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� Fórum de Agronegócios - O 
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Quí-
micas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA), 
o Instituto de Biologia (IB) e o Centro de 
Biologia Molecular e Engenharia Genética 
(CBMEG), organizam no dia 27 de agosto, 
a partir das 9 horas, no Centro de Con-
venções da Unicamp, mais uma edição do 
Fórum de Agronegócios com o tema “Uso 
da Biodiversidade e Repartição de Benefí-
cios”. Inscrições e outras informações: no 
site: http://www.cori.unicamp.br/foruns/agro/
foruns_agro.php
� Bolsas-auxílio - O Serviço de 

Apoio ao Estudante (SAE) está com ins-
crições abertas ao processo seletivo para 
bolsas-auxílio de 2010. Devem ser feitas até 
26 de agosto. Consulte o calendário no 
site: http://www.sae.unicamp.br/hp/principal/
php/index.php?id=4&tela=calendario
� Palestra – A pesquisadora italiana 

Barbara Biglia, doutora em psicologia pela 
Universidade de Barcelona, profere no dia 
25 de agosto, às 10 horas, na sala da con-
gregação do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas (IFCH),  a palestra “En qué sentido 
hablar de epistemología y metodología fe-
minista?”. Biglia é colaboradora docente da 
Universidade Aberta da Catalunha. Publicou 
diferentes artigos e capítulos de livros tanto 
em revistas acadêmicas como em periódi-
cos do movimento social. Como militante, 
participou de inúmeros grupos feministas 
autônomos. Informações: 19-3521-1704
� População e ambiente - O 

Núcleo de Estudos de População (Nepo) 
realiza no dia 26 de agosto, às 12h30, em 
seu auditório, o Seminário de Pesquisa em 
População e Ambiente. O evento conta 
com a participação de especialistas na 
área de população da Unicamp e de outras 
instituições. Mais informações na página 
eletrônica: http://www.nepo.unicamp.br/
� Exposição fotográfica - Nina 

Esteves e Arvid Duduch expõem até 28 
de agosto, no Espaço das Artes da Fa-
culdade de Ciências Médicas (FCM). Nina 
Esteves apresenta os trabalhos “Caminhos 
de Santiago” e Arvid Duduch “Alpes France-
ses”. Visitas: das 8h30 às 17h30. Entrada 
franca. 
� Talento 2009 - A maior feira de 

recrutamento do estado de São Paulo será 
realizada no dia 27 de agosto, das 9 às 
20 horas, no Ginásio Multidisciplinar da 
Unicamp. Com duração de um dia, a feira 
conta com atividades como cadastro de 
currículos, oficinas e palestras das em-
presas expositoras, além da apresentação 
dessas e de seus processos seletivos em 
seus estandes. Através destas atividades, a 
empresa é capaz de estabelecer um diálogo 
mais próximo com os alunos, proporcionan-
do um processo seletivo com candidatos 
altamente qualificados e interessados em 
fazer parte se seu corpo executivo. Entre 
as empresas já confirmadas para o evento, 
estão Unibanco, IBM, Elektro, Algar Tec-
nologia, Ambev, Vivo, International Paper, 
Motorola, Schlumberger, V2COM, Daitan 
Labs, Procter&Gamble, Whirlpool, Ypê, 
Arvinmeritor, Oxiteno, GE, Syngenta, Visão 
RH, CI, Ícaro, Necrocare, Embrapa, Astra, 
entre outras. Para os visitantes, a entrada 
é gratuita e os estudantes interessados em 
programas de estágio e trainee já podem 
cadastrar seu currículo no site do evento 
http://www.talentounicamp.com.br/. O banco 
de currículos da Talento conta com mais de 
8 mil currículos cadastrados e é acessado 
por todas as empresas participantes do 
evento. As empresas que ainda estiverem 
interessadas em participar do evento podem 
entrar em contato com a organização pelo 
e-mail: talento@unicamp.br
� Incubação de Empresas - Es-

tão abertas as inscrições para a seleção 
de candidatos que desejam empreender 
novos negócios de base tecnológica no 
agronegócio. O edital já está sendo divul-
gado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa, vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento e a Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica (Incamp) da Unicamp. A 
chamada é destinada a empreendedores 
com potencial para absorver conhecimento 
científico e/ou tecnológico que pretendam 
desenvolver negócios inovadores no setor. 
As propostas eletrônicas podem ser envia-
das até 31 de agosto (primeira chamada) 
ou 30 de novembro (segunda chamada) 
de 2009 ou 1º de março de 2010 (terceira 
chamada). Os resultados da seleção serão 
divulgados em 15 de outubro de 2009, 15 
de janeiro de 2010 e 16 de abril de 2010 (de 
acordo com as inscrições). Outras informa-

ções: http://sistemas.incamp.rei.unicamp.
br:9080/incamp
� Concurso de logotipo - Encer-

ram-se no dia 30 de agosto as inscrições 
ao concurso para a escolha do logotipo 
oficial da Faculdade de Tecnologia (FT) da 
Unicamp. A Faculdade de Tecnologia é a 
mais nova unidade de ensino e pesquisa 
da Universidade, conhecida até então por 
Centro Superior de Educação Tecnológi-
ca (Ceset). A FT oferece cursos de gradu-
ação em 4 áreas tecnológicas: Construção 
Civil,  Informática,  Saneamento Ambiental e 
Telecomunicações. Também oferece o curso 
de pós-graduação stricto-sensu (mestrado) 
em Tecnologia e Inovação. Podem participar 
docentes, funcionários e alunos da Unicamp. 
Os trabalhos deverão ser seguir todas as 
regras presentes no Edital: http://www.ceset.
unicamp.br/noticia/2009/06/22/concurso-
para-sele-o-do-logotipo-da-faculdade-de-
tecnologia-ft
� Radiais & Paralelas - O repórter 

fotográfico Antônio Scarpinetti expõe “Ra-
diais & Paralelas”, até 31 de agosto, no 
saguão do Centro de Convenções da Uni-
camp. A mostra faz parte do Projeto Unicamp 
Dia-a-Dia da Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Cultural (CDC) da Unicamp.
� Música - Artistas solo ou grupos 

musicais com pelo menos um integrante 
matriculado em uma das universidades 
parceiras do Universia podem se inscrever, 
até 1 de setembro, no concurso U>Rock. 
Para participar, os candidatos não podem 
ter álbum lançado nem contrato assinado 
com gravadora ou produtora musical. A 
categoria é Pop-Rock, e as músicas podem 
ser espanhol, inglês ou em qualquer idioma 
ou língua local. Mais informações no site: 
http://escucha.universia.com.br/concurso/

� Alimentos - “Detanificação e desfi-
tiização de grãos de sorgo (Sorghum bicolor) 
por tanase e fitase e estudo biológico” 
(mestrado). Candidata: Patrícia Fernanda 
Schons. Orientadora: professora Gabriela 
Alves Macêdo. Dia 25, às 14 horas, no sa-
lão nobre da FEA.
� Artes - “Os processos criativos e a 

trajetória da companhia ‘Teatro Imagen’ 1974 
- 1984 “ (mestrado). Candidata: Paula An-
drea González Rodríguez.  Orientador: pro-
fessor Hermes Renato Hildebrand. Dia 25, 
às 14 horas, na sala de teses do IA.

“Fotobiografia: por uma metodologia da 
estética em antropologia” (doutorado). Can-
didata: Fabiana Bruno. Orientador: professor 
Etienne Samain. Dia 27, às 14h30, no IA.

“Fuga!: jogo de percepções na fronteira 
entre a dança e o teatro” (mestrado). Can-
didata: Ana Clara Cabral Amaral. Orienta-
dor: professor Renato Ferracini. Dia 28, às 
14 horas, no IA.

“Do figurino cênico ao figurino de moda: 
a transição do figurino nas telenovelas bra-
sileiras” (mestrado). Candidata: Fernanda 
Junqueira Rodrigues. Orientadora: profes-
sora Maria Lucia Bueno Ramos. Dia 28, às 
14 horas, no IA.

“Trilogia Qatsi: visões e movimentos 
de mundo” (mestrado). Candidato: André 
Bonotto. Orientador: professor Francisco 
Elinaldo Teixeira. Dia 28, às 14 horas, na 
sala 2 da o Instituto de Artes, prédio da 
pós-graduação, sala 2 da pós-graduação 
do IA.

“Olha o palhaço no meio da rua: o palhaço 
itinerante e o espaço público como território 
de jogo poético” (mestrado). Candidato: Die-
go Elias Baffi. Orientador: professor Renato 
Ferracini. Dia 28, às 9h30, no IA.

“Expressividade oral: técnica energética 
como fonte de um estudo sobre a voz” 
(mestrado). Candidata: Rosane Pellegri-
na Improta Ferreira. Orientadora: profes-
sora Marilia Vieira Soares. Dia 28, às 14 
horas, na Comissão de  Graduação do 
Departamento de Artes Corporais do IA.
� Biologia - “A proteína FEZ1: pouca 

organização estrutural, atividades asso-
ciadas a elementos do citoesqueleto e 
formação do fenótipo “flower like” (douto-
rado). Candidato: Daniel Carlos Ferreira 
Lanza. Orientador: professor Jörg Kobarg. 
Dia 27, às 9 horas, na sala de defesa de 
teses do IB.

“Análise proteômica de sopro em ratos 
em diferentes situações de exercício e 
uma experiência de pesquisa em ensino” 
(doutorado). Candidata: Fernanda Lorenzi 
Lazarim. Orientadora: professora Denise 
Vaz de Macedo. Dia 28, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses do IB.
� Economia - “O impacto da migração 

de professores no sistema educacional da 
Jamaica” (mestrado). Candidata: Merlene 

Maud Smith. Orientadora: professora Eugenia 
Troncoso Leone. Dia 27, às 14h30, na Sala 
IE-23 (Pavilhão da Pós-graduação) do IE.

“Por uma concepção Darwiniana de eco-
nomia evolucionária: abordagens pioneiras, 
conflitos teóricos e propostas ontológicas” 
(mestrado). Candidato: Manuel Ramon Sou-
za Luz. Orientador: professor Paulo Sérgio 
Fracalanza. Dia 28, às 9 horas, na Sala IE-23 
(Pavilhão da Pós-graduação) do IE.
� Educação - “Análise do desempe-

nho de escolas públicas cicladas e não-ci-
cladas pertencentes ao ensino fundamental” 
(doutorado). Candidata: Ivanete Bellucci 
Pires de Almeida. Orientador: professor 
Luiz Carlos de Freitas. Dia 25, às 10 horas, 
na FE.
� Educação Física - “O jogo de 

futebol: investigação de sua estrutura, de 
seus modelos e da inteligência de jogo, do 
ponto de vista da complexidade” (doutora-
do). Candidato: Rodrigo Aparecido Azevedo 
Leitão. Orientador: professor Antonio Carlos 
de Moraes. Dia 27, às 9 horas, na sala 
da congregação da FEF.
� Engenharia Química - “Desen-

volvimento de sistema nanoestruturado 
CH8/EPC/PEG para o tratamento da leish-
maniose cutânea” (mestrado). Candidata: 
Beatriz Zanchetta. Orientadora: professora 
Maria Helena Andrade Santana. Dia 28, 
às 14 horas, na sala de aula 05 (Bloco D) 
da FEQ.
� Física - “Estudos de Anisotropias de 

UHECR´s em dados do observatório Pierre 
Auger.” (doutorado). Candidato: Rogério 
Menezes de Almeida. Orientador: professor 
Ernesto Kemp. Dia 27, às 16 horas, no au-
ditório da Pós-graduação do IFGW.

“Amplificadores ópticos de semiconduto-
res com multi-contatos para controle da po-
tência de saturação” (mestrado). Candidato: 
Felipe Vallini. Orientador: professor Newton 
Cesário Frateschi. Dia 28, às 10 horas, no 
auditório da Pós-graduação do IFGW.
� Geociências - “A capacitação para 

a gestão de empreendimentos de economia 
solidários: experiências e propostas” (mes-
trado). Candidata: Ednalva Felix Neves. 
Orientador: professor Renato Peixoto Dag-
nino. Dia 25, às 14 horas, no IG.

“Novas funções e acúmulos de com-
petências nas empresas prestadoras de 
serviços por contrato: um estudo a partir 
do caso da flextronics” (mestrado). Candi-
data: Camila Zeitoum. Orientador: professor 
Sérgio Rrobles Reis Queiroz. Dia 25, às 16 
horas, no IG.

“As concepções dos cientistas brasileiros 
sobre tecnociência: um estudo a partir da 
CTNBio” (mestrado). Candidata: Márcia 
Maria Tait Lima. Orientador: professor Re-
nato Peixoto Dagnino. Dia 26, às 9 horas, 
no auditório do DPCT do IG.

“Política científica e tecnológica para o 
desenvolvimento social: uma análise do 
caso brasileiro” (doutorado). Candidato: 
Rodrigo Rodrigues Fonseca. Orientador: 
professor Renato Peixoto Dagnino. Dia 26, 
às 14 horas, no auditório do IG. 

“Estratégias de desenvolvimento local 
e regional: um estudo sobre o circuito das 
frutas e sua articulação com a região me-
tropolitana de Campinas-SP” (mestrado). 
Candidata: Andreza Bernardi. Orientadora: 
professora Claudete Castro Silva Vitte. Dia 
26, às 14 horas, no IG.

“Evolução química e isotópica dos fluí-
dos associados à mineralização de cu-au 
do depósito alvo 118, província mineral 
de Carajás-PA” (mestrado). Candidato: 
Ignácio Torresi. Orientadora: professora 
Lena Virginia Soares Monteiro. Dia 27, às 
9 horas, no IG.

“Produção e circulação do conhecimento 
tradicional associado à biodiversidade: 
estudos de casos peruanos” (doutorado). 
Candidata: Camila Carneiro Dias Rigolin. 
Orientadora: professora Maria Conceição 
Costa. Dia 27, às 14 horas, no IG.

“Uso do território e fronteiras internas: o 
caso da proposta de rearranjo fronteiriço 
do município de Holambra-SP” (doutorado). 
Candidata: Telma Batalioti Galli. Orientador: 
professor Márcio Antônio Cataia. Dia 27, às 
14 horas, no IG.

“Análise do modelo de gestão da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA)” (mestrado). Candidata: Carolina 
Thais Rio. Orientador: professor Sérgio 
Luiz Monteiro Salles Filho. Dia 28, às 14 
horas, no IG.

“A inovação organizacional em universida-
des e sua dinâmica de interação no sistema 
nacional de inovação: estudo a partir do caso 
Inova-Unicamp” (mestrado). Candidato: 
Rodrigo Guerra Moura Silva. Orientador: 
professor Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho. 
Dia 28, às 9 horas, no auditório do IG.

“Zoneamento ambiental com ênfase ao 
planejamento físico territorial” (mestrado). 
Candidato: Pedro Henrique Melo Bacci. 
Orientadora: professora Regina Célia Olivei-

ra. Dia 28, às 14 horas, no auditório do IG.
“A mercantilização da natureza e as novas 

territorialidades nos distritos de Sousas e 
Joaquim Egidio – Campinas-SP” (mestrado). 
Candidata: Ana Maria Vieira Fernandes. 
Orientadora: professora Regina Célia Bega 
Santos. Dia 28, às 14 horas, no prédio da 
Engenharia Básica do IG.

“Os usos do território e as políticas urba-
nas: o Jardim Campo Belo no processo de 
fragmentação da cidade de Campinas-SP” 
(mestrado). Candidata: Ana Paula Mestre. 
Orientadora: professora Adriana Maria Ber-
nardes Silva. Dia 28, às 14 horas, no IG.
� Humanas - “Destemido bandeirante à 

busca da mina de ouro da verdade”: Francisco 
Adolfo de Varnhagen, o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e a invenção da idéia de 
Brasil Colônia no Brasil Império” (doutorado). 
Candidato: Renilson Rosa Ribeiro. Orienta-
dor: professor Paulo Celso Miceli. Dia 27, às 
14 horas, na sala da congregação (Prédio da 
Pós-graduação) do IFCH.

“A Educação no período de transição so-
cialista: a experiência chinesa da Revolução 
Cultural e as mudanças no ensino e nas 
relações de produção” (mestrado). Candi-
data: Mariana Delgado Barbieri Rezzaghi. 
Orientador: professor Márcio Bilharinho 
Naves. Dia 28, às 10 horas, no prédio da 
Pós-graduação do IFCH.
� Linguagem - “Kadosh e o sagrado 

de Hilda Hilst” (mestrado). Candidato: Alan Sil-
vio Ribeiro Carneiro. Orientadora: professo-
ra Suzi Frankl Sperber. Dia 25, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses do IEL.

“Entre a ‘prata de casa’ e o espelho estran-
geiro: o modernismo tradicionista dinâmico 
de Eugênio Gomes” (doutorado). Candi-
data: Monalisa Valente Ferreira. Orienta-
dor: professor Antonio Arnoni Prado. Dia 25, 
às 14 horas, na sala do telão do IEL.

“Um estudo da ortografia da obra Os Lusí-
adas (1572) de Luís Vaz de Camões” (douto-
rado). Candidata: Nazarete de Souza. Orien-
tador: professor Luiz Carlos Cagliari. Dia 26, 
às 14 horas, na sala do Telão do IEL.

“Letramentos de reexistência: culturas e 
identidades no movimento hip-hop” (douto-
rado). Candidata: Ana Lucia Silva Souza. 
Orientadora: professora Angela Kleiman. Dia 
26, às 9 horas, no auditório do IEL.

“O discurso de e para a mulher no funk 
brasileiro de cunho erótico: uma proposta 
de análise do universo sexual feminino.” 
(doutorado). Candidata: Márcia Fonseca 
de Amorim. Orientador: professor Jonas de 
Araújo Romualdo. Dia 28, às 14 horas, na 
sala do telão do IEL.
� Matemática, Estatística e Com-

putação Científica - “Programação não-
linear sem derivadas” (doutorado). Candidato: 
Lucas Garcia Pedroso. Orientador: professor 
José Mario Martínez Pérez. Dia 28, às 14 
horas, na sala 121 do Imecc.
� Medicina - “Avaliação da preva-

lência de polimorfismos cromossômicos 
em fetos, neonatos malformados e casais 
com fenótipo de subfertilidade” (mestrado). 
Candidata: Cássia de Lourdes Campanhol. 
Orientador: professor Ricardo Barini. Dia 25, 
às 9 horas, no anfiteatro do Caism.

“Radioterapia adjuvante no câncer do 
endométrio IB: comparação histórica entre 
regimes de tratamento numa mesma Institui-
ção” (mestrado). Candidato: Antonio Carlos 
Zuliani de Oliveira. Orientador: professor 
Gustavo Antonio de Souza. Dia 26, às 9 
horas, no anfiteatro do Caism.
� Odontologia - “Influência dos hor-

mônios tireoidianos na densidade óssea e 
na periodontite experimental: estudo em 
ratos” (doutorado). Candidata: Daniela da 
Silva Teisosa. Orientador: professor Sérgio 
de Toledo. Dia 25, às 14 horas, na sala 
da congregação da FOP.

“Efeito do envelhecimento artificial ace-
lerado sobre as propriedades ópticas e 
a conversão monomérica de compósitos 
vencidos” (doutorado). Candidato: Lucas da 
Fonseca Roberti Garcia. Orientador: profes-

sor Simonides Consani. Dia 26, às 14 horas, 
na sala da congregação da FOP.

Avaliação da atividade fibrinolítica oral 
em pacientes sob anticoagulação oral” 
(mestrado). Candidata: Fernanda Gonçalves 
Basso. Orientadora: professora Maria Elvira 
P.Correa. Dia 27, às 14 horas, na sala da 
congregação da FOP.
� Química - “Materiais sorventes 

impressos molecularmente preparados por 
processos sol-gel” (doutorado). Candidata: 
Raquel Gomes da Costa Silva. Orienta-
dor: professor Fabio Augusto. Dia 27, às 
14 horas, no miniauditório do IQ.

África–Brasil:
caminhos da língua portuguesa

Organizadores: 
Charlotte Galves, Helder Garmes e 

Fernando Rosa Ribeiro

Sinopse: Este volume reúne os tex-
tos das conferências e mesas-redondas 
convidadas no colóquio Caminhos 
da língua portuguesa: África–
Brasil, realizado na UNICAMP de 6 
a 9 de novembro de 2006, no âmbito 
das comemorações dos 40 anos da 
Universidade. Na ocasião, reuniram-
se historiadores, lingüistas e teóricos 
da literatura para juntos multiplicarem 
os olhares e deslocarem os pontos de 
vista sobre as complexas relações es-
tabelecidas na expansão da língua por-
tuguesa e seu embate com as línguas 
africanas no processo de colonização 
da África e da América. Nas páginas que 
nasceram desse diálogo, mais do que 
interdisciplinaridade, se encontra forte 
transversalidade, um entremeado de 
vozes distintas, mas que se fazem ecos 
repetidamente umas às outras. 
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