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Universidade Estadual de Campinas � 22 a 28 de setembro de 200310

nLabeurb � Atividades com professor
Christian Puech (Universidade de Paris lll)
até dia 29 de setembro que estará na Uni-
camp. A organização do evento está sendo
feita pelo Laboratório de Estudos Urbanos
(Labeurb).

Dia 22 (segunda-feira), às 14 horas, será
realizada a conferência �Sociedade / povos /
nação / público / massas: o tratamento do
�grande número� nas representações da lín-
gua e dos atos de fala no fim do século 19 e
início do 20�, na Sala Telão do IEL e dia 23
(terça-feira), no mesmo local, durante todo o
dia, Christian Puech participa do 4a Jornada
Internacional �História das idéias lingüísticas�.
nViva Mais � O Programa �Viva Mais� or-

ganiza para o dia 24 (quarta-feira), o �Dia do
Alerta sobre o uso excessivo de álcool�. Será
feita distribuição de folhetos explicativos e
testes de avaliação de consumo de bebidas
alcóolicas  (AUDIT), aos alunos e funcionári-
os com o auxílio de voluntários que poderá
ser feita no site www.prdu.unicamp.br/vi-
vamais.

 nCorais � Dia 24 (quarta-feira) o coral
da Capelania do Caism e Flor da Terceira
Idade (HC) se apresentam se apresentar
dentro do 1o Festival de Corais, organizado
pelo Coral Vozes, composto por alunos, fun-
cionários e professores da Faculdade de Ci-
ências Médicas (FCM). O evento integra as
comemorações dos 40 anos da FCM. No dia
1o/10 o coral Canto e Encanto (DGA) e o
Coral Vozes encerram a programação. As
apresentações acontecem sempre às 12h30
no Anfiteatro da FCM.
nMeninos cantores � No dia 28 (domin-

go), a Orquestra Infanto-Juvenil da Unicamp,
junto com o Coro dos Meninos Cantores de
Campinas do Conservatório Carlos Gomes,
se apresenta no Teatro Castro Mendes, a
partir das 10h30.  No programa, peças de
Haydn, Mozart e Handel, com a regência do
maestro Hermes Coelho. Os ingressos es-
tarão sendo vendidos a R$ 10. Estudantes e
crianças de até 10 anos, R$ 5. A regência
estará a cargo dos maestros Hermes Coe-
lho e Akira Kavamoto.

nAlmeida Prado � Concurso Almeida
Prado de Composição em homenagem aos
sessenta anos do compositor. Organizado
pela Fundação Eleazar de Carvalho, respon-
sável pela organização artística da �Sema-
na Eleazar de Carvalho� instituída pelo go-
verno do Estado de São Paulo através da
Secretaria da Cultura, o concurso conta com
o apoio do CDMC-Brasil/Unicamp. A obra de-
verá ser composta para quarteto de cordas
(2 violinos, viola e violoncelo), durar entre 7
e 10 minutos, e os compositores deverão ter
até 35 anos de idade (nascidos até 31/12/
1968). A data final de inscrição é 31 de outu-
bro. Informações: telefone/fax (19) 3788-

aos cursos pré-congresso, onze oficinas no
total. E de 20 a 22, os mais de 1.500 partici-
pantes esperados vão integrar os debates
de outras três conferências, 18 mesas-redon-
das e aproximadamente 24 discussões temá-
ticas. Programação no site www.apsp.org.br.
Inscrições: (16) 623-9399.
nMúsicos � A Orquestra Comunitária da

Unicamp �Sant�Anna Gomes� -OCSG abre
vagas para músicos que já tocam os seguin-
tes instrumentos: oboé, clarinete, fagote,
trompete, trompa, trombone, percussão, vi-
olino, viola, violoncelo e contrabaixo. Exige-
se o nível intermediário de leitura musical e
prática instrumental. A Orquestra Comunitá-
ria é um projeto musical-comunitário de fun-
do sócio-cultural. Fundada em 2001, a Or-
questra Comunitária possui 60 músicos de
nível intermediário. É uma das executoras
das músicas do Projeto Sant�Anna Gomes
(resgate musical da Família Gomes). Os in-
teressados devem entrar em com o profes-
sor João Stecca pelo telefone: (19) 9779-
1858 ou pelo e-mail: j.stecca@uol.com.br
para agendar entrevistas.
nEducação para ciência � Estão aber-

tas as inscrições para o Curso de Criatividade
e Imaginação em Educação para a Ciência,
que será realizado na Unicamp entre os dias
29 de setembro e 2 de outubro. No dia 3,
acontece o Workshop de encerramento com
a presença do reitor Carlos Henrique de Brito
Cruz. Informações: Laboratório de Genoma
de Plantas (Cbmeg), (19) 3788-1144,  http://
est.cbmeg.unicamp.br/pgl.
nFotos e vídeos � Resultado da inter-

venção artístico-urbana da artista Sylvia
Furegatti, mestre em Artes Plásticas pela
Unicamp, será mostrada em fotos e vídeo.
Trata-se de um cenário de 10.300 pedras de
sabão azul dispostas no centro do Largo das
Andorinhas, no dia 22 de agosto. Pode ser
assistido até 28 de setembro no Museu de
Arte Contemporânea de Campinas �José
Pancetti� (Avenida Benjamin Constant, 1.633,
Centro � telefone: (19) 3735-0346).

nBiologia � �Avaliação da imunidade pro-
tetora de uma cepa atenuada de Eimeria a-
cervulina, em galinhas (Gallus gallus), após
desafios com as cepas parentais homóloga e
duas heterólogas &#8221 ;&#64993; &#64-
993;&#64993; &#64993; &#64993;� (mestrado).
Candidato: Lucio André Viana Dias. Orientador:
professora Urara Kawazoe. Dia: 22 de setem-
bro, às 14 horas, Sala de Defesa de Tese da
pós-graduação do IB.

�Associação gravidez e câncer: compro-
metimento da atividade placentária. Estudo
em ratas grávidas portadoras do carcinos-
sarcoma de Walker 256� (doutorado). Can-
didato: Mércia Tancredo Toledo. Orientador:
professora Helena Coutinho Franco de Oli-
veira. Dia: 23 de setembro, às 14 horas, Sala
de Defesa de Tese da Pós-Graduação IB.

�Morfologia e ontogenia de frutos e semen-
tes de espécies de Apocynaceae do cerrado

do Estado de São Paulo� (mestrado). Candi-
dato: Shesterson Aguiar. Orientador: profes-
sora Sandra Maria Carmello Guerreiro. Dia:
26 de setembro, às 9 horas, Sala de Defesa
de tese da pós-graduação do IB.
nEconomia � �Estado e Indústria nas Dé-

cadas de 1920 e 1930: uma análise da parti-
cipação estatal no processo brasileiro de in-
dustrialização� (mestrado). Candidato: Clau-
dilei Rodrigues da Rocha. Orientador: pro-
fessor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira.
Dia: 23 de setembro, às 10 horas, Sala IE-
23 (Pavilhão de Pós-Graduação).

�As Novas Cores da Linha Branca: Os
Efeitos da Desnacionalização da Indústria
Brasileira de Eletrodomésticos nos Anos
1990� (doutorado). Candidata: Adriana Mar-
ques da Cunha. Orientador: professor Ma-
riano Francisco Laplane. Dia: 26 de setem-
bro, às 14 horas, Sala IE-23 (Pavilhão de
Pós-Graduação).
nEngenharia Mecânica � �Torrefação de

biomassa, viabilidade técnica e potencial de
mercado� (doutorado). Candidato: Felix Elie-
cer Fonseca Felfli. Orientador: professor
Carlos Alberto Luengo. Dia: 24 de setembro,
às 10 horas, Grupo de Combustíveis Alter-
nativos.
nFísica � �Estudos Espectroscópicos em

Átomos e Moléculas: Cálculos de Forças de
Osciladores e Tempos de Vida para Íons de
Si, Medidas de Momento de Recuo de Íons
em Átomos de Cs Resfriados a Laser e Me-
didas de Multicoincidência em Moléculas de
N2 e O2� (doutorado). Candidato: Lúcia He-
lena Coutinho. Orientador: professor Arnaldo
Naves de Brito. Dia: 25 de setembro, às 14
horas, Auditório da Pós-Graduação.

�Aspectos qualitativos do emaranhamento no
Modelo de Jaynes-Cummings com um campo
externo quântico� (mestrado). Candidata: Ri-
cardo José Missori. Orientador: professor José
Antonio Roversi. Dia: 26 de setembro, às 14
horas, Auditório da Pós-Graduação.
nMatemática, Estatística e Computação

Científica � �Cálculo do VaR Utilizando Aco-
plamentos e Teoria de Valores Extremos� (mes-
trado). Candidato: Edimilson Costa Lucas.
Orientador: professor Luiz Koodi Hotta. Dia: 22
de setembro, às 14 horas, sala 253 - Imecc.
nOdontologia � �Fraturas de ângulo

mandibular tratadas pela área de cirurgia
buco-maxilo-facial da Fop/Unicamp� (douto-
rado). Candidato: Alysson Olimpio Paza.
Orientador: professor Luis Augusto Passeri.
Dia: 26 de setembro, às 8h30, na Faculdade
de Odontologia de Piracicaba .
nQuímica � �Pré-concentração e deter-

minação de antimônio por espectrometria de
absorção atômica com geração de hidreto
utilizando sistema em fluxo� (doutorado).
Candidato: André Luiz Vilarinho. Orientador:
professor Nivaldo Baccan. Dia: 23 de setem-
bro, às 14 horas, no Mini-Auditório IQ.

�Caracterização das reações do nitro-
prussiato de sódio com tióis e oxihemo-
globina� (mestrado). Candidata: Lais Calixto
Santos. Orientador: professor Marcelo Gan-
zarolli de Oliveira. Dia: 26 de setembro, às
14 horas, no Mini-Auditório IQ.

6533, e-mail: cdmccris@unicamp.br , cdmu-
sica@unicamp.br  (a/c Cristiano Melli).
nFotografias e pinturas � Exposição

Âmago de 100 trabalhos de fotografia em ta-
manho 30x40 cm, colorido e PB, de dez fotó-
grafos amadores ligados à universidade e tam-
bém à comunidade externa, onde são abor-
dados temas variados como natureza, arqui-
tetura, política, cultura popular, religião e ce-
nas do cotidiano. A exposição também inclui
uma mostra de trabalhos de pinturas a óleo
sobre tela. Pode ser vista até 7 de outubro, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas, no
Espaço Cultural Casa do Lago da Unicamp.
Uma mostra virtual pode ser encontrada tem-
porariamente no endereço: www.preac.uni-
camp.br/casadolago/amago).
nEconomia do trabalho � O centro de

Estudos Sindicais e de Economia do Traba-
lho do Instituto de Economia da Unicamp ofe-
rece o curso de especialização Economia do
trabalho e sindicalismo-2004. Inscrições até
22 de novembro e o início do curso está pre-
visto para 1o de março de 2004. O objetivo é
a formação de profissionais para ocupar po-
sições de assessoramento ou direção de ór-
gãos públicos e privados no campo da eco-
nomia e relações de trabalho. Informações:
3788.5713/3788.5735/3788.5736, e-mail:
posgrad@eco.unicamp.br.
nNanoengenharia � Dias 2 e 3 de outu-

bro ocorre o Simpósio de NanoEngenharia
cujo tema será o avanço das fronteiras da en-
genharia para a escala geométrica de bilio-
nésimos de metro, ou seja de nanômetros.  O
evento acontece no Centro de Convenções
da Universidade. Inscrições no endereço:
www.nanoengenharia.fee.unicamp.br ou e-
mail : nanoengenharia@fee.unicamp.br
nComunicações Ópticas � Dia 26 (sex-

ta-feira) é o último dia para as inscrições no
Workshop: �Ciência e Tecnologia em Comu-
nicações Ópticas - Onde Indústria e Acade-
mia se encontram para apresentar e debater
os rumos das comunicações ópticas�. O
evento realizado pelo OSA Student Chapter
at UNICAMP ocorrerá de 13 a 16 de novem-
bro, no auditório da Biblioteca Central. Se-
rão quatro dias de palestras, short courses e
mesa redonda com a presença de pesquisa-
dores internacionalmente reconhecidos. Os
melhores resumos submetidos à sessão
pôster concorrerão a bolsas de inscrição para
o evento. Para maiores detalhes e informa-
ções acesse o site www.ifi.unicamp.br/osa/
telecom ou pelo e-mail osa@ifi.unicamp.br.
nFotografia � Mauricius Farina expõe Fo-

tografia cínica na Galeria de Arte Unicamp
até 3 de outubro, de segunda a sexta-feira,
das 9 às 17 horas.  Mais informações:  3788-
7453, www.iar.unicamp.br/galeria e gale-
ria@iar.unicamp.br
nSaúde Pública � A Associação Paulista

de Saúde Pública (APSP) realiza de 18 a 22
de outubro o 8o Congresso Paulista de Saú-
de Pública, na Faculdade de Medicina da
USP, em Ribeirão Preto. O evento tem como
tema central a avaliação das teorias e práti-
cas da saúde pública, tendo em vista a reali-
dade brasileira. O primeiro e o segundo dia
(18 e 19) de Congresso vão ser dedicados

Serviço de Assistência Psi-
cológica e Psiquiátrica ao
Estudante (Sappe), vincu-

lado à Pró-Reitoria de Graduação
e que presta atendimento a estu-
dantes regulares de graduação e
pós, celebrou com festa as novas
instalações. A comemoração tem
um motivo especial: o Serviço an-
tes estava pulverizado em diferen-
tes pontos do campus e agora con-
centrou todo atendimento em um
só local acessível ao seu público
alvo � próximo ao Ciclo Básico e ao
lado do Restaurante Universitário.

Segundo o coordenador do Ser-
viço e professor do Departamen-
to de Psiquiatria e Psicologia Mé-
dica da Faculdade de Ciências Mé-
dicas, Neury Botega, esta é mais
uma conquista importante na his-
tória do Serviço que iniciou infor-
malmente na década de 70 no De-
partamento de Psiquiatria e foi
criado oficialmente em 1987. Ele
salienta que além do novo espaço,
a capacidade de atendimento tam-
bém deverá aumentar em 40%
com a contratação de mais três psi-

cólogos e dois psiquiatras nos próxi-
mos meses. Segundo relatório, no ano
passado, o Sappe realizou perto de
cinco mil sessões de psicoterapias e
atendeu aproximadamente 300 estu-
dantes em entrevistas diagnósticas.
Outros 242 estudantes participaram
dos grupos de encontro semanal.

Além do ambiente festivo, a i-
nauguração, no último dia 12, tam-
bém foi marcada por muitas recor-
dações. A fundadora do Serviço, a
professora aposentada da Uni-
camp, Ruth Mattos de Cerqueira
Leite, que inclusive, empresta o no-
me ao novo espaço do Sappe, re-

Sappe inaugura nova sede

lembrou o i-
nício dos
t r a b a l h o s
no Departa-
mento de
Psiquiatria
da FCM.
�Desde a-
quela época

já sonhávamos em ter um local
específico para abrigar esses alu-
nos�, conta. Foi um longo per-
curso em busca da institucio-
nalização do Sappe, de um local
próprio e pessoal para atender à
demanda que crescia a cada ano.

Ruth Matos de
Cerqueira Leite,
José Luiz
Boldrini (pró-
reitor de
graduação)
e Neury Botega:
atendimento
concentrado

qREVISTA FAPESP

9 de setembro - Dois dias depois da
maior tragédia da história da tecnologia
brasileira, que resultou na morte de 21
engenheiros e técnicos e destruiu o Veí-
culo Lançador de Satélite (VLS), no Cen-
tro Espacial de Alcântara, no Maranhão,
em dia 22 de agosto, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e a Agência Espacial
Brasileira (AEB) anunciaram que o pla-
nejamento do programa será mantido. �É
preciso aprender com o erro e avançar,
em vez de assustar-se e fugir, até para
valorizar o sacrifício das pessoas que
morreram no acidente�, disse Carlos Hen-
rique de Brito Cruz, reitor da Unicamp,
um analista atento do desenvolvimento
científico e tecnológico nacional.

qCIÊNCIA HOJE

15 de setembro - Vermes macho (mais
grosso) e fêmea da espécie S. mansoni,
que provoca a esquistossomose ou barri-
ga d�água. Uma pesquisa iniciada em abril
de 2002 que acaba de ser publicada na
revista Nature Genetics deve trazer bene-
fícios à saúde pública do Brasil e do mun-
do. Além da USP ainda participaram do
estudo laboratórios da Unicamp e dos Ins-
titutos Adolfo Lutz e Butantan.

qEPTV.COM

15 de setembro - O Hemocentro da
Unicamp está comemorando 10 anos do
primeiro transplante de medula óssea e
500 cirurgias realizadas. Para ampliar o
atendimento a pacientes que precisam do
transplante, a universidade começou as
obras de um novo hospital, mas está bus-
cando cerca de R$ 4 milhões para a con-
clusão.

14 de setembro - O Manual do Candi-
dato para o Vestibulinho 2004 do Colé-
gio Técnico da Unicamp (Cotuca) está à
venda até 17 de outubro, nas agências
do Banespa localizadas no campus da
Unicamp no distrito de Barão Geraldo, no
Centro e nas Avenidas Barão de Itapura,
Amoreiras e Senador Saraiva, em Cam-
pinas.

qGAZETA MERCANTIL

15 de setembro - A internet no Brasil
registrou em agosto dois recordes inter-
nacionais. O número de internautas ati-
vos cresceu 3,8%, atingindo 7,537 mi-
lhões de usuários únicos, com média de
navegação de 11 horas e 15 minutos,
superando os internautas dos principais
países da Europa (França, Alemanha, Itá-
lia, Inglaterra e Espanha).  O segundo site
desse segmento mais visitado no Brasil
foi o da Unicamp, com 380 mil visitantes
únicos.

qJORNAL DA TARDE

13 de setembro - A lição, ensinada du-
rante a Eco-92, no Rio de Janeiro, e re-
forçada na reunião de cúpula de Johan-
nesburgo, no ano passado, é clara: as
mudanças climáticas representam um
problema global, que atinge a todos, e
não pode ficar à mercê da boa vontade
de poucos - muito poucos. Nesse ponto,
o Brasil tem a seu favor pesquisas que
envolvem o álcool de cana, trabalho rea-
lizado pela Unicamp com o apoio de ou-
tras instituições, como a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp).

qCOMCIÊNCIA

12 de setembro - O ISI (Institute for
Scientific Information), dos EUA, divulgou
no início de setembro uma lista parcial
dos pesquisadores com o maior número
de citações em revistas científicas inde-
xadas. De acordo com o site do instituto,
quando a lista estiver completa, deve con-
ter os dados dos 250 autores científicos
mais influentes e citados no mundo, den-
tre as 21 áreas selecionadas nos cam-
pos de ciência da vida, medicina, ciênci-
as físicas, engenharias e ciências soci-
ais. Por enquanto, a lista parcial inclui o
nome de um único brasileiro, o cientista
da computação e professor da Unicamp,
Jorge Stolfi.
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