uni-
camp. É organizado pelo Núcleo Interdis-
ciplinar de Planejamento Energético (Nipe).
Programação e outras informações na pági-
na do evento: http://www.nipeunicamp.org.br/
totalenergy
!!!!! Gênero e Corporalidade - Promo-

vido pelo Departamento de Antropologia do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH) e pelo Núcleo de Estudos de Gêne-
ro (Pagu), o seminário “Desafios Teóricos e
Metodológicos nos Estudos de Gênero e
Corporalidade” acontece no dia 2 de julho,
a partir das 10 horas, na sala da congrega-
ção (prédio da Pós-graduação) do IFCH.
Outras informações: 19-3521-1704.
!!!!! S.U.A. - Alunos do curso de Midialogia

do Instituto de Artes (IA) da Unicamp reali-
zam de 7 a 12 de julho, nas dependências
do IA, o evento S.U.A. - Semana Univer-
sitária de Audiovisual. As inscrições já es-
tão abertas e podem ser feitas na página ele-
trônica: http://www.sua2008.com/ . O en-
contro é apoiado pelo Departamento de
Multimeios, Mídia e Comunicação do IA.
!!!!! Elenita Queiroz II - O Grupo das

Excaravelhas, criado e integrado por pro-
fissionais formadas em Dança pela Unicamp,
estréia no dia 2 de julho, às 20h30, o espe-
táculo “Procura-se Elenita Queiroz II”. Será
 no Teatro Interno do Centro de Convivên-
cia Cultural de Campinas (Praça Imprensa
Fluminense, s/n), no bairro do Cambuí. En-
trada: R$15 (inteira) e R$7,50 (meia). O
Excaravelhas volta a se apresentar no
Convivência no dia 3, do mesmo mês. No
dia 5 é a vez do Teatro da Vila Padre Anchieta

(Av. Cardeal Dom Agnelo Rossi, s/n) rece-
ber o espetáculo com entrada franca. O gru-
po é composto por Elenita Queiroz, Juliana
Couto, Ló Guimarães, Milena Machado e
Paula Salles. Outras informações: 19-3287-
5016 ou contato@excaravelhas.com.br
!!!!! SBPC - O 60º aniversário da Socie-

dade Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia será comemorado na Unicamp, durante
a realização da reunião anual da entidade,
prevista para ocorrer de 13 a 18 de julho.
Inscrições: http://www.servicos.sbpc-
net.org.br/sbpc/senior/60/novainscricao.asp
!!!!! Física nas Férias e Escola Avan-

çada de Física - Estão abertas as inscri-

!!!!! Alimentos - “Desenvolvimento e apli-
cação de gorduras low trans em margarina
e bolo tipo inglês” (doutorado). Candidata:
Denise Fabiana Silvestre Becker de Almeida.
Orientadora: professora Lireny Aparecida
Guaraldo Gonçalves. Dia 1º de julho, às 14
horas, no salão nobre da FEA.

“Carotenóides e compostos bioativos: re-
lação com propriedades anti-radical livre e
corante em frutas tropicais” (doutorado).
Candidata: Gisela Pizarro de Mattos Barreto.
Orientadora: professora Adriana Zerlotti

didato: Carlos Potiara Castro. Orientador:
professor Leila da Costa Ferreira. Dia 2 de
julho, às 14 horas, na sala de teses do IFCH.
!!!!! Linguagem - “Os ’holandeses’ de

Carambi: estudo sociolingüístico” (doutora-
do). Candidata: Leticia Fraga. Orienta-
dora: professora Tania Maria Alkmim. Dia 30
de junho, às 14 horas, na sala de defesa de
teses do IEL.

“O orator e a prosa rítmica: introdução,
tradução e notas” (mestrado). Candidato:
Carlos Renato Rosário de Jesus. Ori-
entador: professor Marcos Aurélio Pereira.
Dia 4 de julho de 2008, às 10 horas, na sala
de defesa de teses do IEL.

“Tramas da subjetividade no espaço en-
tre-línguas: narrativas de professores de lín-
gua portuguesa em contexto de imigração”
(doutorado). Candidata: Angela Derlise Stü-
be Netto. Orientadora: professora Ma-
ria José Rodrigues Faria Coracini. Dia 10 de
julho, às 9 horas, na sala de defesa de te-
ses do IEL.
!!!!! Matemática, Estatística e Com-

putação Científica - “Uma formulação
não-linear para o problema de corte unidi-
mensional” (mestrado). Candidata: Mo-
moe Sakamori. Orientadora: professo-
ra Marcia Aparecida Gomes Ruggiero. Dia
4 de julho, às 10 horas, na sala 253 do
Imecc.

“Construção de rotas para patrulhamento
urbano preventivo” (mestrado). Candida-
to: Washington Alves de Oliveira. Orientador:
professor Antonio Carlos Moretti. Dia 10 de
julho, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
!!!!! Medicina - “Influência na quinase

de adesão focal na hipertrofia miocárdi-
ca induzida por sobrecarga pressórica
em corações de camundongos” (doutorado).
Candidata: Carolina Fernanda Manfredi
Zambon Clemente. Orientador: professor
Kleber Gomes Franchini. Dia 3 de julho, às
14 horas, no anfiteatro da Comissão de Pós-
graduação da FCM.
!!!!! Odontologia – “Associação entre fa-

tores socioeconômico e clínico, com abor-
dagem no risco de cárie dentária, em crian-
ças de cinco anos” (mestrado profissional).
Candidata: Ana Paula Martins Freitas Tafner.
Orientador: professor Antonio Carlos Perei-
ra. Dia 30 de junho, às 14 horas, na FOP.

“Avaliação clínica do cimento de fosfato
de cálcio como material de preenchimento
em cirurgia de elevação do assoalho seio
maxilar” (doutorado). Candidato: Alexander
Tadeu Sverzut. Orientador: professor Roger
William Fernandes Moreira. Dia 2 de junho,
às 9 horas, na FOP.

“Influência do desenho dos implantes en-
dósseos na distribuição de tensões após
aplicação de cargas verticais e oblíquas.
Análise estrutural e fotoelástica” (mestrado).
Candidato: Miguel Angel Jaime Perez.
Orientador: professor José Ricardo de
Almeida Barbosa. Dia 11 de julho, às 9 ho-
ras, na FOP.
!!!!! Química - “Ligações hidrogênio no

cotidiano – uma contribuição para o ensino
de química” (mestrado). Candidato: Adriano
de Souza Reis. Orientador: professor Pedro
Faria dos Santos Filho. Dia 7 de julho, às
14 horas, no miniauditório do IQ.

Mercadante. Dia 3 de julho, às 9h30,
no salão nobre da FEA.

“O impacto do uso de edulcorantes em
bebidas preparadas com café solúvel e café
torrado/mórdo como substituto da salarise”
(doutorado). Candidata: Patrícia Carla B.
Trevizam Moraes. Orientadora: professora
Helena Maria André Bolini. Dia 3 de julho,
às 14 horas, no salão nobre da FEA.

“Estudo do enriquecimento de massas
alimentícias com subprodutos agroindustriais
visando o melhoramento funcional e tecno-
lógico de massas frescas” (mestrado).
Candidata: Ana Carolina Bossi Mariusso.
Orientadora: professora Gláucia Maria
Pastore. Dia 4 de julho, às 9 horas, no sa-
lão nobre da FEA.

“Produção de micropartículas por gelifi-
cação iônica para alimentação de larvas de
peixe: estudos em sistema-modelo com in-
clusão de micropartículas lipídicas ou
emulsão lipídica e testes in vivo” (doutora-
do). Candidata: Renata Mukai Corrêa.
Orientador: professor Carlos Raimundo
Ferreira Grosso. Dia 8 de julho, às 14 ho-
ras, no salão nobre da FEA.
!!!!! Agrícola  - “Relação entre a res-

posta espectral da cana-de-açúcar, re-
gistrada nas imagens dos satélites AVHRR/
NOAA, em São Paulo, e dados climáticos,
no período de 2001 a 2008” (mestrado).
Candidata: Renata Ribeiro do Vale Gonçal-
ves. Orientador: professor Jurandir Zullo
Júnior. Dia 7 de julho, às 14h30, no Labora-
tório de Solos da Feagri.
!!!!! Biologia - “Caracterização cariotípica

de espécies de Vernonia schreb (Astera-
ceae: vernonieae) com técnicas de diferen-
cial longitudinal de cromossomos (banda-
mentos e hibridação de DNA in situ)” (dou-
torado). Candidata: Vanessa Mancuso de
Oliveira. Orientadora: professora Eliana
Regina Forni Martins. Dia 7 de julho, às 9
horas, na sala de defesa de teses da pós-
graduação do IB.
!!!!! Computação - “ST-Modeler: um am-

biente de desenvolvimento e verificação
de guias de conduta clínica” (mestrado).
Candidato: Márcio Paixão Dantas. Orien-
tador: professor Jacques Wainer. Dia 30 de
junho, às 10 horas, na sala IC-02 do IC.
!!!!! Economia -  “O reinventar da co-

lônia: um balanço das interpretações sobre
a economia colonial brasileira” (mestrado).
Candidato: Diogo Franco Magalhães.
Orientador: professor Eduardo Barros
Mariutti. Dia 4 de julho, às 14 horas, na sala
IE-23.
!!!!! Educação Física - “Atividade física

e esporte para pessoas com nanismo” (dou-
torado). Candidato: Leonardo José Mataruna
dos Santos. Orientador: professor José Jú-
lio Gavião de Almeida. Dia 3 de julho, às 10
horas, na sala da congregação da FEF.
!!!!! Física - “Produção de estranheza em

colisões de íons pesados relativísticos”
(mestrado). Candidato: Geraldo Magela
Severino Vasconcelos. Orientador: profes-
sor Jun Takahashi. Dia 30 de maio, às 14
horas, na sala de seminários do DRCC.
!!!!! Humanas - “O encontro de Apolo com

a floresta: ciências sociais, ocidentalização
do mundo e a Amazônia” (doutorado). Can-

Sidney Chalhoub
 Sinopse: Muitos livros são bons.

Raríssimos são eternos. Poucos podem
ser lembrados como marcos importantes
pelos contemporâneos. Trabalho, lar e bo-
tequim faz parte deste seleto grupo. A opor-
tuna reedição vem sanar a inexplicável
ausência, nas livrarias, de um texto que
foi capaz de apontar caminhos para os
especialistas de sua geração: no interior
de uma história social voltada quase ex-
clusivamente para movimentos sociais ou
propostas de revolução, Sidney Chalhoub
foi buscar histórias de amor, brigas de
botequim, tensões entre indivíduos, grupos
étnicos e nacionalidades, a trama do dia-
a-dia, as formas de ganhar a vida no Rio
de Janeiro da chamada belle époque, para
descobrir, no cotidiano da classe, um ou-
tro lugar da política. Escrito na metade da
década de 1980, o livro constitui um exer-
cício exemplar com processos criminais.
Com eles, devolveu a personagens anô-
nimos a capacidade de falar sobre si mes-
mos para revelar valores, formas de soli-
dariedade ou de conflito — e nos fazer sentir
o seu inconfundível “cheiro de carne hu-
mana”, como dizia Lucien Febvre. Mas
Paschoal, Júlia, Zé Galego e outros que po-
voam estas páginas deixam entrever também,
além dos significados históricos que o autor
evidencia, o notável talento para a pesquisa e
a narrativa histórica que marca o conjunto da
sua obra. Maria Clementina Pereira Cunha
(Departamento de História, UNICAMP).

Trabalho, lar e botequim
O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque
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26/6/2008 – A Fundação Fórum Campinas
realizou no último dia 25, no auditório do
Instituto Agronômico de Campinas (IAC),
o seminário Inclusão Digital e Acessibilida-
de, o quarto de uma série cujo objetivo é
informar, refletir e debater temas emergen-
tes e prioritários de interesse social. Essa
edição teve organização conjunta com o
Centro de Tecnologia da Informação Rena-
to Archer (CTI) e com o CPqD. Para o dire-
tor do IAC, Orlando Melo de Castro, a pro-
moção dos seminários com uma temática
bastante diversificada é fundamental no
sentido de agregar conhecimento e, princi-
palmente, mostrar o quanto as instituições
de pesquisa que compõem a Fundação
Fórum fazem de Campinas um diferencial
em termos de ciência e tecnologia. “É uma
oportunidade de mostrar um pouco do que
todos nós disponibilizamos a toda socieda-
de. Muitas vezes a sociedade não sabe o
quanto cada instituição contribui para o
dia-a-dia de cada um”, afirmou Castro.

Presidente do Conselho da Fundação
Fórum Campinas, o reitor da Unicamp José
Tadeu Jorge disse durante a abertura do
evento que, assim como todos os temas es-
colhidos para debate, Inclusão Digital e
Acessibilidade engloba o perfil de trabalhos
de geração de conhecimento e tecnologia
voltados para a qualidade de vida das pes-
soas na sociedade de um modo geral. “Tra-
ta-se de um tema importante e representa-
tivo da ciência na vida das pessoas”, afirmou

!!!!! Seminário debate inclusão
   social e acessibilidade

Tadeu. Além de Castro e Tadeu, compuse-
ram a mesa de abertura do seminário o di-
retor substituto do CTI, Silvio Barbin; o di-
retor de inclusão de TV digital do CPqD,

Juliano Castilho Dall´Antonia; e a secretária
da Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclu-
são Social da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas, Darci da Silva. (Jeverson Barbieri)

O reitor José Tadeu Jorge fala durante seminário promovido
no último dia 25 pela Fundação Fórum Campinas

Foto: Antoninho Perri


