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� Workshop da Feagri - A Fa-
culdade de Engenharia Agrícola (Feagri) 
realiza nos dias 4, 6, 25 e 27 de outu-
bro, o workshop “Desenvolvimento de me-
todologia participativa para elaboração dos 
estudos requeridos para o licenciamento 
ambiental de assentamentos rurais”. O 
programa do evento e a forma de inscrição 
estão no site da unidade. O workshop é 
organizado por Nilson Antonio Modesto 
Arraes, professor-colaborador na área de 
ciência política com ênfase em políticas 
públicas (Feagri). A abertura ocorre às 
19 horas dodia 4. Outras informações: 
19-3521-1061.
� Semana de Fonoaudiologia - A 

8ª Semana de Fonoaudiologia da Unicamp 
(Semafon) ocorre de 4 a 8 de outubro, na 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Universidade. Informações: http://www.fcm.
unicamp.br/semafon/index.php.

Salão de Artes Visuais - O III 
Salão de Artes Visuais do XI Festival do 
Instituto de Artes da Unicamp (Feia) será 
inaugurado no dia 4 de outubro, às 
12h30, na Galeria de Arte Unicamp. Gra-

vuras, fotografias, desenhos e instalações 
de alunos do IA estarão expostas no local 
até 8 de outubro, das 9 às 17 horas. Mais 
informações no site http://www.feia.art.br/
index.html ou telefone 19-3521-6561. 
� Fórum - A Segurança alimentar 

a partir do abastecimento estará em dis-
cussão na próxima edição do Fórum Per-
manente de Meio Ambiente e Sociedade. 
O evento será realizado no dia 5 de ou-
tubro, a partir das 9 horas, no Centro de 
Convenções da Unicamp. Programação 
e outras informações na página eletrô-
nica http://foruns.bc.unicamp.br/energia/
foruns_energia.php
� Traumas no joelho - O Grupo de 

Trauma de Campinas e Região abordará 
casos clínicos de traumatismos do joelho 
em palestra no Hospital de Clínicas (HC) 
da Unicamp. O evento ocorre no dia 7 de 
outubro, às 19h30. Outras informações 
no telefone 19-3232-4652.
� Fórum de Arte e Cultura - Nos 

dias 6 e 7 de outubro acontece mais 
uma edição do Fórum Permanente de Arte 
e Cultura. Com a temática “Obras raras 
e coleções especiais”, o evento ocorre 
no Centro de Convenções da Unicamp. 
Programação e outras informações no site 
http://foruns.bc.unicamp.br/arte/artes34.
php.
� Encontro de Pesquisadores 

- O X Encontro de Jovens Pesquisadores 
(EJP) ocorre de 6 a 8 de outubro, no 
Auditório do Instituto de Física “Gleb Wata-
ghin” (IFGW). O EJP é um evento nacional 
de divulgação científica que já conta com 
nove edições. O encontro tem como obje-
tivo principal promover a integração entre 
os futuros e atuais pós-graduandos que 
estejam ligados com pesquisa em Física e 
áreas correlatas. Mais informações no site 
http://www.ifi.unicamp.br/encontro/
� Casa do Lago sedia Simpó-

sio de Arte Capoeira - O Espaço 
Cultural Casa do Lago sedia, dia 6 outu-
bro, a partir das 11 horas, o 1º Simpósio 
da Arte Capoeira. À noite, no Ginásio 
Multidisciplinar da Unicamp (GMU), está 
prevista uma aula aberta com o Mestre 
Camisa (Abadá-Capoeira do Rio de Janei-
ro). No simpósio serão abordados temas 
relacionados com a história, a dança e a 
filosofia da capoeira. A organização é do 
professor João Neto. Outras informações: 
19-3521-7017.
� Inovação para sustentabili-

dade - O Grupo de Estudos sobre Or-
ganização da Pesquisa e da Inovação 
(Geopi) realiza no dia 6 de outubro, às 
14 horas, o seminário Inovação para sus-
tentabilidade: estudos de caso. O evento 
será realizado no auditório do Instituto 
de Geociências (IG) da Unicamp, com as 
palestrantes Ana Flávia Ferro, Carolina 
Rio e Luiza Capanema, do Departamento 
de Política Científica e Tecnológica do IG. 
� Workshop da FT - O II Workshop 

da Pós-graduação da Faculdade de Tecno-
logia (FT) da Unicamp em Limeira ocorre 
no dia 7 de outubro, das 14 às 17h30 
e das 19h30 às 22 horas, na FT (Rua 
Paschoal Marmo 1888, no Jardim Nova 

Itália), em Limeira. Outras informações: 
19-2113-3332
� I Volta Unicamp - Interessados 

em participar da I Volta Unicamp (5 e 10 
km) e da Caminhada de 5 KM “Saúde, 
Ciência e Sustentabilidade” podem se 
inscrever até 10 de outubro. A compe-
tição será realizada em 17 de outubro, às 
9 horas. A saída está prevista para ocorrer 
em frente à Faculdade de Educação Física 
(FEF). A prova é organizada pela reitoria 
da Unicamp. Inscrições, mapa do percurso 
e outras informações no site http://www.
sportrunner.com.br/. As inscrições para 
o público interno custam R$ 30 (cami-
nhada), R$ 35 (corrida de 5 ou 10 km). 
Participantes maiores de 60 anos pagam 
R$ 35 e portadores de necessidades es-
peciais são isentos da taxa de inscrição.
� Biologia - Maria Guimarães, edito-

ra assistente da Revista Pesquisa Fapesp, 
ministrará conferência no dia 13 de ou-
tubro, no âmbito do ciclo de palestras 
“Profissão: Biólogo” promovido pelo Centro 
Acadêmico de Biologia (CAB) da Unicamp. 
O evento ocorre às 17h30, na sala IB12 
do Instituto de Biologia.  Mais no blog 
do CAB, em http://cabunicamp.blogspot.
com/p/profissao-biologo.html
� Eleições para o Consu - Esta-

rão abertas, de 14 a 20 de outubro, as 
inscrições para a eleição da representação 
dos servidores técnico-administrativos 
do Conselho Universitário da Unicamp 
(Consu). As inscrições devem ser feitas 
na Secretaria Geral da Universidade. As 
eleições ocorrem nos dias 17 e 18 de 
novembro. Outras informações no telefone 
19-3521-4949 ou site www.sg.unicamp.br.
� Fórum - “Mudanças Climáticas Glo-

bais: Desafios e Oportunidades de Pesqui-
sa”. Este é o tema do Fórum Permanente 
de Meio Ambiente e Sociedade. O evento 
ocorre nos dias 14 (9 às 17h30) e 15 de 
outubro (9 às 12 horas), no Centro de 
Convenções da Unicamp. Mais na página 
do evento:  http://foruns.bc.unicamp.br/
energia/energ26.php

Teses da semana

� Engenharia Elétrica e 
de Computação 
“Algoritmos de escalonamento e de 

handoff para redes 3G e 4G” (doutorado). 
Candidato: Leandro Bento Sena Marques. 
Orientador: professor Shusaburo Motoya-
ma. Dia 4 de outubro de 2010, às 9 horas, 
na sala da congregação da FEEC.

“Métodos de pontos interiores aplicados 
pré-despacho com manobras simultâneas 
de barras e linhas” (doutorado). Candidata: 
Silvia Maria Simões de Carvalho. Orienta-
dor: professor Christiano Lyra Filho. Dia 15 
de outubro de 2010, às 14 horas, na FEEC. 
� Economia
“O desenvolvimento após o desenvolvi-

mento: origens, resultados e limitações da 
política brasileira e inovação tecnológica 
(1999-2008)” (doutorado). Candidato: Luís 
Felipe Giesteira. Orientador: professor Ma-

Organização: Françoise Gadet 
e Tony Hak

Tradução: Bethania S. Mariani, 
Eni Pulcinelli Orlandi, Jonas de A. 
Romualdo, Lourenço Chacon J. 
Filho, Manoel Gonçalves, Maria 

Augusta B. de Matos,
Péricles Cunha, Silvana M. Serrani, 

Suzi Lagazzi

Sinopse: A análise do discurso 
apareceu na década de 1960 num mo-
mento de domínio do estruturalismo, 
tanto na linguística quanto nas ciên-
cias humanas. A análise de discurso 
francesa se particulariza por articular 
a materialidade linguística, o histórico-
social, o político. Seu campo teórico 
é ainda atravessado por uma teoria 
psicanalítica do sujeito. Os textos aqui 
reunidos, organizados cronologica-
mente, traçam um histórico da análise 
de discurso francesa, buscando com-
preender o lugar que nela ocupou e 
ocupa a obra de Michel Pêcheux, um 
de seus iniciadores, e cujo trabalho, 
entre outros, tem sido decisivo para 
seu desenvolvimento. Encontram-se 
aqui textos fundamentais de Pêcheux, 
como “Análise automática do discur-
so”, de 1969, ao lado de outros textos 
seus e de outros autores, que incluem 
trabalhos sobre descrição textual, e 
trabalhos que analisam os fundamen-
tos da análise do discurso, mostrando 
suas transformações.

ISBN: 978-85-268-0899-7
Ficha técnica: 4a edição, 

2010; 320 páginas; 
formato: 14 x 21 cm

Área de interesse: 
Línguas e linguística
Preço: R$ 42,00

Por uma análise 
automática do 

discurso
Uma introdução à obra de 

Michel Pêcheux

riano Francisco Laplane. Dia 6 de outubro 
de 2010, às 9 horas, na sala 23 do Pavilhão 
da Pós-graduação.

“O sistema atacadista alimentar brasilei-
ro” (doutorado). Candidato: Altivo Roberto 
Andrade de Almeida. Orientador: professor 
Walter Belik. Dia 6 de outubro de 2010, 
às 10 horas, na sala 17 (Pavilhão da Pós-
graduação) do IE.
� Química
“Aplicações sintéticas dos Adutos de 

Morita-Baylis-Hillman em reações media-
das por Paládio” (doutorado). Candidato: 
Bruno Ricardo Vilachã Ferreira. Orienta-
dor: professor Fernando Antônio Santos 
Coelho. Dia 8 de outubro de 2010, às 14 
horas, no miniauditório do IQ.
� Estudos da Linguagem
“Reconstrução fonológica e lexical do 

Proto-Jê meridional” (mestrado). Candi-
dato: Marcelo Pinho De Valhery Jolkesky 
. Orientador: Professor Wilmar da Rocha 
D’Angelis. Dia 13 de outubro de 2010, às 14 
horas, na sala de defesa de teses do IEL. 

“Os itinerários do desassossego: análise 
comparada da obra contística de Harol-
do Conti” (mestrado). Candidata: Giseli 
Cristina Tordin. Orientadora: professora 
Miriam Viviana Gárate. Dia 15 de outubro 
de 2010, às 10 horas, na sala de defesa 
de teses do IEL.
� Engenharia Civil, Arquitetura 

e Urbanismo
“Estudo de formação e remoção de 

subprodutos da desinfecção, em águas 
de abastecimento com ácidos húmicos 
tratadas com cloro” (mestrado). Candida-
to: Paulo Eduardo Franquini. Orientador: 
professor Ruben Bresaola Junior. Dia 14 de 
outubro de 2010, às 9 horas, na sala CA-22 
� Computação
“Técnicas de Visualização para sistemas 

de recuperação de imagens por conteúdo.” 
(mestrado). Candidata: Sheila Maricela 
Pinto Cáceres. Orientador: professor Ri-
cardo da Silva Torres. Dia 15 de outubro 
de 2010, às 10 horas, no auditório do IC 
(sala 85 - IC 2).

27/9/2010 – A Unicamp e mais 
seis universidades públicas – USP, 
Unesp, Unifesp, Unitau, UFABC e 
UFSCar – estão reunidas para o 1º 
Congresso Paulista de Extensão Uni-
versitária (Copex), com o objetivo 
de pensar de maneira harmônica as 
ações junto à população. A abertura 
se deu na noite do último dia 26, 
no Centro Cultural de Inclusão e 
Integração Social (CIS-Guanabara), 
com uma conferência ministrada pelo 
professor Targino de Araújo Filho, 
reitor da UFSCar, seguida de coque-
tel. Paralelamente, aconteceu o 3º 
Congresso de Extensão Universitária 
da Unicamp. As mesas-redondas no 
Centro de Convenções e a exposição 
de paineis no Ginásio Multidiscipli-
nar, intercaladas por apresentações 
artístico-culturais, foram até o dia 28.

A realização simultânea dos dois 
Congressos de Extensão Universitá-
ria visa, primordialmente, divulgar 
programas e projetos das instituições 
que prestam serviços para atender às 
necessidades sociais, principalmente 
no Estado de São Paulo. São ações 
que possibilitam aos alunos comple-
mentar a formação profissional atu-
ando em situações reais, ao aplicar os 
ensinamentos em prol da população 
que tem maior dificuldade de acesso 
ao conhecimento, saúde e cultura. 

Em contrapartida, a interação com 
a sociedade permite à universidade 
adquirir novas informações para re-
ver e atualizar seus cursos regulares 
de graduação e de pós-graduação, 
bem como as atividades de pesquisa

Segundo o professor Mohamed 
Habib, pró-reitor de Extensão e As-
suntos Comunitários da Unicamp, o 1º 
Congresso Paulista marca uma nova 
etapa de um trabalho que pró-reitores 
de universidades públicas – estaduais, 
federais e municipais – vêm articulan-
do nos últimos anos. “Havia  urgência 
em definir o conceito correto de exten-
são universitária: se ela está separada 
ou se deve fazer parte do ensino e da 
pesquisa. Chegamos à conclusão de 

que as três atividades devem acontecer 
juntas, já que a missão da universi-
dade é formar cidadãos qualificados 
e gerar conhecimento para servir à 
sociedade. A extensão universitária é 
uma militância pelo sonho de trans-
formar o Brasil em um país melhor”.

Habib afirma que as universidades 
parceiras passaram a pensar de forma 
harmônica para construir projetos 
concretos e eficazes para a população. 
“O passo seguinte foi identificar as 
demandas da sociedade paulista, já 
que estamos num país continental 
e há diferenças regionais. Também 
buscamos o que existe em comum 
entre essas universidades, preser-
vadas as características e a cultura 

de cada uma – sendo que estamos 
totalmente abertos também para as 
não-públicas. A ideia é que de cada 
mesa do congresso saia um docu-
mento, que servirá de instrumento 
para elaborarmos as etapas seguintes”.

Eixos temáticos – Lisandro Pavie 
Cardoso, docente do Instituto de 
Física da Unicamp e coordenador do 
congresso, explica que as mesas-re-
dondas giram em torno de oito temas: 
comunicação, saúde, trabalho, tecno-
logia, cultura, meio ambiente, direitos 
humanos e educação inclusiva. “São 
as áreas temáticas direcionadas pelo 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão 
de Universidades Públicas Brasileiras 
(Forproex). Fora dos eixos temáticos, 

um debate bastante importante será 
sobre “A instituicionalização e finan-
ciamento da extensão universitária 
em interface com a pesquisa”. Dele 
participam os professores Carlos 
Henrique de Brito Cruz, diretor cien-
tífico da Fapesp, e Mário Neto Bor-
ges, presidente da Fapemig (MG)”.

José Eduardo Ribeiro de Paiva, 
diretor da RTV Unicamp, participaria 
da mesa sobre “A democratização da 
comunicação e a extensão universitá-
ria”. Ele destacou o esforço necessário 
para fazer com que a TV universitária 
realmente se comunique com a socie-
dade de forma efetiva. “Não é apenas 
uma questão de democratizar a produ-
ção, mas de democratizar também o 
acesso – e o cabo não é democrático. A 
RTV trabalha para conseguir um sinal 
aberto, o que é um processo difícil 
e custoso. Uma alternativa que vem 
dando bons resultados é o circuito 
interno; outra é a TV Web, que va-
mos colocar no ar até o final do ano”.
Um dos debatedores da mesa sobre 
“As interfaces da saúde e extensão 
comunitária” foi Roberto Teixeira 
Mendes, docente da Faculdade de Ci-
ências Médicas (FCM) e coordenador 
do Centro de Saúde da Comunidade 
(Cecom) da Unicamp. “É um tema 
muito amplo, tanto que a própria 
Constituição define a saúde como 
decorrente das condições de vida, tra-
balho, transporte, educação, moradia 
etc. Por isso, vou delimitar minha fala 
às interfaces mais importantes como a 
inserção da extensão dentro do curso 
de graduação, dando alguns exemplos 
das atividades que promovemos”.

(Luiz Sugimoto)

Foto: Antonio Scarpinetti

Congresso reflete harmonia 
entre universidades paulistas 
nas atividades de extensão 
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