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GRADUAÇÃO

AUnicamp entregou formalmente, na
semana passada, os Projetos
Pedagógicos dos seus cursos de

graduação, ao Conselho Estadual de
Educação (CEE).Os projetos foram
elaborados durante o último ano, em
discussões que ocorreram simultaneamente
em todas as Unidades, garantindo, assim, as
características específicas de cada curso. O
aspectomais relevante se refere ao fato de
que todo o trabalho foi elaborado em um
mesmomomento, servindo de tema para
inúmeras discussões e reflexões por parte da
Comissão Central deGraduação e das
Comissões de Ensino nasUnidades. �O
Projeto Pedagógico é na verdade um
documento referencial, de caráter
eminentemente processual e, por isso, não se
configura em camisa-de-força para os
diferentes cursos�, destacou o Pró-Reitor de
Graduação daUnicamp,Angelo Cortelazzo.
Segundo ele, houve um esforço

concentrado objetivando o encaminhamento
dos documentos aoConselho Estadual de
Educação, conforme determina a
DeliberaçãoCEE-007/2000. OsProjetos

Unicamp entrega Projetos Pedagógicos
ao Conselho Estadual de Educação

Reunião da Comissão Central de Graduação, ocorrida no dia 5 de abril: unidades passam agora a ter um documento referencial

Pedagógicos serão utilizados para o
reconhecimento dos cursos deArquitetura e
Urbanismo,Geologia, Geografia e Engenharia
de Controle e Automação que ainda não
tiveram alunos concluintes, e para a
renovação do reconhecimento dos cursos já
integralmente implantados.
Os documentos traçam detalhadamente o

projeto de cada curso, considerando seus
objetivos, perfil de egressos desejado, corpo
docente, técnico-administrativo e grade
curricular. Além disso, é colocada a estrutura
existente, como instalações físicas,
equipamentos, laboratórios e acervo
bibliográfico.
O ato quemarcou a entrega dos Projetos à

Pró-Reitoria deGraduação, ocorreu no dia 5
de abril durante a Reunião daComissão
Central deGraduação (CCG) formada pelos
coordenadores de curso, representação
discente e alguns convidados permanentes. A
Reunião foi realizada na sala doConselho
Universitário (Consu) e contou com a
presença do vice-reitor, Prof. Fernando
Galembeck.
Ovice-reitor parabenizou asComissões de

Graduação e seus Coordenadores pelo
trabalho e destacou que num ambiente
universitário como o daUnicamp, deve-se
sempre respeitar e cultivar diferenças.
�Chegar aos projetos numa comunidade rica
em reflexão, complexa e diversa é uma
realizaçãomuito grande�, afirmou. Destacou
ainda a importância de podermos contar com
essa documentação que poderá servir de
referência para outras Instituições
Universitárias do país.
Cortelazzo destacou que a partir de agora

as unidades têm um documento referencial e
que deverá ser aprimorado constantemente a
partir das reflexões e avaliações decorrentes
dopróprioprocesso.
Segundo a assessora da Pró-Reitoria de

Graduação, ElisabeteMonteiro deAguiar
Pereira, a partir deste ano os projetos
pedagógicos deixam de ser um documento
desconhecido dos docentes para serem uma
atividade de elaboração conjunta e
continuada. �Isso émuito positivo porque
reforça a reflexão sobre os cursos, sobre seu
desenvolvimento e sobre suas avaliações�,
disse.

Foto: AntoninhoPerri
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ENSINO

Projeto cria pré-vestibular democrático

SEMINÁRIO OBITUÁRIO

Hápoucomais de dois anos
estudantes da Unicamp, USP e
Unesp se reuniram para trabalhar

numprojeto um tanto ousado: desenvolver
umaONGna área de Educação para, entre
outras coisas, buscarmeios alternativos de
melhorar a qualidade de ensino nas escolas da
rede pública.Trata-se doProjetoUniversidade
Democrática, ainda numa fase embrionária,
que temcomoproposta principal questionar as
condições atuais de ensino de escolas de
bairros periféricos e criarmodelos pedagógicos
alternativos.Alémdisso, sepropõeanalisar
também�operfil elitista e antidemocrático das
universidades públicas dopaís�
Segundo o professor LucianoRomenius,

aluno de física daUnicamp, e professor de
Matemática e Física do cursinho, um dos
meiosmais eficazes para se conseguir, ao
mesmo tempo, recursos financeiros e apoio da
comunidade escolar, �seria a preparação de
alunos que pretendemprestar vestibular em
universidades públicas e que não têm
condições de se preparar em um cursinho pré-
vestibular tradicional�.
Apartir disso, criou-se o curso pré-vestibular

com o nome fantasia de ZAP, que propõe
uma escola de 1º e 2º graus, nos quais existam
modelos didáticos alternativos, demaneira a
proporcionar um ensinomais eficaz �e sem
necessidade de grandes recursos financeiros�,
conforme explica Luciano Sampaio da Silva,
estudante de Ciências Sociais na USP, e
professor de Leitura e Produção deTextos. Por

outro lado, não significa que Projeto
UniversidadeDemocrática vem a ser
simplesmente �mais um tipo de cursinho
alternativo�. Emais: o objetivo desse projeto
não é criar e ampliar um cursinho como fez o
DCE-Unicamp e oGrêmio Politécnico da
Usp, por exemplo,mas concretizar uma base
sólida para a criação de umaONG.
�Ocursinho, que aprovou20alunosnos

últimos três vestibulares, funciona comouma
espécie de laboratório e, aomesmo tempo, uma
vitrine para a constituição de uma futura
ONG�, avalia Sampaio.Ocursinho conta com
118alunos, em três turmas semanais, à noite,
das 19 às 23horas, e aos sábadosnos períodos
damanhã e à tarde. Informaçõesmais
detalhadas sobre bolsas de estudopelos
telefones3234-2894ou3237-6745.

Os resultados de uma colaboração entre o Instituto de
Física GlebWataghin (IFGW) e oCentro deHematologia
da Unicamp namedida de propriedades de hemácias para
estudo de doenças como anemia falciforme e esferocitose
serão conhecidos no próximo tema da série de seminários da
CoordenadoriaGeral daUniversidade.A palestra �Fibras
ópticas: princípios e aplicações na biotecnologia�, como
professor do IFGWCarlos Lenz Cesar, no dia 19 (quinta-
feira), irá abordar uma técnica desenvolvida a partir de um
�bisturi óptico�. Ela é capaz de perfurar as paredes celulares,
tornando possível a realização demicrocirurgias a nível
celular como fusão de células, mistura deDNA�s,
transposição de núcleos e outras.
Além dessas aplicações, o professor Lenz, explica que essa

técnica pode ser utilizada para realizar medidas de
propriedadesmecânicas como forças pequenas � na escala
de piconewtons � e elasticidades demicroorganismos. Para
conhecer os princípios de funcionamento desse processo e as
várias possibilidades de aplicações a comunidade
universitária poderá conferir no seminário que acontece no
auditório da BibliotecaCentral, às 11 horas.Mais
informações no site www.cgu.unicamp.br/.

Técnica com �bisturi óptico�
atua nas células

PauloAnna Bobbio, professor que durantemais de três de décadas
serviu à Unicamp como docente e pesquisador, faleceu no dia 4 deste
mês, aos 75 anos. Bobbio iniciou suas atividades naUniversidade como
professor da disciplina deQuímica dos Processos, da Faculdade de
Tecnologia deAlimentos. Exerceu ainda o cargo de diretor associado
da Faculdade de Tecnologia de Alimentos e por duas vezes assumiu
interinamente a função de diretor daquela unidade.
Em 1976 o professor Bobbio foi eleito para o cargo de chefe do

Departamento deCiência deAlimentos. Por diversas ocasiões exerceu
a presidência da Câmara Curricular, da Comissão Central de
Graduação. Por umperíodo de nove anos, o professor Bobbio
representou a FEA junto à Câmara Curricular. Foi criador e
idealizador de diversas disciplinas deQuímica da Faculdade.
Bobbio aposentou-se em1995.Nos últimos anos vinha se dedicando

às atividades de pesquisa comoProfessorColaboradorVoluntário junto
à área deQuímica dos CompostosOrgânicos, doDepartamento de
Ciências deAlimentos.
Aluno de doutorado �Nomesmo dia damorte do professor

Bobbio, um acidente de trânsitomatou o aluno de doutorado Lúcio
Mauro SoaresMachado, quando viajava numônibus. Lúcio era
casado e tinha trinta anos. Graduado pela Unesp de São José do Rio
Preto, fez omestrado naUniversidade de Londrina onde também era
professor.
Ultimamente Lúcio fazia doutorado naUnicamp no programa de

Tecnologia deAlimentos, tendo como orientador o professorAhmed
ElDash.

Professor Paulo Bobbio
morre aos 75 anos

Luciano Sampaio (à esquerda) e Romenius (no centro):
ZAP é alternativa de melhoria na qualidade do ensino

Foto: AntoninhoPerri
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����� Campanha de Voz � O Hospital das Clínicas (HC)
e outras instituições de saúde de Campinas estarão parti-
cipando, do dia 16 ao 21 (segunda a sábado), da 3ª Sema-
na Nacional da Voz: Sua Saúde Fala maisAlto, em parce-
ria com a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e o
Ministério da Saúde.Aabertura da campanha acontece na
entrada principal do HC (3o andar), às 9 horas. Durante o
evento, cujo tema é �Voz é vida: cuide de sua voz�,
otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos estarão realizando
uma avaliação da voz e da laringe da população. Outras
informações pelo telefone 3788-7433 ou 3788-7524.
����� Barcelona � O curso deArquitetura e Urbanismo da

Faculdade de Engenharia Civil (FEC) está promovendo a
palestra �A Reconstrução de Barcelona�, com o professor
da Universidade Federal de Santa Catarina JuanAntonio
Zapatel.Aapresentação será no dia 16 (segunda-feira), às
16 horas no auditório do prédio das salas de aula da FEC.
Informações no e-mail sueliac@fec.unicamp.br.
����� Otimização � O professor Antônio Carlos Moretti,

do Departamento de MatemáticaAplicada(DMA) do Insti-
tuto de Matemática, Estatística e Computação Científica,
fala sobre �Cortes não-lineares�, dia 16 (segunda-feira), a
partir das 14 horas, na sala de reuniões do departamento.
A palestra faz parte do ciclo de Seminários de Otimização,
organizado pelo DMA. No decorrer do ano, alunos, pro-
fessores e interessados na área de matemática devem
assistir a mais dez palestras destinadas a expor temas
atuais de otimização e aplicações, enfatizando métodos
numéricos.Telefone 3788-7900.
����� Tutoriais de informática � AAgência de Formação

Profissional na Unicamp (AFPU) e o Centro de Compu-
tação estão oferecendo, no mês de abril, três tutoriais para
a comunidade universitária. Dia 16 (segunda-feira) aconte-
ce a palestra �Geração de pacote HTML com Adobe
Golive�, no horário das 14 às 17 horas e no dia 17 (terça-
feira) é a vez do tema �Arquitetura de Microcomputadores�,
das 9 às 12 horas. Para o dia 23, o assunto escolhido foi
�Vírus: cuidados que se deve ter com seu micro�, das 9
às 12 horas. Informações e inscrições www.ccuec.uni-
camp.br/treinamentos/tutoriais/tutoriais.html.
����� Fotografias �As técnicas para manter as fotos con-

servadas podem ser conhecidas no curso �Conservação
e preservação fotográfica�, a ser ministrado pela especia-
lista Marli Marcondes, de 16 a 20 (segunda a sexta-feira),
das 9 às 18 horas, no Centro de Memória da Unicamp. O
objetivo das aulas, segundo Marli, é oferecer subsídios
para que os profissionais ligados à fotografia possam con-
servar e preservar seu acervo fotográfico, institucional ou
particular. Informações pelo telefone 3788-8216.
����� Economia solidária - No dia 17 (terça-feira), acon-

tece o seminário �Economia Solidária�, com o Prof. Dr.
Geraldo Di Giovanni, noAuditório do Instituto de Econo-
mia. O seminário faz parte do programa �Ciência e Soci-
edade�, organizado pela Coordenadoria de Centros e
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (COCEN) e de-
senvolvido pelo Instituto de Pesquisas Especiais para a
Sociedade (IPES) com a participação da Unicamp e apoio
da FAPESP. A abertura do evento é às 14h:30, com a

apresentação do Grupo de Cordas �Ad Libitum�, da Or-
questra Sinfônica da Unicamp/NIDIC. Os telefones da
COCEN são 3788-4909 e 3788-4911, e o e-mail
cocen@reitoria.unicamp.br.
����� Recital de piano � Maria Helena Del Pozzo estará

apresentando um recital de piano dia 17 (terça-feira), às
12h30, na Sala Paes Nunes no Departamento de Música
do Instituto deArtes.
����� IQ �ABiblioteca do Instituto de Química (BIQ) convi-

da toda a comunidade local para assistir a uma apresenta-
ção sobre conteúdos e forma de acesso à base de dados e
às revistas científicas eletrônicas disponíveis.Aapresenta-
ção será no auditório do IQ, dia 17 (terça-feira), a partir das
14h30. O telefonedabibliotecaé3788-3087ou3788-3025.
����� Graduandos 2001 � A empresa Roland Berger

Strategy Consultants realiza palestra de recrutamento no
dia 18 (quarta-feira), às 18 horas, no auditório da Biblioteca
Central. Podem participar estudantes que estejam no últi-
mo ano de seus cursos. Informações 3289-4135
����� Capacitação de Usuários � A Biblioteca Central

encerra a série de palestras inaugurais do Programa de
Capacitação de Usuários em Informação Científica no dia
18 (quarta-feira), às 14h30, em seu auditório.Apalestra é
do pró-reitor de Pesquisa, professor Ivan Emílio
Chambouleyron que falará sobre �O Trabalho científico e
Sistemas de Divulgação�. O evento é aberto a toda comu-
nidade universitária, em especial para alunos de gradua-
ção e pós ingressantes na Unicamp.Telefone: 3788-7025.
����� Coletivismo agrário � O Centro de Estudos Mar-

xistas promove no dia 18 (quarta-feira), às 14h45, o semi-
nário �AAldeia Camponesa e o Coletivismo Agrário: um
texto inédito de Engels (A Marca)�. A expositora é a pro-
fessora do Instituto de Economia, Lígia Osório Silva. O
evento acontece na sala de reuniões (prédio dos professo-
res) do IFCH. Informações: 3788-1601
����� Educação bilíngüe � Seguem nos dias 19 (quinta-

feira)e27deabril asconferênciasque integramoworkshop
�APessoa Surda:Aspectos de Desenvolvimento/Apren-
dizagem e Contextos de Educação Bilíngüe�, pelo profes-
sor James Gregory Kyle, coordenador do Centre for Deaf
Studies, na Universidade de Bristol (UK). Dia 19 será
apresentado o tema �Novas tecnologias e perspectivas
futuras para a pessoa surda - como a informação e a
comunicação podem ser acessíveis à pessoa surda�, das
14 às 17 horas, no salão nobre da Faculdade de Educa-
ção (FE). Dia 27, �Comunidades Surdas no Reino Unido
- Estilo de Vida, Educação e Trabalho�, das 9 às 17 horas,
no auditório da Universidade Metodista de Piracicaba
(Unimep). Apromoção do evento é conjunta e envolve a
FE, Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) e do Centro
de Estudos e Pesquisas em Reabilitação (Cepre) da Fa-
culdade de Ciências Médicas (FCM). Inscrições na Se-
cretaria de Eventos da FE ou pelo telefone 3788-5567.
����� Programador � O NEPP-Núcleo de Estudos de

Políticas Públicas, está com concurso interno aberto até dia
20 (sexta-feira)paravagade transferênciaparaa funçãode
ProgramadordeSistemasJr.Todasas informaçõespodem
ser conhecidas no Banco de oportunidades ou obtidas com
Leonor no NEPP.Telefones 3788-7657 e 3788-7663.
����� Formação docente � O tema �A Pesquisa na Forma-

ção Docente� será discutido durante evento a ser realizado
no dia 20 (sexta-feira), às 9 horas, no Salão Nobre da
Faculdade de Educação (FE). Após a palestra sobre o
tema, a ser proferida pelos professores Elza Garrido, da
Faculdade de Educação da USP e EduardoTerrazzan, do
Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência e Ensino da FE,
haverá debate com o público. Informações 3289-1463.
����� Vaca louca � Professores da Unicamp e membros

da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos (SBCTA) realizam no dia 20 de abril (sexta-feira),
o seminário �ABSE (Bovine Spongiform Encephalitis) e a
Indústria deAlimentos�, no auditório da Faculdade de Eco-
nomia e Administração (FEA) da USP. O que motivou o

Qual a diferença entre grafiteiros e pichadores? Como surgiu estemovimento que, a cada dia, ganha
mais adeptos? Para responder estas e outras questões, o Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb) do
Núcleo deDesenvolvimento da Criatividade (Nudecri) promove no dia 18 (quarta-feira), às 13 horas
no Teatro deArena, em frente ao Instituto deArtes, uma conversa com os grafiteiros de Campinas. O
evento faz parte do programa �Conversa de Rua�, cujo objetivo é trazer para dentro da Universidade
grupos e pessoas que produzem atividades culturais vinculadas com o espaço de rua. A entrada é
franqueada ao público. Informações pelo telefone 3788-1127.

Conversa de Rua
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evento foram as recentes especulações sobre a possibili-
dade de o gado brasileiro ser portador da doença da vaca
louca. O uso da ração, as técnicas de produção e a
detecção da BSE e o impacto da doença no homem, a
transmissão e principais manifestações na espécie huma-
na e os desafios para a melhoria da qualidade da carne
bovina no Brasil, serão ricamente discutidas no seminá-
rio.As inscrições podem ser feitas antecipadamente ou no
local do evento. Mais detalhes pelo telefone (19) 3241-
0527 ou pelo e-mail sbcta@ital.org.br.

����� Cursos� Osite daPró-ReitoriadeExtensãoacabade
seratualizadoeapresentanovoscursosdeespecializaçãoe
extensão. O endereço é www.extecamp.unicamp.br.
����� Intercâmbio e pesquisa � A The London School of

Economics and Political Science está buscando inter-
câmbio de estudantes e o desenvolvimento de pesquisas
em comum. Os interessados devem procurar por Eliane,
na Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacio-
nais (Cori), pelo e-mail zem@reitoria.unicamp.br ou
telefone 3788-4700. O material sobre a instituição está
disponível no site www.lse.ac.uk.
����� Base de Dados Médicos � O Sistema de Bibliote-

cas da Unicamp está disponibilizando para consulta a
Base de Dados Cochrane, uma espécie de biblioteca
virtual da área de saúde. Este acesso está sendo ofereci-
do em virtude de um acordo de colaboração firmado entre
a BIREME, o Centro Cochrane do Brasil e a Cochrane
Collaboration, com o principal objetivo de disseminar infor-
mações sobre medicina, baseada em evidências a todos
os profissionais de saúde, diretamente, ou através de bibli-
otecas e centros de documentação. A Colaboração
Cochrane tem atualização trimestral. Os resumos das
revisões estão disponíveis gratuitamente e podem ser
listados ou pesquisados. O aceso é feito pelo site
www.bireme.br/cochrane/, código de usuário:
bri0102442, senha: sbucoc1.
����� Convênio de saúde �ACooperativa de Economia e

Crédito Mútuo dos Servidores da Unicamp (CooperU-
nicamp) firmou recentemente, convêniocomaCooperativa
de Usuários dos Sistemas de Saúde da Região de Campi-
nas (Coopus). O acordo coloca à disposição uma rede de
saúde em 12 cidades da região, com mais de mil médicos
credenciados, 20 hospitais, 60 clínicas e laboratórios, além
de clínica odontológica e centro clínico próprio. Para quem
aderir ao plano de saúde no mês de abril, a Coopus está
oferecendo desconto de 15 a 30%, e para adesões no mês
de maio e junho, de 7,5 a 15%. Esses descontos incidirão
no pagamento da parcela de adesão e varia de acordo com
o plano escolhido. Um posto de atendimento da Cooperati-
va está funcionando junto à CooperUnicamp até o final de
abril para esclarecimentos e adesões. Informações pelo
telefone(19)3788-4479.
����� Jovem Cientista � As inscrições para o Prêmio

Jovem Cientista vão até 31 de maio. O tema para 2001 é
�Novas Metodologias para a Educação�. �Procuramos
temas que possam trazer benefícios à sociedade�, diz
Melissa Ilha Martins, coordenadora dos prêmios na Fun-
dação Roberto Marinho, que patrocina o concurso em
parceria com o CNPq e o Grupo Gerdau. O prêmio má-
ximo é de R$ 15 mil, dividido em duas categorias: gradu-
ados até 40 anos e estudantes do ensino superior até 30
anos. Informações no site www.cnpq.br/jovemcientista,
ou pelo telefone (21) 563-8901.
����� Exposição � A exposição coletiva de Fanny

Feigenson e Leila Reinart, estará até o dia 27 de abril, na
Galeria deArte do Instituto deArtes.Aexposição consta
da vídeo instalação intitulada �Papou la� e da montagem
�Quando o cotovelo vira coração, poderá a dor dar?�. A
galeria fica aberta a visitação de segunda a sexta-feira,

das 9 às 17 horas. O telefone para contato é 3788-7453, ou
pelo e-mail galeria@iar.unicamp.br.
����� Ensino em Campinas � A exposição �O Ensino

em Campinas: breve panorama histórico� vai até dia 4 de
maio, das 9 às 17 horas no Centro de Documentação
Alexandre Eulálio (Cedae), bloco 7 do Instituto de Estu-
dos da Linguagem (IEL). Aexposição tem parceria com o
Centro de Memória Unicamp (CMU) e é composta por
fotografias e publicações de época. Informações com Flá-
via Leão, pelo e-mail cedae@iel.unicamp.br ou no tele-
fone3788-1523.

����� Prêmio Sebrae � A pré-inscrição para o 3º Prêmio
Inovação Tecnológica Sebrae Minas vai até 30 de junho,
nos balcões Sebrae de Minas Gerais ou no site
www.sebraenetcom.br/premioinovacao. O prêmio, no
valor de R$ 8 mil, é um estímulo e reconhecimento à
criatividade de empreendedores, pesquisadores, invento-
res e profissionais que usam o conhecimento a serviço do
mercado. Os interessados estarão também automatica-
mente inscritos no Prêmio Finep de InovaçãoTecnológica,
etapa Sudeste. Telefones (31) 3371-9126 e 0800-312200.
Fax (31) 3371-8979.
����� Milênio � O CNPq e MCT mantêm inscrições

para o primeiro Programa Institutos do Milênio. Serão
escolhidos 20 projetos líderes em C&T. A iniciativa faz
parte do Programa deApoio e Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico (PADCT), gerenciado pelo MCT e CNPq.
Os projetos terão a duração de três anos. A soma de
recursos do edital é de R$ 60 milhões. Apresentação de
pré-propostas até 10 de maio. Os selecionados nessa
fase terão mais 40 dias para apresentar a proposta defi-
nitiva. O resultado da primeira fase sai em 29 de junho e
o definitivo, em 29 de setembro.Acontratação dos proje-
tos selecionados acontece ainda em 2001. Edital no site
www.cnpq.br /servicos/editais/padct /mi le-
nio01.htm. Inscrição somente pela Internet, através do
formulário eletrônico disponível. ACentral de Atendimen-
to do CNPq é 0800-619697.

����� Analista de Mercado � Empresa nacional, de gran-

de porte precisa urgente de profissional com formação
superior completa e experiência mínima de 3 anos em
Marketing. Inglês desejável. Cadastro no site
www.rh3.com.br.
����� Analista de sistemas, engenharia ou ciência da

computação � Estagiário para atuar na área de suporte
técnico e adminstração de rede. Cursando 3o ou 4o ano do
curso e disponibilidade de 40 horas semanais. Oferece
bolsa auxílio e benefícios. Enviar currículo no site
www.mikinev.com.br, mencionando o código 100/01 ou
telefone (19) 236-2726.
����� Analista de suporte e Analista de Data Center �

Consultoria de informática precisa de profissionais com
conhecimentos em Windows NT/2000, Banco de Dados
oracle, Microsoft e Inglês Fluente. Enviar currículo para
Stempro Informática, e-mail rh@setempro.com.br ou pelo
telefone (11) 253-0566.
����� Analista de Telecomunicações � Multinacional na

regiãodeCampinasprocuraprofissionalcomconhecimentos
em: roteadores,Switches,RedesLan/Wan, firewall e inglês
fluente.Enviarcurr´ciuloparaSetempro InformáticaLtda.,e-
mail rh@stempro.com.broupelo telefone(11)253-0566.
����� Auxiliar de Assistente Social - O Serviço Social

do HC estará realizando um concurso interno a uma vaga
de auxiliar de assistente social para o período da tarde. É
necessário que o candidato tenha 2º grau completo e este-
ja encaixado no mínimo na referência 15. Inscrições no
RH do HC até o próximo dia 20. Informações através do
telefone3788-7736.
����� Biólogo � Estágio remunerado no Laboratório das

Ciências das Plantas Daninhas - Centro Experimental do
Instituto Biológico, dentro do parque ecológico Monsenhor
Emílio José Salim. Área de trabalho: comportamento de
agrotóxicos no ambiente com aplicação de cromatografia
líquida. Disponibilidade para 20 horas semanais. Entrar
em contato com Marcus Matallo, pelo telefone 3251-0328
ou 3251-1491.
����� Ciência ou Engenharia da Computação� Profissio-

nalpara trabalharemSãoPaulocomtecnologiasdeInternet.
Cursando1o ou2o ano.Horáriodeestágiodas8às17horas.
Enviar currículo para curriculo@netcompany.com.br.
����� Engenharia Civil � Empresa brasileira de fôrmas

metálicas,andaimeseescoramentos recrutaestagiáriocur-
sando 3o ou 4o ano. Enviar currículo para Rua Soldado
Benedito Eliseu dos Santos, 7 � parque Novo Mundo, São
Paulo/SP, CEP 02177-020, A/C: Recursos Humanos.

Ciências do trânsito

AFaculdade de EngenhariaMecânica (FEM) está iniciando o curso de especialização emCiências do
Trânsito � inédito no país. A idéia é capacitar o profissional, tanto na área de engenharia, como também
de direito e educação de acordo com a nova legislação, buscando umamaior produtividade e qualidade
emcada atividade específica vinculada ao trânsito.A carga horária é de 360 horas e duração aproximada
de dezmeses. As aulas acontecerão nas dependências da FEM, às sextas-feiras, das 19 às 23 horas e aos
sábados das 8 às 13 horas e só terão início quando completar o limite de 40 alunos inscritos. Outras
informações pelo telefone 3289-1969 ou 3289-3159, pelo e-mail extensao@fem.unicamp.br ou no
endereço eletrônicowww.fem.unicamp.br/~extensão.
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����� Engenharia Elétrica � Recém-formado para atuar

com equipamento a laser. Desejável conhecimento em
Corel Draw e Photoshop. Domínio da língua inglesa. En-
viar currículo com pretensão salarial para texpal@tex-
pla.com.br, A/C: Maurício.
����� Engenharia Elétrica � Empresa de grande porte

recruta estagiários cursando a partir do 2o ano com inglês
básico/intermediário. Entrar em contato urgente pelo telefo-
ne (19) 3235-2139 ou 3232-6357.
����� Engenharia Elétrica � Estagiário cursando a partir

do 3o ano para atuar na área de automação predial. Entrar
em contato com Gisele pelo telefone (19) 3258-4009.
����� Engenharia Eletrotécnica � Eletropaulo contrata es-

tagiários graduandos do penúltimo e último ano, disponibi-
lidade para meio período ou integral e conhecimento de
microinformática. Enviar currículo urgente para
corhum@terra.com.br ou para o endereço Rua Barão
do Triunfo, 520, conjunto 92 � CEP 04602-002 � São
Paulo/SP, com a sigla �Engel�.
����� Engenharia Mecânica, Civil e técnico em quími-

ca � Estagiário cursando 4o ano e técnico em química com
um ano de experiência na área. Comparecer com currícu-
lo na rua Conceição, 233 � 11o andar, sala 1.116 � Centro,
Campinas. Informações e-mail briskrh@uol.com.br.
����� Engenharia Química � Degussa - multinacional ale-

mã, atuante no segmento químico recruta recém-formado,
com inglês fluente, para atuação em Espírito Santo. Salário
demercado,restauranteeassistênciamédicaeodontológica.
Contatos (11) 3146-4176, das 8 às 12 horas ou com Solan-
ge pelo e-mail ssantos@degussa-huels.com.br.
����� Informática e Letras � Instituto de Reabilitação de

Campinas (Ircamp) seleciona para início em abril e maio,
estagiários para ministrar cursos de línguas (espanhol bá-
sico e inglês) e informática (Windows 98, Word, Excel,
Internet, Frotn Page, Access, Power Point � todos ver-
sões 2000).Também aceita-se estudantes de outras áreas
que possuirem experiência. Enviar currículo com disponi-
bilidade de horário para Wagner Gonzaga, e-mail
wagner_g@yahoo.com ou via correio Rua Dr. Quirino,
1856 � 1o andar, CEP 13015-082, Centro/Campinas, tele-
fone3232-3930.
����� Médicos �APrefeitura Municipal de Campinas está

selecionando para contratação imediata de profissionais
da área médica nas seguintes especialidades: clínico ge-
ral (36 horas, ginecologista e obstetra (20 horas e pediatra
(20 horas). Os profissionais irão trabalhar na região sudo-
este de Campinas, que envolve os bairros do Jardim
Campos Elíseos até Vida Nova. O salário será compa-
tível com a função. Mais informações pelos telefones 268-
6233 ou 268-6234.
����� Químico � Indústrianecessitadeprofissionalparaseu

DepartamentodeVendasTécnicasnaregiãodeCampinas.
Enviar currículo para Caixa Postal 61072, São Paulo/SP,
CEP05071-970oupeloe-maildegavadu@nvcnet.com.br.
����� Trainees � Profissionais em pesquisa e desenvolvi-

mento no Grupo PortugalTelecom. Para participar de pro-
cesso seletivo acessar o site www.aiesecgv.org.br.

����� Tabagismo�OProgramadeQualidadedoHC(Quali-
Hosp) promove dia 25 de abril, no anfiteatro do Hospital, a
palestra �Pandemiado tabagismo�.Seráproferidapelopre-
sidentedoComitêNacionaleLatino-AmericanodoControle
de Tabagismo, professor José Rosemberg, às 11 horas.
Informaçõespelo telefone3788-8008.
����� Amazônia �ASociedade Brasileira para o Progres-

so da Ciência (SBPC) está organizando a 7ª Reunião
Especial, para os dias 25, 26 e 27 de abril em Manaus
(AM).Areunião traz o tema central �Amazônia no Brasil e

no mundo�. Outras informações em www.sbpcnet.org.br/
7RE, pelo telefone (11) 259-2766 e e-mail 7re@sbpc-
net.org.br.Aentidade também prepara outro evento rele-
vante.AComissão Organizadora Central da 53ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia (SBPC) convida docentes, pós-graduandos e pesqui-
sadores para o evento, que acontece entre 13 e 18 de julho
deste ano em Salvador (BA). O tema central é Nação e
Diversidade � Patrimônio do Futuro, dentro do qual os
acadêmicos discutirão a diversidade e as desigualdades
existentes no Brasil e como isso pode ser capitalizado
para o futuro do país. Outras informações estão em
www.sbpcnet.org.br/53RA. Contatos pelo e-mail
53RA@sbpcnet.org.br.
����� Método científico � A peça �O método científico�

será apresentada no dia 26 de abril, às 19h30, noAuditório
do Instituto deArtes (IA).Acriação é do Grupo de Educa-
ção, Gestão e Difusão em Biociências, do Departamento
de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). O roteiro é de Leopoldo de Meis e coor-
denação geral de Denise Lannes. Informações com Sílvia
Regina no telefone 3788-1090.
� Viver e o Morrer � O 2o Ciclo de Conferências

sobre o Viver e o Morrer: Morte e Desenvolvimento Hu-
mano, cujas inscrições já podem ser feitas das 13h30 às
18 horas no Ambulatório de Oncologia Clínica do HC,
inicia no dia 4 de maio, às 14 horas. Palestrantes e profis-
sionais com especialização na Unicamp estarão tratando
de assuntos como Luto materno, Recidiva e transplante,
O adolescente com câncer sem chances de cura, entre
outros.As conferências acontecem no auditório do Centro
Infantil Boldrini (Rua Gabriel Porto, 1270 � Cidade Univer-
sitária). Inscrições e informações através do telefone 3241-
3944, com Rosana.
����� Enfermagem � O Caism, o Cecom e o HC promo-

vem de 7 a 11 de maio a Semana Integrada de Enferma-
gem. Com o slogan �Cuidar-se é um ato de amor�, a
proposta da Semana é estar agendando 500 vagas para
exame de Papanicolaou já no período de 16 a 27 de abril,
das 14 às 17 horas. Informações pelo telefone 3289-3607.
����� Infecção hospitalar � A Comissão de Controle de

Infecção Hospitalar (CCIH) do HC promove, nos dias 16
e 17 de maio, a partir das 9 horas, no anfiteatro I da FCM,
o evento Infecção Hospitalar: Princípios Básicos eAtuali-
zação. Serão ministrados quatro módulos: Vigilância, Pre-
venção e controle I e II, e Limpeza, desinfecção e anti-
sepsia na área hospitalar. Vagas limitadas. Informações
pelo telefone 3788-7054.
� Oncologia Ginecológica � O Departamento de

Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas (FCM)
organiza nos dias 11 e 12 de maio, no anfiteatro da Facul-
dade, o curso Oncologia Ginecológica: Patologia
Endometrial e Ovariana. Serão discutidos dois grandes
temas: Endométrio e Ovário e, como subtemas, Lesões
precursoras do câncer do endométrio, Propedêutica do
endométrio, Abordagem clínico-cirúrgica, Tratamento
radioterápico,Tumor anexial,Abordagem clínico-cirúrgica
de tumoresepiteliaisenão-epiteliais,Tratamentooncológico
clínico (ovário/endométrio) e Conduta na doença avança-
da e recidivas. Este curso destina-se aos médicos e aos
profissionais da área da saúde.Aabertura será feita pelo
oncologista Jessé de Paula Neves Jorge. Inscrições na
Assessoria Técnica do Caism (Astec), prédio principal do
Hospital. Informações: telefone 3788-9402 ou 3788-9403.
����� Leitura e Tecnologia � O Programa Nacional de

Incentivo à Leitura - PROLER em parceria com a Biblio-
teca Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink e a
Secretaria Municipal de Educação de Campinas - SME
realizam no dia 26 de maio de 2001, das 7h30 às 17h30,
no auditório da Biblioteca Municipal, o II LETEC - Semi-
nário de Leitura e Tecnologia. O tema desse ano será Do
Analfabeto Real ao Digital: Oportunizando Reflexões so-
bre oAnalfabetismo na Sociedade Tecnológica. Na oportu-
nidade estarão reunidos especialistas de 5 universidades
brasileiras (Unicamp-SP, UERJ-RJ, Unicentro-PR, UEL-
PR, PUCCAMP-SP) que proferirão 6 conferências e 2
comunicações. Informações com Aldo Pontes, pelo e-
mail aldopontes@hotmail.com.
����� Endoscopia � No Gastrocentro da Unicamp aconte-

cem, nos dias 1o e2de junho,a2ªJornadadeEnfermagem
em Endoscopia Gastrointestinal e o 1º Curso de Enferma-
gememEndoscopiadeCampinas.Ambossãoorganizados
pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Gastrointestinal/
Núcleo São Paulo.As inscrições vão até o dia dos eventos.
Informaçõespelostelefones3242-0144ou3242-0471.
����� Cérebro � A Universidade Federal de Pernambuco,

realizade6a8de junho,o IXSimpósiosobreoCérebro.No
simpósioserãodebatidosostemas:neurociências;cérebroe
esquizofrenia;doençadeparkinson;neuropsicofarmacologia
e imunidade.OsimpósioacontecenoCentrodeCiênciasda
Saúde da UFPE, Recife, Pernambuco. Informações no site
www.terravista.pt/FerNoronha/8262/simposio.htm, pelo
e-mail rcastro@nutricao.ufpe.br,comRaulManhãesdeCas-
tro,oupelotelefone(81)271-8501/8568.
����� Trabalho e educação � O Núcleo de Estudos so-

bre Trabalho e Educação, da Universidade Federal de
Minas Gerais, promove de 6 a 8 de junho o I Simpósio de
Trabalho e Educação em Belo Horizonte. O tema é �As

OConselho Nacional de Pes-
quisa Tecnológica (CNPq) inicia,
dia 17 de abril, em Brasília, as co-
memorações de seus 50 anos de
atuação. A Câmara dos Deputa-
dos realiza sessão emhomenagem
com discursos parlamentares. Ao
final da tarde, está prevista soleni-
dade na Sala Villa-Lobos, do Tea-
tro Nacional Cláudio Santoro,
com a presença do presidente da
República, compreendendo pro-
nunciamento oficiais, entrega demedalhas aos ex-presidentes do CNPq, lançamento de selo alusivo à
data e concerto daOrquestra Sinfônica doTeatro.Outras atividades acontecemdurante o ano: ciclo de
palestras em eventos de sociedades científicas, lançamento do Banco deDados de Ex-Bolsistas, exposi-
ção temática sobre a C&T nos últimos 50 anos, conferências internacionais e regionais, produção de
livro sobre a história da pesquisa no Brasil e instalação de um auditório e biblioteca na sede central do
órgão. Informações pelo telefone (61) 348-9414).

50 anos
do CNPq
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relações sociais na educação�. Informações no site
www.ufmg.br.
����� Astronomia e Astrofísica � O �Curso de Introdu-

ção à Astronomia e Astrofísica: uma visão do cosmo�
acontece de 16 a 20 de julho, na unidade do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, (Inpe) de São José
dos Campos. O curso apresenta os conceitos fundamen-
tais daAstronomia eAstrofísica e o estado atual das pes-
quisas da Divisão de Astrofísica do Inpe e de seu Curso
de Pós-graduação. Voltado para professores do ensino
fundamental e médio e estudantes universitários de gradu-
ação. Programa do Curso: Astronomia no dia-a-dia;
Astrofísica observacional; Sol e Sistema Solar; Estrelas;
Cosmologia; Pesquisas e pós-graduação em Astrofísica
no Inpe; Oficinas temáticas; Observação do Sol e céu
noturno; Visitas monitoradas a laboratórios e observatóri-
os astrofísicos. As inscrições vão até 18 de junho pelo
fax(12) 345-6870, pelo correio (Treinamento e Difusão de
Conhecimentos em C&T Espacial (TDDCTeE) - Inpe/
MCT: av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São
José dos Campos, SP, Cep 12227-010) ou pessoalmente
através de formulário disponível no site www.das.inpe.br/
~curso/inscricao_2001.html ou www.das.inpe.br/~cur-
so/formulario_2001.doc. Contato pelos e-mails san-
chez@ltid.inpe.br ou curso@das.inpe.br, pelos telefo-
nes (12) 345-6874, com Tânia Sanchez ou no site
www.das.inpe.br/~curso.
����� Enfermagem pediátrica � O 3º Congresso Paulista

de Enfermagem Pediátrica e a 5ª Jornada de Enfermagem
Pediátrica da Unicamp acontecem entre os dias 3 e 6 de
julho, das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções. O
organização do evento é do Departamento de Enferma-
gem da Faculdade de Ciências Médicas e do Serviço de
Enfermagem Pediátrica da Universidade. Contatos pelo
e-mail rosecomunicativa@uol.com.br ou pelo telefone
3788-7576. Outras informações no site www.hc.uni-
camp.br. Paralelo aos eventos acontece a Feira de Equi-
pamentos e Materiais da Área de Saúde.
����� Engenharia Agrícola � O Congresso Nacional de

EstudantesdeEngenhariaAgrícolaserárealizadonaUnicamp,
noperíodode14a21de julho.Participarãoalunosde todoo
país. Mais informações com o CentroAcadêmico da Facul-
dade de Engenharia Agrícola (Feagri) ou no site www.a-
gr.unicamp.br/caea/coneeagri2001.html.
�����Cole 2001 � De 17 a 20 de julho ocorre o 13o Congres-

sodeLeituradoBrasil (Cole), reunindoautoridadesnaárea.
O mega-congresso é promovido pelaAssociação de Leitu-
ra do Brasil (ALB).Adata-limite para entrega de comunica-
ções é 10 de maio. Neste ano, o Cole também terá intérpre-
te em língua de sinais. Informações sobre a programação
com Karen Nucci ou Ricardo Neto, pelos telefones (019)
3243-5333 (comercial) e3243-9662 (residencial).
����� Alimentos �AFaculdade de Engenharia deAlimen-

tos (FEA) promove de 12 a 15 de novembro, no Centro de
Convenções, o 4o Simpósio Latino-Americano de Ciência
de Alimentos. O número de participantes é limitado e a
ficha de inscrição pode ser encontrada em www.sla-
ca.com.br/inscricao.html. Mais informações pelo e-mail
simposio@fez.unicamp.br.

� Educação � �Atitudes em relação ao idoso, à velhice
pessoaleaoportadordedeficiência físicaemadultosporta-
doresdedeficiência física� (mestrado).Candidata:Marinéia
Crossara. Orientadora: professoraAnita Liberalesso Neri.
Dia 18 de abril, às 14 horas, na sala ED-01 da FE.
����� Educação Física � �Coordenação motora de porta-

dores de deficiência mental: Avaliação e intervenção.
Candidato: José Irineu Gorla. Orientador: professor José

Luiz Rodrigues. Dia 16 de abril, às 14 horas, na sala da
congregação da FEF.
����� Engenharia de Alimentos � �Validação do proces-

so de esterilização para polpa de tomate em unidade UHT�
(mestrado). Candidata: Cristiana de Paula Pacheco.
Orientador: professor Pilar Rodriguez de Massaguer. Dia
16 de abril, às 15h30, no Salão Nobre da FEA.
� �Processamento alternativo para produção de suco

de laranja concentrado com concentração
superior ao padrão� (doutorado). Candidata: Patrícia Ma-
ria Onofre Colombo Silva. Orientadora:
professora Hilary Castle de Menezes. Dia 17 de abril, às
9 horas, no salão nobre da FEA.
� �Estudodapropriedadedeesterificaçãoenantioseletiva

da Lipase de Rhizopus sp� (doutorado). Candidata: Maria
MercedesSoberónLozano.Orientadora:professoraGláucia
Maria Pastore. Dia 18 de abril, às 9 horas, noAuditório do
Departamento deTecnologia deAlimentos - DTA.
� �Avaliação do processo combinado de desidratação

osmótica e secadem na qualidade de cubos de mamão
formosa (Carica papaya L.)� (mestrado). Candidato: Ânoar
Abbas El-Aouar. Orientadora: professora Fernanda
Elizabeth Xidieh Murr. Dia 18 de abril, às 13 horas, no
Salão Nobre da FEA.
� �Produção, purificação e caracterizção de

biosurfactantes produzidos por linhagens de Bacillus
Subtilis� (doutorado). Candidata: Cristiane Fior Cle-
mente dos Santos. Orientadora: professora Gláucia
Maria Pastore. Dia 19 de abril, às 14 horas, no Salão
Nobre da FEA.
����� Engenharia Elétrica e de Computação � �Obser-

vadores adaptativos de fluxo e velocidade para motores
de indução - estudo e implementação� (doutorado). Candi-
dato: Lino Rosell Valdenebro. Orientador: professor Edson
Bim. Dia 20 de abril, às 9 horas, na sala de defesa de
teses da CPG/FEEC.
� �Solução generalizada para técnicas de diversidade-

combinação� (mestrado). Candidato: Cláudio Rafael Cu-
nha Monteiro da Silva. Orientador: professor Michel Daoud
Yacoub. Dia 20 de abril, às 10 horas, na sala de defesa de

teses da CPG/FEEC
� �Códigos de linha a partir de códigos corretores de

erro concatenados� (doutorado). Candidato: Evelio Martín
Garcia Fernández. Orientador: professor Renato Baldini
Filho. Dia 20 de abril, às 14 horas, na sala de defesa de
teses da CPG/FEEC.
� Engenharia Mecânica � �A mudança no ambiente de

negócios e a inovação organização: Um estudo sobre
oimpacto da certificação ISO 9000 nas práticas de gestão
de pessoas� (mestrado). Candidato: Valcir de Jesus Sousa
da Cruz. Orientador: professor Olivio Novaski. Dia 17 de
abril, às 9 horas, no bloco ID-2 da FEM.
� �Obtenção e caracterização de blendas de poli (p-

dioxanona) / poli (L-ácido láctico) (PPD/PLLA) para apli-
cação como prótese de menisco bioreabsorvível� (douto-
rado). Candidata:Ana Paula Testa Pezzin. Orientadora:
professora ElianaAparecida de Rezende Duek. Dia 20 de
abril, às 9 horas, no bloco ID-2 da FEM.
����� Física � �Estudo estrutural de membranas modelo

utilizandoradiaçãosíncrotron� (doutorado).Candidata:Leide
Passos Cavalcanti. Orientadora: professora Íris
Concepción Linares de Torriani. Dia 17 de abril, às 9
horas, no auditório da CPG/IFGW.
����� Química � �Estudos estruturais e eletrônicos do

fulereno[60] e de compostos platina - fulereno[60]� (douto-
rado). Candidato: Marcelo Hawrylak Herbst. Orientador:
professor Gilson Herbert Magalhães Dias. Dia 19 de abril,
às 14 horas, no auditório do IQ-17.
� �Emprego da amostragem de suspensões na deter-

minação de metais em amostras antárticas e de sedimento
de rio por espectrometria de absorção atômica com cha-
ma� (doutorado). Candidata: Flávia de Lima Alves.
Orientador: professor MarcoAurélio ZezziArruda. Dia 20
de abril, às 9 horas no IQ-17.
� �Estudos sobre a adição de organozinco a íons n-

acilimínio cíclicos e formação diastereosseletiva de cen-
tros quaternários em sistemas pirrolidínicos� (doutorado).
Candidata: Cristina Maria Schuch. Orientador: professor
RonaldoAloise Pilli. Dia 20 de abril, às 14 horas, na sala
IQ-17.

Até 30 de abril a Editora daUnicamp recebe inscrições de estudantes de ensino fundamental emédio
que queiram participar da 3a Olimíada EvoluindoGenética, inspirada no livro-texto em forma de jogo
criado pelo professor Octavio Henrique Pavan. O jogo foi elaborado para ser um instrumento de
interação entre o professor de biologia e ciências e seus alunos na escola e, demaneira divertida, auxiliar
na tarefa do ensino.Acompetição acontecenodia 6demaio, das 13 às 17h30, noGinásioMultidisciplinar
da Unicamp. As categorias desta terceira edição, dividem-se em ensino fundamental e ensino médio,
cada uma com um limite máximo de 256 alunos. Inscrições, via fax 3788-1097 ou pelo e-mail
montalti@editora.unicamp.br.

Evoluindo Genética
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Seminário atrai prefeituras de todo o país

Atenção pesquisadores e inventores da
Unicamp: já estão abertas as inscrições para o
27°ConcursoNacional �PrêmioGovernador
do Estado� e para o �Prêmio Finep de
InovaçãoTecnológica�. Poderão participar
empresas e instituições públicas que tenham
sede no Brasil.
Informaçõesmais detalhadas podem ser

obtidas junto ao Edistec (Escritório deDifusão
e Serviço Tecnológico daUnicamp), pelo
telefone3788-3289.
Para o �PrêmioGovernador do Estado�,

cujo prazo de inscrição termina no próximo
dia 13 de julho, poderão ser inscritas patentes
já concedidas ou ainda em fase de
requerimento.Os inventores daUnicamp
deverão solicitar formulário de inscrição
através do e-mail ciro@unicamp.brAo
solicitar o formulário, os inventores deverão
mencionar o número da patente e/ou o título.
Inovação �A iniciativa do �Prêmio

InovaçãoTecnológica�, em âmbito nacional,
vai estimular o esforço inovador de empresas
no campo tecnológico, em especial no que diz
respeito a projetos que geram resultados que
basicamente beneficiam a sociedade
brasileira.

Nelson Carvalho
Marcelino, um dos
organizadores do
evento: discussão
das políticas de
esporte e lazer

ECONOMIA PRÊMIOS

Qualouniversoprofissionalqueoestudante
deeconomiaencontraránospróximosmeses,ao
concluir seucursodegraduação? Para
responderaessapergunta, aEconômica�
empresa júniordosalunosdeEconomiada
Unicamp-promovepalestracomopresidentedo
InstitutoBrasileirodeRelaçõescomInvestidores
(IBRI),ArleuAnhalt, que seráministradano
dia20(sexta-feira),das12às13h30,noauditório
doInstitutodeEconomia.Naoportunidade
serãoabordadososmercadosdecapitaisbrasileiro
enorte-americanoesuas respectivas relações
comoPIB,assimcomocrescimentoe
perspectivasdentrodaglobalização.Alémdisso,
esta seráumaoportunidadeparaosestudantes

Dois concursos
abrem inscrições

Mercado de capitais é tema de palestra

Automet �Na edição 137, página 4, do Semana daUnicamp, amatéria �Projeto para casas de famílias de
baixa renda é premiado� foi publicada comalgumas incorreções:
�Aequipe que criouoAutomet é composta dedocentes doDepartamentodeArquitetura eConstrução

da Faculdade deEngenhariaCivil (FEC).
�OtrabalhodesenvolvidoemPirassununga foi realizadograças aumconvênio firmadoentre aFaculdade

de EngenhariaCivil e aCohab-Bandeirantes através de um termo aditivo.
�O atendimento à população do JardimConceição, emSousas, foi dado pela equipe do projetoTitam,

depois que aCohab-Campinas criou o loteamento.
�Aclínicadahabitação funcionaàsquartas-feirasnoDepartamentodeArquiteturaeConstruçãodaFEC.
Olimpíada deGenética�A3aOlimpíada deGenética é aberta a todas as escolas de ensino fundamental

e médio e não somente instituições públicas como foi noticiado na edição 137, do Semana da Unicamp.
Podemparticipar as escolas inscritas até 30 de abril. Informações no site www.editora.unicamp.br ou pelo
telefone (19) 3788-1142.

conhecer edebateromercadode relações com
investidoresnoBrasil, seumomentoatuale suas
perspectivas.OIBRIapresentarápesquisa
completasobreoperfildoprofissionaldeR.I.e
seupresidenteestaráàdisposiçãoparadebates.
Histórico �O IBRI é umórgão que reúne

pessoas físicas ecaminhapara seuquartoanode
fundação.Temcomomissãoa formaçãoea
valorizaçãodoprofissional deRelaçõescom
Investidores, fomenta intercâmbiode idéiase
promoveummínimode10eventosanuais
agregandovaloraos seusassociados.Visiteosite
www.ibri.com.br. Informaçõespelo telefone(11)
3106-1836e3873-3994oupeloe-mail
nelson.tucci@ibri.com.br

ERRATA

AdivulgaçãodoSemináriodePolíticas
PúblicasemEsporteeLazer, a ser
realizadoem18,19e20deabril no

CentrodeConvençõesdaUnicamp,atrai a
atençãodeprefeituraseprofissionaisde todoo
Brasil, deacordocoma listade inscritosdaPró-
ReitoriadeExtensãoeAssuntosComunitários
(Preac),organizadoradoevento.Oencontroé
destinadoaadministradoreseexecutivos
municipais,profissionaiseestudantesdaáreade
educação física, administração, turismo,
educação,entreoutros.Atéodia18,às9horas,
aPró-Reitoria recebe inscriçõesde interessados
emparticipardoeventopeloe-mail
projetos@reitoria.unicamp.br.Amensagem
deveconternome,endereçocompleto, telefone,
fax, e-mail eonomeda instituição.
Oobjetivodoseminárioépermitiradiscussão

entreacomunidadeacadêmica, osórgãos
executivosmunicipais, estaduais e federais ea
comunidadeemgeral, dasdiretrizesnorteadoras
depolíticas setoriais emesportee lazerebuscar
elementosparaoplanejamentodegestões
municipaisque se iniciemem2001nestaárea.O
seminárioécompostoporconferência,mesas-
redondasquedivulgarãoasexperiênciasmais
significativasnaárea,nopaís, epalestras.A
programação incluiapresentaçãodetrabalhos
emformadepôster.Amaiorpartedosprojetos,
segundoocoordenadordacomissãocientífica
doevento,NelsonCarvalhoMarcelino, refere-se
aexperiênciasemprojetosdeatividadesde
esportee lazer,maisumindicadorparaa
realizaçãodo seminário, �umavezqueas
políticasnãoseesgotamematividades,

englobandotambémquestõesde reordenação
do tempo,doespaço, formaçãodequadros e
animaçãosociocultural�, ressaltaMarcelino.Para
ele, o seminárioéumaoportunidadedea
universidade receberoqueestá sendo realizado
foradoâmbitoacadêmicopara ter condiçõesde
refletir sobreessas informações,devolvendo-asde
formasistematizadaparaoPoderPúblicoea
sociedadecivil.Para issoestãoprevistosvários
horáriosdestinadosareuniões institucionais.
Umadasmais importantesquedeveráocorrer,
ressaltadapelocoordenadoréadiscussãodas
políticasdeesportee lazerparaa região
metropolitanadeCampinas.
ParaaPró-ReitoriadeExtensãoeAssuntos

Comunitários (Preac),o seminário fazpartede
umapolíticadeextensãoque já épraticadana
Unicampemvários setores,quevisa levarà
comunidadeoqueéproduzidonauniversidade,

na formadediálogo.AUnicampestáno
cumprimentodesua funçãosocial, contribuindo
comodesenvolvimento,a sistematizaçãoea
divulgaçãodeconhecimentos, segundoopró-
reitordeExtensão,professorRobertoTeixeira
Mendes.
Nãoéaprimeira vezqueumeventona

Unicampabordaaquestãodoesporteedo lazer
noâmbitodaspolíticaspúblicas.Ahistóriada
FaculdadedeEducaçãoFísica émarcada por
iniciativas importantesnaáreaepela realização
deprojetosdesenvolvidosdentrodaprópria
universidade.Pormeiodediversasatividades
voltadasaopúblicoemgeralOutravirtudedos
acadêmicosdaFEFapontadapelopró-reitoréa
generosaaberturaàutilizaçãopúblicade suas
quadras, ginásio,piscinaecampodeatletismo,
espaçossimilaresaos laboratóriosnafunção
acadêmica.

Foto: AntoninhoPerri
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Apoética de RubemAlves conquista
escolas de Portugal pormeio de
espetáculo inspirado em seu livroA

pipa e a flor. Em cena, o ator, produtor e
diretor Laerte Asnis traduz toda a trajetória
de uma pipa que, ao encontrar uma flor,
descobre o verdadeiro significado do amor,
da liberdade e dos desejos. �Uma viagem
poética para todas as idades, que coloca o ser
humano diante de uma escolha: de um lado,
o difícil caminho dos desejos, dos amores,
das amizades e da liberdade e, do outro, o
fácil caminho do ciúme, da inveja e do
sentimento de posse do ser amado�, define
Asnis.
�Trata-se de uma história verídica sobre

relacionamento humano�, que o escritor e
poeta Rubem Alves decidiu escrever em
homenagem ao filho, revela o diretor. Sem
censura, a animação, com presença do ator

A viagem poética de Rubem Alves
em palco, abre espaço para a participação
intensa do público, que dança, brinca e se
emociona, embalado pela música ao vivo.
�Uma maneira simples de se trabalhar e
conviver com o outro�, ressalta.
A peça integra o Projeto Livro emCena,

oferecido a escolas de todo o Brasil, com o
objetivo de levar as artes cênicas e a cultura
dos livros e damúsica aos setores da
Educação. O trabalho idealizado por Asnis
resgata a música erudita e as cantigas de
roda, com a participação da flautistaMárcia
Fernandes, ex-aluna de Toninho
Carrasqueira e integrante do Teatro Vento
Forte, da capital paulista; e da pianista
Valéria Peres, formada pelo conservatório
Carlos Gomes deCampinas.
O projeto é bem-aceito entre os

educadores portugueses. Dia 17, o grupo
viaja para Portugal, a convite do Centro de

Formação de Professores Camilo Castello
Branco para apresentar-se em escolas em
Vila Nova de Famalicão. �O Rubem deve
lançar um livro durante o evento que é
produzido em Portugal�, conta. �Portugal
descobriu Rubem há uns dois anos�,
reforça. Assim acontece com o Projeto
Livro em Cena que, garante Asnis, teve
menos retorno por parte de escolas
brasileiras. �Na periferia, professores
querem espetáculo, mas não temos
patrocínio, mas pelas escolas da região
central, que têm condições, nem fomos
chamados.� A pipa foi encenada em
setembro, no Teatro Carlos Maia, do
Bosque dos Jequitibás, e no Centro
Cultural Evolução, nos dias 7 e 8 de abril.
Asnis diz não saber quando o projeto volta
para Campinas, mas, por enquanto, vai à
conquista do público europeu.

O professor inglês Stephen Shennan, da
disciplina de Teoria Arqueológica da
University College London e diretor do
Center for the Evolutionary Analysis of
Cultural Behaviour, vai estar no Instituto
de Artes da Unicamp para três
conferências na Universidade: dia 17, a
partir das 10 horas, no Departamento de
História do IFCH, e dias 18 e 19, das 14 às
17 horas, no auditório da Biblioteca do IA,
das 14 às 17 horas.
A primeira conferência, no

Departamento de História do IFCH,
Stephen vai falar sobre Arqueologia,
Língua e Genética. No IA as conferências
serão sobre A função ativa dos objetos de
arte eMetáfora e cultura material.
Promovido pelo Instituto de Artes e
Instituto de Filosofia e Ciências Humanos
da Universidade, o encontro destina-se
basicamente a docentes, estudantes e
profissionais ligados às áreas de
antropologia, arqueologia, história da arte
e filosofia.
Em relação à primeira conferência, cujo

tema é A função ativa dos objetos de arte, a
professora Lúcia Nagib, do Departamento
de Multimeios do IA� responsável pela
tradução consecutiva das conferências �
explica que os elementos da cultura
material (objetos arqueológicos e
antropológicos) são vistos como objetos
passivos, produzidos pelo homem com a
finalidade de �espantar espíritos, para
comunicar significados específicos, ou, às
vezes, a ambos�.

Professor inglês fala sobre
arqueologia, língua e genética

O seminário se propõe a examinar
eventuais hipóteses recentes de que a
função dos objetos de arte antropológicos
não seria �significar� ou �comunicar�, mas
�fazer�, ter efeitos no mundo, mais
especificamente, efeitos em outras pessoas
ou entidades sobrenaturais, segundo
explicações da professor Lúcia Nagib.

Já na conferência do dia 19, �Metáfora
e cultura material� sugere que uma das
correntes atuais do trabalho antropológico
com cultura material se propõe a examinar
o papel da cultura como metáfora, sob o
argumento de que a metáfora é central no
modo como o significado e a memória
estão incorporados nos artefatos.

Stephen Shennan,
professor da University
College London: três
conferências na
Unicamp

Foto: Divulgação


