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� Intermeios II - De 5 a 16 de outubro, 
no Espaço Cultural Casa do Lago, acontece a 
exposição Intermeios II, produzida por profes-
sores e alunos da 2ª e 3ª turmas do Curso de 
Especialização em Artes Visuais do Instituto de 
Artes (IA) da Unicamp. Mais detalhes no site: 
http://www.iar.unicamp.br/jornal/multimeios/
intermeios2009/
� Comau - O XVIII Congresso Médico 

Acadêmico da Unicamp (Comau) será reali-
zado e 5 a 7 de outubro. A abertura acontece 
às 19 horas, no auditório do Departamento de 
Cirurgia. Os melhores trabalhos apresentados 
durante o encontro serão premiados. Saiba 
mais no site http://www.caalunicamp.com.
br/comau/
� Fórum de Energia e Ambiente - 

Organizado pelo Instituto de Geociências (IG) e 
pelo Centro Superior de Educação Tecnológica 
(Ceset), no dia 6 de outubro, das 9 às 17 horas, 
acontece a próxima edição do Fórum Perma-
nente de Energia e Ambiente. Desta vez com 
a temática “Situações de Risco e Desastres: 
Condicionantes Físicos e Sociais e Perspec-
tivas de Enfrentamento”. Mais informações na 
página do evento http://www.cori.unicamp.br/
foruns/energia/foruns_energia.php
� Doador Universitário - A próxima 

coleta de sangue do Projeto Doador Universi-
tário ocorre no dia 6 de outubro, na Faculdade 
de Engenharia Mecânica (FEM). Já a última 
coleta do ano está prevista para ocorrer no dia 
17 de novembro, no IFGW. As doações podem 
ser feitas das 8 às 12 horas. Extra projeto 
e nos demais dias, o Hemocentro recebe 
doações das 7h30 às 15 horas, de segunda 

a sábado, inclusive feriados. Saiba mais na 
página eletrônica: http://www.hemocentro.
unicamp.br/
� Simpósio - O simpósio “A Roda de 

Pesquisadores da ALB – investigações sobre 
leitura”, coordenado pelos professores Eze-
quiel Theodoro da Silva e Norma Sandra de 
Almeida Ferreira, da Faculdade de Educação 
(FE) da Unicamp, ocorre de 6 a 11 de outubro, 
em Portugal. Outras informações podem ser 
obtidas pelo e-mail emarthi@terra.com.br
� Vestibular 2010 - A Comissão Per-

manente para os Vestibulares da Unicamp 
(Comvest) receberá, até 6 de outubro, as 
inscrições para o Vestibular Nacional Unicamp 
2010. Outras informações pelo e-mail juliana.
sangion@comvest.unicamp.br
� Megabazar - O Núcleo de Voluntários 

do Hospital das Clínicas (NUVOHC) realiza 
mais um Megabazar. Será o dia 6 de outubro, 
das 9 às 16h30, no Ginásio da Unicamp
� Contaminantes emergentes – 

Dia 7 de outubro, no Centro de Convenções 
da Unicamp, acontece o 1º. Workshop sobre 
contaminantes emergentes em águas para 
consumo humano.  O evento surge como um 
dos produtos do Projeto Temático “Ocorrên-
cia e Atividade Estrogênica de Interferentes 
Endócrinos em Água para Consumo Humano 
e em Mananciais do Estado de São Paulo” 
financiado pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp) com 
a participação de pesquisadores da Unicamp, 
da Unesp e da Cetesb. Na primeira palestra, 
às às 8 horas, o professor Wilson Figueiredo 
Jardim, organizador do Workshop, profere a 
palestra “Particularidades sobre a ocorrência 
de contaminantes emergentes em águas bra-
sileiras”. A programação pode ser consultada 
no link http://lqa.iqm.unicamp.br/emergentes.
html. Mais informações: 3521-3037.
� Extensão e Economia Solidá-

ria na ITCP- A Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares (ITCP), projeto 
de extensão da Pró-reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac), organiza nos 
dias 7 e 8 de outubro, o “Seminário Extensão 
e Economia Solidária na ITCP: Sistematização 
e experiência”. Não há necessidade de inscri-
ção prévia para participação. No evento, que 
acontece a partir das 9 horas, no auditório do 

Instituto de Economia (IE) da Unicamp, serão 
apresentados artigos e relatos de experiências 
de membros do projeto com base em seus coti-
dianos de trabalho e em estudos desenvolvidos 
na Incubadora. Na mesa 1 “Comunicação Po-
pular e Software Livre”, a partir das 10 horas, o 
professor Edison Reuter, do Instituto de Artes 
(IA) e Samuel Leal, membro do Laboratório de 
Fotografia do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas (IFCH), debatem os temas “História 
do software livre na ITCP Unicamp” e “A Comu-
nicação Popular na Construção da Identidade 
Coletiva”. Economia Solidária, Autogestão e 
Gênero e Tecnologia são outros temas que se-
rão abordados durante o Seminário. Consulte 
a programação completa no site: http://www.
itcp.unicamp.br/drupal/?q=node/164. Outras 
informações: 19-3521-5212. 
� Journal Club - O Laboratório de 

Estudos Urbanos (Labeurb) realiza no dia 
7 de outubro, o programa Journal Club - Os 
Caminhos do Político. Nesta edição, a pro-
fessora Eni Orlandi apresenta o texto “Brasil, 
um país de todos: o discurso da propaganda 
política”. O evento acontece às 14 horas, na 
Sala dos Colegiados do Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL).
� História e Filosofia da Ciência 

- A Diretoria de Medicina do Trabalho da Di-
retoria Geral de Recursos Humanos (DGRH) 
organiza, dia 7 de outubro, das 14 às 16 horas, 
na Sala de Reuniões da Diretoria Geral de Re-
cursos Humanos (DGRH), a palestra “História 
e Filosofia da Ciência”. Outras informações: 
19-3521-4670.
� Encontro de Secretários - O 

próximo Encontro de Secretários da Unicamp 
“Comunicando com Arte” acontece de 7 a 9 de 
outubro, no Hotel Estância Colina Verde, em 
São Pedro-SP. A programação inicial prevê 
a realização de palestras e workshops com 
renomados especialistas da área. O horário 
da abertura oficial do evento é 18h30. Na 
primeira palestra, às 19 horas, o administra-
dor de empresas Ricardo Piovan, discute o 
tema “Resiliência – como superar pressões e 
adversidades no trabalho”. “Comunicação nos 
novos tempos  – Mudança e objetividade”, “O 
Improviso na linguagem clownesca” e “Ética 
e elegância em seu cotidiano na Unicamp” 
são outros assuntos que serão abordados 
em São Pedro. Outras informações: telefone 
19-3521-4507.
� Fórum de Conhecimento e Tec-

nologia da Informação - “A Microeletrô-
nica  no Brasil: Desafios e Tecnologia” é o tema 
que estará em debate no dia 8 de outubro, 
na próxima edição do Fórum Permanente de 
Conhecimento e Tecnologia da Informação. 
O evento será realizado das 9 às 17 horas, 
no auditório da Faculdade de Tecnologia da 
Unicamp. Outras informações podem ser 
obtidas no site http://www.cori.unicamp.br/fo-
runs/tecno/foruns_tecno.php, e-mails arnold@
ft.unicamp.br rangel@ft.unicamp.br ou telefone 
19-2113-3492.
� De Bem com a Vida - A Diretoria 

Geral de Recursos Humanos (DGRH), através 

Autora: 
Idelette Muzart Fonseca dos Santos

Sinopse: Dos primeiros poemas até o 
Romance d’A pedra do reino, passan-
do por O auto da compadecida, hoje 
clássico do teatro brasileiro, e a Farsa da 
boa preguiça, Ariano Suassuna constrói 
uma obra multiforme, fundada na recriação 
permanente da poética popular. Nos anos 
1970, artistas e poetas, músicos e escritores 
acompanham-no nesse percurso: Francisco 
Brennand, Gilvan Samico, Marcus Accioly, 
Raimundo Carrero, Antônio Nóbrega, Zoca 
Madureira e muitos outros. Com eles, o 
Movimento Armorial reencontra o universo 
mágico das histórias de cordel, a música de 
viola e de rabeca, a voz dos cantadores e 
dos palhaços, a xilogravura e as imagens 
das capas de folhetos, o bumba-meu-boi e 
o mamulengo, danças dramáticas e teatro 
de rua, formas privilegiadas do imaginário 
nordestino. A estética armorial, hoje uma 
das faces da arte brasileira, continua orien-
tando a criação de artistas, encenadores 
e cineastas. E Ariano Suassuna, cavaleiro 
andante da cultura brasileira, com o riso em 
riste, enfrenta os dragões da globalização, 
da indiferença e da amnésia cultural.  

ISBN: 978-85-268-0833-1
Ficha técnica: 2a edição revista, 

2009; 384 páginas; formato: 16 x 23 cm
Área de interesse: Crítica literária

Preço: R$ 54,00

Em demanda da 
poética popular
Ariano Suassuna e o 
Movimento Armorial

da Divisão de Planejamento e Desenvolvimen-
to (DPD), promove no dia 9 de outubro, mais 
uma edição do Programa de Preparação para 
Aposentadoria (PPA). Mais informações pelos 
telefones 19- 3521-4865 ou 3521-4813.

� Educação Física - “Esgrima em 
cadeira de rodas: pedagogia de ensino a partir 
das dimensões e contexto da modalidade” 
(doutorado). Candidato: Valber Lazaro Naza-
reth. Orientador: professor Edison Duarte. Dia 
5 de outubro, às 14 horas, na sala da congre-
gação da FEF.
� Biologia - “A vegetação arbórea em 

um gradiente altitudinal no Morro do Cuscu-
zeiro, Ubatuba (SP): uma análise florística, fi-
tossociológica e fitogeográfica” (mestrado). 
Candidato: Ricardo Bertoncello. Orientado-
ra: professora Kikyo Yamamoto. Dia 5 de ou-
tubro, às 14 horas, na sala de defesa de teses 
da Pós-graduação do IB.
� Física - “Transições de fase em li-

gas substitucionais e líquidos polimórficos 
através de simulações atomísticas” (douto-
rado). Candidato: Mateus Fontana Michelon. 
Orientador: professor Alex Antonelli. Dia 5 de 
outubro, às 14 horas, no auditório da pós-
graduação do IFGW.
� Humanas - “Para falar em nome da se-

gurança: o que pensam, querem e fazem os 
representantes dos Conselhos Comunitários 
de Segurança” (doutorado). Candidata: Ana 
Paula Galdeano Cruz. Orientadora: professora 
Maria Filomena Gregori. Dia 7 de outubro, 
às 14 horas, na sala de defesa de teses do 
IFCH.
� Matemática, Estatística e Com-

putação Científica - “Modelagem e si-
mulações do comportamento evolutivo de 
poluentes em corpos aquáticos de grande 
extensão: o caso da represa do Rio Manso” 
(mestrado). Candidata: Leidy Diane Wolmuth. 
Orientador: professor João Frederico da Costa 
Azevedo Meyer. Dia 9 de outubro, às 14 horas, 
na sala 253 do Imecc.
� Química - “Uso de técnicas de espec-

trometria de massas com ionização à pres-
são atmosférica no estudo de propriedades in-
trínsecas de líquidos iônicos” (doutorado). 
Candidata: Fabiane Manke Nachtigall. Orien-
tador: professor Marcos Nogueira Eberlin. Dia 
5 de outubro de 2009, às 14 horas, no miniau-
ditório do IQ. 

“Híbridos orgânico-inorgânicos mesoporo-
sos nanoestruturados - aspectos estruturais e 
energéticos das interações cátions-centros bá-
sicos na interface sólido/líquido” (doutorado). 
Candidato: Fernando José Volpi Eusébio de 
Oliveira. Orientador: professor Claudio Airoldi. 
Dia 9 de outubro, às 13h30, no miniauditório 
do IQ.

Isabel Gardenal
bel@reitoria.unicamp.br

Um depoimento do matemático 
e ex-professor Rubens Murillo 
Marques marcou no último dia 

28 a solenidade em comemoração aos 
40 anos do curso de bacharelado em 
Ciência da Computação da Unicamp, 
o primeiro do gênero no País nas áreas 
de tecnologia da informação e teoria 
da computação. Murillo Marques, que 
chegou à Unicamp em 1967 para im-
plantar o curso de Estatística, e apenas 
um ano depois propôs a criação de um 
curso de computação, desfiou uma sé-
rie de episódios que prenderam a aten-
ção da plateia presente no auditório da 
Associação dos Docentes da Unicamp 
(Adunicamp). Entre eles, ele lembrou 
a chegada do primeiro computador 
da Universidade, um IBM 1130, cujo 
desempenho equivaleria ao de uma 
calculadora nos dias de hoje, mas que 
à época era uma verdadeira sensação.

A aquisição do IBM 1130, confor-
me ele, exigiu na prática pioneirismo 
de seus docentes, bem como qualifica-
ção, a mesma que se estendeu à criação 
dos cursos de Ciência da Computação 
e Engenharia de Computação. 

O diretor do IC, Hans Kurt Liesen-
berg, citou um trecho do livro O Man-
darim, escrito pelo jornalista Eustáquio 
Gomes, em que Murillo Marques defi-
niu para o então reitor Zeferino Vaz que 
a computação seria o futuro, fato que 

Unicamp comemora 40 anos de 
bacharelado em computação científica

Na sequência de fotos, da esq. para a dir., Rubens Murillo Marques, a mesa de abertura do evento e Hans Kurt Liesenberg, diretor do IC

veio a se confirmar anos depois. Há 14 
anos nascia o Instituto de Computação 
(IC), mas a história do bacharelado em 
Ciência da Computação, de 1969, já 
carregava embrionariamente o Institu-
to. Conforme Hans, o primeiro ingres-
so no bacharelado foi feito mediante 
um remanejamento interno dos inte-
ressados. Com atuais 30 funcionários 
e 45 docentes, o IC ganhou projeção 
no ensino e na pesquisa e seus alunos 
têm sido reputados como os melhores 
do país, inclusive no último ranking do 
Guia do Estudante, da Editora Abril.

Hans, que assumiu a direção do IC 

cando a infraestrutura da Universidade 
à disposição da unidade. “Esperamos 
comemorar os 45 anos no novo anfite-
atro”, comentou sobre a construção da 
sede própria do Instituto.

As origens do IC remontam a 1969, 
quando a Unicamp criou um curso de 
Bacharelado em Ciência da Compu-
tação. Naquele ano, foi oficialmente 
criado o Departamento de Ciência da 
Computação (DCC) dentro do Imecc. 
Em março de 1996, o Departamento 
deixou de fazer parte do Imecc e 
tornou-se a vigésima unidade da Uni-
versidade.

em março, observou que a expectativa 
é a construção, em sua gestão, de parte 
dos prédios para a sede da unidade, a 
ser edificada em uma área de 14 mil 
metros quadrados, com 2.300 metros 
quadrados de área útil construída. “O 
objetivo é iniciar no próximo ano”, con-
tou. O diretor do IC também agradeceu 
a primeira geração de professores na 
implantação dos cursos e da unidade, 
e realçou que a nova geração de con-
tratados é bastante ativa. “Nos últimos 
anos registramos um significativo cres-
cimento, sobretudo na pós-graduação.”

O reitor Fernando Costa destacou 

a importância do IC nas atividades de 
ensino e pesquisa da Unicamp, lembran-
do que muitos alunos formados pela 
unidade alcançaram postos de liderança 
em diversas atividades desenvolvidas no 
país, seja na academia, no governo ou nas 
empresas. Muitas dessas empresas, disse, 
se notabilizaram por suas características 
de inovação e de empreendedorismo, 
trazendo riqueza e progresso ao Brasil. 
Fernando Costa observou, ainda, que os 
cursos do IC estão entre os mais procu-
rados e mais concorridos do Vestibular. 
Também enfatizou o importante papel 
dos professores e encerrou sua fala colo-

Fotos: Antonio Scarpinetti


