
E sporte mais praticado no mundo e mais
 popular no Brasil, jogado por mais de 200
 milhões de pessoas em quase 200 países, o

futebol, também chamado de �o esporte das
multidões�, é tema central do livro
Footballmania. Uma história social do futebol no
Rio de Janeiro (1902-1938) (Nova Fronteira
Editora), do historiador Leonardo Affonso de
Miranda Pereira, que acaba de ser contemplado
com o Prêmio Jabuti, categoria Ciências
Humanas. O Prêmio vai ser entregue nesta
sexta-feira, dia 19, na Bienal do Livro, no
Riocentro.

O livro é resultado da tese de doutorado,
defendida por Leonardo junto ao
Departamento de História do IFCH da
Unicamp, em 1998. Toda a formação
acadêmica de Leonardo - da graduação ao
doutorado - foi feita na Unicamp. Depois de
estar ligado ao Cecult (Centro de Pesquisa
em História Social da Cultura), como
coordenador de Projetos, Leonardo continua
vinculado ligado à Unidade onde desenvolve
pesquisas sobre história.

O termo futebol vem do
inglês, foot-ball (foot, pé;
ball, bola). Os primeiros
jogos oficiais foram
disputados na Inglaterra,
no século XIX. No
entanto, nas primeiras
décadas do século XX
habitantes do Rio de
Janeiro assistiam a um novo
fenômeno: a footballmania,
termo cunhado pelo
sociólogo Fernando de
Azevedo, em 1915, para
descrever a popularização dessa modalidade
esportiva, segundo Leonardo.

Leonardo passou quatro anos pesquisando
o futebol, tendo como principal fonte
documentação da polícia, relatórios e
correspondências guardadas no Arquivo
Nacional e jornais da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. �Além disso, trabalhei com as

Prêmio Jabuti vai para �Footballmania�

atas e correspondências dos clubes Bangu,
Fluminense, Flamengo, Botafogo e Carioca.
O que eu queria era entender como e
porque em 30 anos o Brasil tornou-se o país

do futebol que, como se sabe,
surgiu na Inglaterra�, diz o
pesquisador.

Já na década de 10,
verifica-se que o futebol
estourou como esporte
nacional, praticado de modo
intenso por todas as classes
sociais em diversas regiões da
cidade do Rio. Mais tarde,
nos anos 30, já era um esporte
praticado por jovens que se
reuniam nos clubes da zona
sul do Rio. O jogo de bola
passava a ser amplamente

realizado e assistido por grandes platéias - que
faziam dele um elemento importante de suas
próprias experiências. �Procurei analisar o
sentido do processo, que fez com que o
futebol perdesse sua marca aristocrática para
transformar-se, em poucas décadas, em um
grande símbolo nacional�, diz o autor. E foi

exatamente nos anos 30 que o esporte passou
a incorporar em seus quadros atletas negros
como Domingos da Guia e Leônidas da Silva.

Quando essa incorporação ganhou
notoriedade, alguns jornalistas abordaram o
fenômeno, entre eles Mário Filho, morto na
década de 50, que escreveu O Negro no
Futebol Brasileiro. Mário Filho tenta mostrar
que a incorporação dos negros no esporte
teria configurado um jeito muito particular
de jogar, que misturava a disciplina européia
dos brancos com a ginga e a malandragem
dos negros brasileiros �na constituição de um
modelo verdadeiramente brasileiro de lidar
com a bola�, ressalta Leonardo. Todavia, o
pesquisador contesta alguns aspectos do livro
de Mário Filho. Um deles, por exemplo, é a
idéia de que na década de 30 � portanto
duas décadas antes � os negros já estavam
agregados ao futebol brasileiro, jogando em
clubes de subúrbios e de bairros.

Com isso, o futebol passa a ser considerado
um esporte nacional, modalidade na qual os
brasileiros seriam não mais os aprendizes,
como antes, mas os grandes mestres, acentua
Leonardo.
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LITERATURA

BIENAL

Pela terceira vez consecutiva a Editora da
Unicamp vai expor sua produção editorial na
Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que se
realiza a partir desta quinta-feira (17) até dia
27, no Riocentro. Instalada num estande de
800 m2 onde a Editora coloca à disposição do
público mais de vinte mil volumes, num total
de mais de 800 quilos de livros.

Mantido pela Imprensa Oficial do Estado, a
Editora da Unicamp divide espaço com

Editora da Unicamp expõe 20 mil volumes
outras duas editoras universitárias, a Editora
da Unesp e a da Usp. A organização da
exposição das três editoras universitárias é da
Abeu (Associação Brasileira das Editoras
Universitárias).

Entre os livros que a Editora da Unicamp
vai comercializar estão os últimos
lançamentos da casa, desde estudo sobre a
escravidão no Brasil do século XIX, passando
por textos reflexivos sobre a química e a

Leonardo
Pereira:
quatro anos
de pesquisas
resultaram no
histórico do
crescimento
do futebol no
Brasil

atividade do químico, a filosofia de Gramsci,
ensaios sobre gramática, obras destinadas a
músicos e compositores que desejam
aprender ou aprofundar seus conhecimentos
na área de arranjos musicais, investigações
sobre a capoeira escrava e a música em
Campinas no tempo do Império.

O Riocentro fica no Centro de
Convenções  Riotur, pavilhão 3, na Av.
Salvador Allende, 6555.

Foto: Neldo Cantanti
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EMPREENDIMENTO

S obre os grandes divisores II: A observação
do mesmo e do outro na Antropologia é
um dos quatro eventos que o IFCH

programou para ser desenvolvido ao longo
deste mês e início do junho. A conferência
será ministrada pelo professor Mário Goldman,
do Museu Nacional da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, no próximo dia 22 de maio
(segunda-feira), na sala da congregação, a
partir das 14 horas. O evento é promovido
pela Programa de Pós-graduação em
Antropologia Social.

Dias 22 e 23 (terça e quartas-feiras), no
auditório do IFCH, haverá uma série de
palestras centradas no tema �130 anos da
Comuna de Paris�, para as quais foram
convidados professores especialistas. No
dia 22, a partir das 14 horas, o professor
Claude Willard fala sobre História e
Historiografia da Comuna de Paris. À noite,
às 19 horas, a conferência Comuna de
Paris: Experiência ou mito do movimento
operário. Izabel Monal fala sobre Os
escritos de Marx sobre a Comuna de Paris;
Luciano Martorano, sobre A comuna de
Paris, o marxismo e a teoria do �Estado�
Socialista; Cláudio Batalha fala sobre Três
visões da Comuna, Benoit Malon, Luise
Michel e Lissagaray a Comuna de Paris; e
João Quartin de Moraes discorre sobre
Lenin e a Comuna de Paris. No dia 23
(quarta-feira), às 9h30, a conferência será
sobre Repercussões da Comuna. Fernando
Lourenço fala sobre Os Parlamentares do
império brasileiro frente à Comuna de Paris;
Francisco Foot Hardman, sobre
Trabalhadores, intelectuais brasileiros e a
Comuna de Paris; e Stella Bresciane, sobre
A questão do sufrágio universal após a
Comuna de Paris. Às 14 horas, A vida
quotidiana na Paris da Comuna, por
Danielle Tartakowski. O programa é
promovido pelo Centro de Estudos
Marxistas (Cemarx).

Dia 29, a partir das 10 horas, no
auditório do IFCH, colóquio Casa:
Definições de um objeto, sob a coordenação
das professoras Maria Stella Martins
Bresciane e Cristina Meneguello. Às 10
horas, abertura: A casa � definição de um
objeto - �Casa: definições�, Maria Stella
Bresciani, e A casa e seus programas, Carlos
Lemos (Usp). Às 12h30, A casa como
universo de fronteira, por Adriana Mara
Vaz de Oliveira (Puc-Goiás); Casa:
espaços masculinos e femininos, por Vânia
Carneiro de Carvalho (Museu Paulista).
Às 16 horas, A casa: estratégias e
disciplinas/ Arquitetura e Senzala, por
Robert Slenes (Unicamp). A Morada
Operária, por Marisa Varanda Carpinteiro
(Unimep).

Inscrições e informações: Secretaria de
Eventos do IFCH e-mail:
seceven@obelix.unicamp.br

Incubadora de software
amplia instalações

VISITA

O Coordenador de Relações Institucionais e Internacionais, professor Mohamed Habib recebeu no
último dia 9 de maio, um Grupo de Estudos do Rotary Club dos Estados Unidos. Profissionais de
diversas áreas conheceram a Faculdade de Engenharia Civil, o Instituto de Artes e órgãos da Reitoria.
Anualmente, o Rotary envia profissionais para visita à Universidade.

IFCH debate temas
diversos em palestras

A Incubadora de Software Softex/
 Sebrae, localizada no campus da
 Unicamp acaba de ampliar suas

instalações. Agora mais quatro empresas
fazem parte do projeto. São elas: Datafoco,
Deltacom, Instruct e IPS. Os projetos que
serão desenvolvidos pelos empreendedores
abrangem um portal de hidroponia com
leilão reverso (poder do comprador),
criação de ambiente para educação à
distância, ferramenta para gerenciamento
de dados e um sistema para mapeamento
de dados da saúde.

A Incubadora de Software SOFTEX

SERVIÇO

Para apoiar e dar suporte às iniciativas de
Ensino a Distância (EAD) na
Universidade, foi criada a área de
Educação a Distância no Centro de
Computação. Uma equipe multidisciplinar
com formação em computação e
pedagogia, além de equipamentos e
softwares de alta tecnologia, compõem o
novo serviço que já está em
funcionamento.

A Equipe EAD é responsável pela
instalação, manutenção e utilização do
ambiente WebCT e pela criação e
manutenção do site dedicado ao EAD

(www.ead.unicamp.br). Também se
encarrega da divulgação na Unicamp das
atividades da área, através de boletins
informativos quinzenais, e ainda da
organização de palestras sobre o assunto.

Os serviços oferecidos pela equipe estão à
disposição de toda comunidade
acadêmica, que poderão proceder à
abertura de áreas para cursos na Internet e
utilizar do suporte para utilização e
hospedagem de material didático, criação
de listas e sites para EAD. Os serviços
podem ser solicitados pelo e-mail
ead@ead.unicamp.br.

Centro de Computação é equipado
para fornecer educação à distância

EVENTOS

desde 1996 já abrigou doze empresas,
dentre elas a Idea e a Compact, já
graduadas e atuantes no mercado.

O recebimento de novos projetos só foi
possível em virtude da finalização da obra
de expansão da Incubadora, em seu
prédio cedido pela Unicamp, viabilizada
pelo apoio do Sebrae/ São Paulo e da
empresa ACBR Computadores (Lei
8248), com a ampliação de 55% das vagas
geradas pela construção de novo andar,
que está abrigando o Núcleo Softex
Campinas e a coordenação da Sociedade
Softex.

Foto: Neldo Cantanti
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PESQUISA

O Laboratório de Gastroenterologia
Experimental acaba de inaugurar
dependências no 1o andar do prédio

do Gastrocentro da Unicamp. Sua área de
atuação abrangerá pesquisa básica em
inflamação e trato digestivo, e defesa de
mucosa gástrica em fisiologia e doença.

O projeto para a construção do
Laboratório foi financiado com verba da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp) no valor de 150 mil
dólares. De acordo com o seu responsável, o
gastroenterologista José Geraldo Paraiso
Ferraz, a primeira medida a ser adotada será
gerar conhecimento nessa área e capacitar
recursos humanos para ampliar a pesquisa
no Laboratório. �Pretendemos atrair alunos
de mestrado, doutorado e profissionais
ligados à gastroenterologia�, diz.

Na inauguração da Gastroenterologia
Experimental, no último dia 8, José Geraldo
afirmou que o Laboratório começa do zero.
Suas novas instalações foram construídas
mediante aprovação da Fapesp na categoria

Gastrocentro inaugura novo laboratório

Projeto Jovem Pesquisador em Centros
Emergentes. Além de equipamentos básicos
de laboratório, foram adquiridos
equipamentos mais sofisticados, como
Fluxometria com Doppler, para avaliação da

microcirculação gástrica, e equipamentos de
hemodinâmica. O Laboratório tem duas salas:
uma dedicada à manutenção de animais
(ratos) e outra para a pesquisa propriamente
dita. Informações: telefone 3788-7513.

HOMENAGEM

Oito retratos de agora em diante vão decorar o
anfiteatro do Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (Caism), local em que
acontece a maioria dos eventos locais. A
solenidade de descerramento das fotografias dos
ex-diretores-executivos e do Departamento de
Tocoginecologia (DTG) ocorreu no último dia 3,
no próprio anfiteatro.

A cerimônia foi pontuada pelas presenças do
reitor Hermano Tavares, pró-reitor de extensão e
assuntos comunitários � Roberto Teixeira Mendes,
superintendente do HC � Paulo Eduardo
Rodrigues Moreira da Silva, diretor da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM) � Mário Saad,
diretor-associado da FCM � Rogério Antunes
Pereira Filho, diretor do Hemocentro � Fernando
Ferreira Costa, ex-secretário do Estado da Saúde
de SP � Cármino Antonio de Souza, além de
médicos, funcionários, alunos e convidados.

João Luiz Pinto e Silva, atual diretor do DTG, e
Luiz Carlos Zeferino, atual diretor-executivo do
Caism, abriram as homenagens aos médicos
Bussâmara Neme, José Aristodemo Pinotti,
Eduardo Lane, João Luiz, Aníbal Faúndes,
Gustavo Antonio de Souza, Aloísio José Bedone e
Aarão Mendes Pinto Neto. Ausentes, o professor
Eduardo Lane foi representado pelo seu irmão,
John Cook Lane, e o professor Pinotti pelos
médicos Jessé de Paula Neves Jorge e Kazue
Panetta.

O reitor Hermano Tavares saudou a todos,
salientando o papel científico do DTG e Caism,
além de destacar a importância deles no cenário
social e educativo junto à população que atende.
�Eu me convenço que, ao longo desses 30 anos,
conseguimos fazer dessa Universidade uma
instituição competente. Temos um país a construir
e parte dele está aqui. Parabéns aos colegas
médicos�.

Ex-diretores do Caism ganham galeria de retratos

Laboratório
Experimental de
Gastroenterologia
foi construído
com modernos
equipamentos e
financiamento
da Fapesp

Aníbal Faundes
(acima)
descerra retrato
em sua
homenagem
que irá compor
galeria;  evento
foi prestigiado
por autoridades
e grande
público (ao
lado)

Foto: Neldo Cantanti
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MESTRADO

A ausência de atendimento
 hospitalar sistematizado para idosos
 foi a mola propulsora para que a

enfermeira Gisleine Leila Martins Tengler
Ribeiro desenvolvesse sua dissertação de
mestrado �O processo de admissão
hospitalar do idoso em unidade de clínica
médica�, orientada pela docente Maria
José D�Elboux Diogo, ligada ao
Departamento de Enfermagem da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da
Unicamp.

A pesquisadora, que apresentou sua
dissertação recentemente na Faculdade de
Educação, realizou uma entrevista com 34
idosos que ingressaram no HC com idade
superior a 60 anos. Os pacientes foram
questionados quanto à sua admissão �
analisando como eles chegaram ao Hospital,
locais pelos quais passaram até chegar à
enfermaria e como foram recebidos lá, entre
outras questões � e quanto ao grau de
percepção do atendimento.

Mais da metade da amostra estudada
(76,5%) indicou que o atendimento no HC
é bom (76,5%), destacando a importante
atuação da equipe de enfermagem
sobretudo na esfera de comunicação e
organização. Os entrevistados também
disseram que a recepção da equipe foi
acolhedora na unidade de clínica médica.

Gisleine concluiu que é importante a

Dissertação propõe atenção
personalizada ao paciente idoso

presença do acompanhante junto ao
paciente. �Ele é a ponte de comunicação
entre o médico, a equipe e o idoso, ficando
sempre atento à prescrição e às
recomendações médicas�. Para ela, o
acompanhante é fundamental para a
segurança do paciente, assustado com
temas alheios ao seu conhecimento ou
momento.

Em suas considerações finais, a enfermeira
aconselha que os funcionários da escolta
(responsável pelo transporte do paciente)
utilizem alguma identificação para auxiliar
a visualização do idoso, mantendo ainda
uma interação com ele durante o trajeto até
o local pretendido. Todos esses cuidados,
afirma Gisleine, contribuem para a
qualidade hospitalar e do idoso.

Lançamento de livro destaca necessidade de atendimento domiciliar
Atendimento Domiciliar: Um Enfoque Gerontológico é o

nome de um livro que acaba de ser lançado no
Congresso de Geriatria e Gerontologia, em Brasília, pela
Editora Atheneu. Organizado por duas docentes �
Maria José D�Elboux Diogo, do Departamento de
Enfermagem da FCM da Unicamp, e Yeda Aparecida
de Oliveira Duarte, da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo, o livro conta com a patente
de mais 53 colaboradores, quatro deles da Unicamp:
Anita Liberalesso Neri, psicóloga da Faculdade de
Educação (FE); e Fernanda Aparecida Cintra, Maria
Filomena Ceolim e Neusa Maria Costa Alexandre, todas
enfermeiras da FCM.

Segundo Diogo, os colaboradores foram chamados a
escrever os capítulos a partir de um curso de extensão
ministrado tanto na Unicamp quanto na USP. A idéia
veio à luz depois de ser verificada a existência de pouca
literatura específica sobre os cuidados com o idoso. Com
a intenção de auxiliar os profissionais que lidam com
idosos em seu domicílio, foram elaboradas respostas às
questões que podem contribuir para facilitar essa
prática.

Em 2025, serão aproximadamente 32 milhões de idosos

(com mais de 60 anos) no Brasil, ocupando o sexto lugar
em população no mundo. �Estamos vivendo um boom de
velhos em nossa sociedade, o que implica no aumento
das doenças crônico-degenerativas, podendo
comprometer a sua independência funcional�, declara
Diogo.

Como cresce o número de idosos, prossegue ela, cresce
a necessidade de incremento de serviços para assisti-los
adequadamente. Uma das propostas mais modernas
consiste no atendimento domiciliar � ponto de
convergência desta publicação.

Atendimento Domiciliar �  O atendimento domiciliar é
uma contribuição aos profissionais da saúde. Em suas
cinco partes � aspectos introdutórios, avaliação no
contexto domiciliar, promovendo e auxiliando as
atividades de vida diárias e instrumentais do idoso em
domicílio, aspectos éticos e morais e modelos de
atendimento domiciliário � as autoras utilizam linguagem
didática, estimulando o atendimento domiciliário, tão
bem aplicado em países desenvolvidos. Sua filosofia,
como por exemplo o Home Care, vem sendo estimulada
em estudos brasileiros como este.

Apresentação de dissertação: atendimento ao paciente idoso exige atendimento humanizado e pessoal

Foto: Neldo Cantanti
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nVentilação Mecânica - A Unidade Respiratória do
HC da Unicamp realiza nos dias 14 a 16 (segunda a
quarta-feira) o 4º Curso Básico de Ventilação Mecânica,
às 19 horas, no anfiteatro do HC (3o andar). Serão aborda-
dos temas como a fisiologia da insuficiência respiratória e
ventilação não-invasiva, funcionamento da Unidade Res-
piratória, equilíbrio ácido básico do sangue e gasometria
arterial, intubação traqueal e traqueostomia, noções bási-
cas de ventilação mecânica, ventilação mecânica no pa-
ciente grave e desmame ventilatório. Vagas limitadas.
Informações pelo telefone 3788-7656.

nSaúde ocupacional – Acontece entre os dias 14 e
18 (segunda e sexta-feira) a 1ª Semana de Saúde
Ocupacional, no Centro de Convenções da Unicamp. O
evento começa às 13h30 e terá palestras e mesa-redonda
com temas ligados à ergonomia e suas implicações no
trabalho. Durante o evento “Em direção a uma universida-
de saudável”, será distribuído o Manual de Ergonomia,
preparado pelo Sesmt/DGRH a todos os servidores da
universidade. Apesar de ser direcionado a funcionários e
docentes, o evento abre o convite para a comunidade
externa. As inscrições podem ser feitas no site
www.unicamp.br/dgrh, onde está disponível o programa.

nCaptação de Órgãos – A Associação de Portadores
de Hepatites, Candidatos e Transplantados Hepáticos do
Interior do Estado de São Paulo (Apohie), que teve início
no HC da Unicamp, estará organizando do dia 14 a 20
(segunda a domingo) uma série de atividades no Shopping
Iguatemi Campinas, dando prosseguimento à Campanha
Permanente de Captação de Órgãos do HC. A idéia é
desenvolver uma ampla programação, com exibição de
vídeos educativos, distribuição de folderes e participação
de artistas famosos, enfocando a importância da doação
de órgãos e da prevenção à hepatite. Além de uma equipe
da Captação de Órgãos do HC, estarão participando os
transplantados renais crônicos e de fígado. O Shopping é
freqüentado diariamente por cerca de 30 mil pessoas. In-
formações pelo telefone 3258-2085.

nAuxiliar de bibliotecário - O Instituto de Matemá-

tica, Estatística e Computação Científica está com inscri-
ções abertas até dia 15 (terça-feira) para o processo sele-
tivo interno para Auxiliar de Bibliotecário. Maiores deta-
lhes pelos telefones 3788-5923 e 3788-5924 ou em http:/
/rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades/defalt.html.

nHemocentro – O Hemocentro estaciona sua unida-
de volante para coleta de sangue nos próximos dias 15 e
16 (terça e quarta-feira) na frente da Catedral (Rua Treze
de Maio), a partir das 8 horas. No dia 17 (quinta-feira), a
coleta será na Ceasa-Campinas, Rodovia D. Pedro I, km
140,5. Para doações, contatar o setor de coleta pelos
telefones 3788-8705 ou 3788-8720.

nInternet sem fio – Acontece nos dias 15 e 16 (terça
e quarta-feira) o 2º Congresso Nacional de Aplicações
sem Fio na Internet”, o “m-Business Forum”, no Hotel
Meliá, em São Paulo. No Congresso será debatido o
futuro da união da mobilidade com a convergência
tecnológica no Brasil e no mundo. Os temas vão da rea-
lidade do m-Business no mundo e no país, da regulamen-
tação dos serviços até a infra-estrutura necessária para o
desenvolvimento desta tecnologia. Inscrições pelo e-mail
eventos@mantel.com.br. Informações no site
www.mantel.com.br ou pelo telefone (21) 558-4878.

nInfecção hospitalar – A Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH) do HC promove, nos dias 16
e 17 (quarta e quinta-feira), a partir das 9 horas, no anfite-
atro I da FCM, o evento Infecção Hospitalar: Princípios
Básicos e Atualização. Serão ministrados quatro módulos:
Vigilância, Prevenção, Controle e Limpeza, Desinfecção
e Anti-sepsia na área hospitalar. Vagas limitadas. Informa-
ções pelo telefone 3788-7054.

nAlzheimer – No próximo dia 16 (quarta-feira), a par-
tir das 10h30, no anfiteatro 3 da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM), realiza-se a palestra “Doença de
Alzheimer”,  ministrada pelo médico Paulo Caramelli, da
Faculdade de Ciências Médicas da USP. Informações
pelo telefone 3788-8851.

nBienal do livro - Acontece de 17 (quinta-feira) a 27
de maio a 10ª Bienal Internacional do Livro no Rio de
Janeiro, no Pavilhão 3 do Riocentro. O Ministério da Edu-
cação (MEC) estará presente e apresentará o Programa
Nacional do Livro Didático, Guia Virtual do Livro Didático,
Dicionário e Biblioteca em braile. O estande do MEC vai
contar com uma bancada de computadores para consulta
ao site, biblioteca de livros didáticos, dicionários, livros
infantis, kits de alfabetizadores, Educação Indígena, Famí-
lia na Escola, Revista do Provão entre outros materiais. O
Instituto Benjamin Constant vai mostrar parte dos títulos de
livros didáticos, já produzidos em braile. A bienal estará
aberta das 10 às 22 horas.

nQualidade do ar - Começa no dia 17 (quinta-feira) o
2º Curso de treinamento à distância “Gestão da Qualidade
do ar nas cidades da América Latina”. O curso faz parte de
um programa que busca melhorar a qualidade do ar nas
cidades da região, reunindo esforços de líderes dos setores
público e privado, da comunidade de ONG`s, instituições
de pesquisas, agências governamentais e organismos in-
ternacionais. Ele é direcionado a funcionários governamen-
tais, profissionais do setor privado e pessoal técnico traba-
lhando em entidades públicas e consultorias ou organiza-
ções locais; especialistas em gestão da qualidade do ar e
todos os interessados na prevenção e controle da contami-
nação nas cidades da América Latina. O curso acontece até
5 de julho com sessões interativas ou “tele-aulas”, via
satélite, das 10 às 12 horas. Informações e formulário de
inscrição no site www1.worldbank.org/nars/DL_Couses/
Cleaair/index_sp.html. (?) link errado

nGeologia – O professor William Brice, da Universi-
dade de Pittsburgh em Johnstown, Estados Unidos, esta-
rá ministrando a palestra “The works of Charles Frederic
Hartt (1840-1878) and Brazilian Geology”, dia 17 (quinta-
feira), no Auditório do Instituto de Geociências. Informa-
ções pelo e-mail figueroa@ige.unicamp.br ou pelo telefone
3788-4571.

A exposição de Ro-
berto Mícoli estará na
Galeria de Arte do Insti-
tuto de Artes até o dia
31 de maio, de 2ª a 6ª,
das 9 às 17 horas. Ao
todo são 25 obras de ta-
manhos e dimensões di-
ferentes. São costuras,
pinturas abstratas, obje-
tos, esculturas confecci-
onadas com arame, ma-
deira, papel e tecido. Há
ainda algumas instala-
ções e fotografias. Infor-
mações pelo e-mail ga-
leria@iar.unicamp.br
ou pelo telefone 3788-
7453

Mícoli na
Unicamp

Foto: Divulgação/Rômulo Fialdini
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nEducação a Distância – A University of South Flo-
rida (www.usf.edu) apresenta no dia 17 (quinta-feira), às
14 horas no Centro de Computação da Unicamp, palestra
sobre suas experiências de Ensino a Distância (EAD)
nas várias áreas representadas pelo grupo que estará
visitando a Unicamp. A palestra é gratuita e a inscrição
pode ser feita no site www.ccuec.unicamp.br. Esse
evento também será transmitido via Internet pelo site
www.ead.unicamp.br, nesse caso não é necessária a
inscrição e o acesso se dá através do Real Player.

nAves – A palestra “Comunicação sonora em Aves
brasileiras” ministrada pelo professor Jacques Vielliard,
acontece dia 17 (quinta-feira), no Auditório da Biblioteca
Central, às 11 horas. Os diversos casos da comunicação
sonora das aves serão explicados e ilustrados por exem-
plos da fauna brasileira, tirados do Arquivo Sonoro
Neotropical-ASN mantido no Departamento de Zoologia
da UNICAMP. Serão discutidas também as poten-
cialidades e limitações das pesquisas feitas no Brasil no
campo da comunicação animal e da biodiversidade. Infor-
mações pelo e-mail jacques@unicamp.br.

nLume – O Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Te-
atrais (Lume) apresenta esta semana o espetáculo com
títeres “Cuando tú no estás”, para adultos. A apresentação
será entre os dias 17 e 19 (quinta e sábado), às 21 horas
e no dia 20 (domingo) às 20 horas, na Sede do Lume, Rua
Carlos Diniz Leitão, 150, Barão Geraldo, próximo à Mora-
dia dos Estudantes da Unicamp. Informações pelos telefo-
nes 3289-9869 e 3287-8169 ou pelos e-mails seresde-
luz@yahoo.com e lume@unicamp.br.

nLinux - O próximo dia 18 (sexta-feira) será o último
dia para a legalização de softwares, promovido pela
(ABES). Rubens Queiroz de Almeida, do Centro de Com-
putação da Unicamp, divulgou em sua lista Dicas-L, um
convite à manifestação de apoio ao Linux e ao software
livre neste mesmo dia, com ações como: a doação de
CD‘s virgens em pontos estratégicos de visibilidade (como
Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro e Avenida
Paulista, em São Paulo), distribuição de panfletos sobre o
Linux e criação de um slogan. Informações no e-mail
queiroz@unicamp.br.

nCurso – As inscrições para o curso de Atendente de
Consultório Dentário (ACD), promovido pela Faculdade
de Odontologia de Piracicaba, vão até dia 18 (sexta-feira),
das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16h30, na Rua Dom
Pedro II, 627, Centro, Piracicaba. A inscrição custa R$ 20
(vinte reais) e é exigido o ensino fundamental (1º grau)
concluído. O curso acontece durante um semestre, das 8
às 11h30 e começa no dia 6 de agosto. Informações pelo
telefone (19) 422-5346.

nPrograma Trainee – Dia 20 (domingo) encerra o
prazo para as inscrições do Programa de Trainee do Ban-
co Real, para estudantes que concluem em julho ou de-
zembro de 2002 os seguintes cursos: Engenharia, Ciênci-
as da Computação, Economia, Matemática, Ciências
Contábeis, Direito, Marketing, Administração, ou outros
que tenham afinidade com o segmento financeiro. O pro-
grama tem duração de 12 meses e exige inglês fluente,
bom domínio de microinformática e disponibilidade para
período integral ou 6 horas à tarde. Inscrições no site
www.bancoreal.com.br, na opção Trabalhe Conosco,
item Programa de Trainee Institucional.

nSOS-Adolescente - Para tornar público o seu traba-
lho, a ONG SOS-Adolescente, apoiada pela Pró-Reitoria
de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp,
disponibiliza o telefone do Disk-Adolescente: 3232-2999.
As ligações devem ser feitas de segunda a sexta-feira,
das 13h30 às 15h30. Em geral, as chamadas mais fre-
qüentes têm sido em relação à sexualidade e a drogas,

fruto de curiosidade de filhos e de pais. Outras informa-
ções sobre a ONG pelo telefone 3242-1481.

nVacinação – Desde o dia 11, o Centro de Saúde da
Comunidade (Cecom) está mantendo um serviço especi-
al de vacinação para os profissionais da área da saúde
que trabalham na assistência direta a pacientes e para toda
comunidade universitária, com idade acima de 60 anos. O
funcionário interessado deve comparecer à recepção do
Cecom, apresentando a identidade funcional e a carteirinha
de vacinação. Horário das 10 às 19 horas. Outras infor-
mações pelos ramais 8-7333 ou 8-7355.

nCinematographo – Acontece até dia 21 de maio o
Projeto Cinematographo, realizado por alunos do Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). O objetivo do
projeto é dar a oportunidade de assistir filmes raros, de
pouca veiculação comercial, mas significativos para a
história do cinema. As seções acontecem às segundas-
feiras, sempre às 18h15 no auditório do IFCH. “Horizonte
Perdido” de F. Capra será exibido dia 14 (segunda-feira) e
“A Regra do Jogo” de J. Renoir dia 21 de maio. Informa-
ções pelo e-mail andre_lasalvia@bol.com.br.

nPré-vestibular – O cursinho pré-vestibular alternati-
vo Herbert de Souza – formado por alunos da Unicamp –
está com inscrições abertas para novas turmas. São 100
vagas para o período diurno e 50 para o noturno. O valor
das mensalidades não ultrapassam R$ 50,00 e o início
das aulas ocorre no dia 14 (segunda-feira), na Associação
de Bairro da Vila União. O projeto, sem fins lucrativos,
tem como objetivo beneficiar jovens de baixa renda que
tenham a intenção de cursar uma universidade pública.
Informações pelo telefone 3223-0617 ou pelo e-mail
alexandre.toresan@zipmail.com.br.

nEnfermagem – Os trabalhos “Estabelecimento de
medidas antropométricas para se identificar o comprimen-
to da sonda para alimentação” e “Análise da bibliografia
sobre técnicas de introdução da sonda para alimentação”,
cuja relatora foi a enfermeira Maria Isabel Pedreira de
Freitas Ceribelli, foram selecionados para apresentação
na seção de pôster IV, durante o 11º Seminário Nacional
de Pesquisa em Enfermagem. O seminário ocorre no dia
29 de maio, a partir das 13h30, no salão Guajará, no Hotel
Sagres, em Belém-Pará. Informações pelo telefone 3788-
7800.

nOrtopedia – Residentes, alunos de medicina e pro-
fissionais não-médicos (fisioterapeutas, enfermeiros,
terapeutas ocupacionais) são convidados a participar às
quartas-feiras, às 17 horas, no anfiteatro da Biblioteca da
FCM, da discussão de temas de ortopedia pediátrica e de
traumatologia do aparelho locomotor. Programação: na
Secretaria do Departamento de Ortopedia ou telefone 3788-
7715.

nProficiência em Língua Portuguesa – Estão aber-
tas as inscrições para o exame de proficiência em Língua
Portuguesa para estrangeiros, Celpe-Bras, até o dia 31 de
maio. O Celpe-Bras é o Certificado de Proficiência em
Língua Portuguesa para Estrangeiros, outorgado pelo Mi-
nistério da Educação com o Apoio do Ministério das Rela-
ções Exteriores. Seu objetivo é avaliar a competência de
uso oral e escrito da língua através da realização de tare-
fas comunicativas, tais como resposta a uma carta, preen-
chimento de um formulário, compreensão de um artigo de
jornal ou de segmento de TV, dentre outras tarefas. Infor-
mações com Yara do Instituto de Estudos da Linguagem,
pelo telefone 3788-1520. As provas serão nos dias 16 e 17
de julho.

Jovem Cientista – As inscrições para o Prêmio Jo-
vem 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.

nEspecialização – O curso de Especialização em “
Deficiência visual e surdez: Fundamentos para a interven-
ção”, está com inscrições abertas até o dia 25 de maio, na
Área de Ensino e Pesquisa do Centro de Estudos e Pes-
quisas em Reabilitação “Prof. Dr. Gabriel O S Porto”
(Cepre), Unicamp. Os telefones para contato são 3788-
8813 e 3788-8814, e-mail cepre@fcm.unicamp.br.

nPós-graduação no Japão – O Governo do Japão
está oferecendo, através de seu Ministério da Educação
(Monbusho), bolsas de estudo para pesquisa em nível de
pós-graduação para brasileiros que queiram aprofundar
seus estudos em universidades japonesas. As bolsas
abrangem as áreas de Ciências Humanas, Exatas e Bi-
ológicas. São requisitos para se candidatar: ter nacionali-
dade brasileira, idade até 35 anos incompletos em 1º de
abril de 2002, formação universitária ou estar apto a se
formar e domínio da língua inglesa ou japonesa. Com o
objetivo de apresentar as características das bolsas e de
esclarecer questões referentes a requisitos necessários,
áreas de estudo, benefícios e processo seletivo, foi pro-
gramada uma reunião de orientação para a qual são con-
vidados todos os interessados. A reunião será no dia 23 de
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 Já estão abertas as inscrições para a 20ª Se-
mana de Engenharia de Alimentos da
Unicamp, que acontece entre os dias 22 e 28
de julho. A Semana de Engenharia de Ali-
mentos da Unicamp é um evento conhecido
em todo o país. A cada ano, conta com a
participação de 1000 pessoas, entre estudan-
tes, engenheiros e empresários, de todo o Bra-
sil. A Semana é organizada por alunos de gra-
duação da Faculdade de Engenharia de Ali-
mentos, com apoio dos professores e profissio-
nais da área. O principal objetivo é trazer para
o ambiente acadêmico a realidade do mer-
cado de trabalho, permitindo a rica e contí-
nua troca de experiência entre os participan-
tes. As inscrições podem ser feitas via Internet
no site www.semalim.com.br, onde também
podem ser encontradas mais informações so-
bre o evento. Informações pelo e-mail sema-
lim2001@semalim.com.br.

Semana de Engenharia
de Alimentos
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maio, às 18h45, na Avenida Paulista, 854 – 3º andar,
Edifício Top Center, esquina com Alameda Joaquim Eugê-
nio de Lima. Outras informações pelo telefone (11) 287-
0100.

nAnalista de controladoria – Analista de controladoria
sênior, formado em Economia, Ciências Contábeis ou
Administração, com idade entre 25 e 30 anos, com no
mínimo 3 anos de experiência na área de controladoria de
grandes empresas. Inglês fluente. Enviar currículo para
Marcelo de Lucca mencionando a referência FMDL 3780
pelo e-mail finance@michaelpage.com.br ou pelo fax
(11) 3897-6070.

nAnalista de custos – Analista de custos e orçamen-
tos, formado em Economia, Ciências Contábeis ou Admi-
nistração, com no mínimo 4 anos de experiência em ela-
boração de custos e planejamento orçamentário em uma
empresa de manufatura ou produção. Conhecimentos de
Custos Industriais , análise de despesas, contabilidade e
vivência em sistemas integrados de gestão. Inglês técni-
co para elaboração de relatórios. Enviar currículo para
Marcelo Vasconcelos, mencionando a referência FMVA
4518 pelo e-mail finance@michaelpage.com.br ou pelo
fax (11) 3897-6070.

nConsultor de negócios – Consultor de negócios
em finance, formado em Economia, Engenharia ou Admi-
nistração. Pós-gradução ou MBA são diferenciais. Com
forte conhecimento em finanças, bancos e mercado de
capitais. Mínimo de dois anos em posição semelhante,
com bom inglês e idade entre 24 e 30 anos. Enviar currí-
culo para Luiz Valente mencionando a referência FLVA
4639 pelo e-mail finance@michaelpage.com.br ou pelo
fax (11) 3897-6070.

nExatas – Estagiários em tecnologia, cursando o pe-
núltimo ano de Ciências da Computação, Engenharia da
Computação ou outros cursos na área de exatas. É ne-
cessário ter bons conhecimentos de informática e inglês
desejável. Inscrições e informações no site www.dre-
ves.com.br, clique Estagiário para área de informática.

nInformática – Estagiário para a área de informática,
cursando o 3 ou 4 ano em 2001 em cursos de duração de
4 anos. Enviar currículo pelo e-mail leila.mas-
saro@campinet.sp.gov.br ou a/c Recursos Humanos
da IMA, Informática de Municípios Associados, Av.
Anchieta, 200, 2º andar, Centro.

nProgramação e análise de sistemas – Estagiário
de programação e análise de sistemas, fazendo curso
superior da área de informática, com experiência mínima
de um ano, conhecimentos de inglês, CCS Windows NT/
9X, DOS, Internet, Unix, Visual Basic, SQL, DB Oracle,
DB SQL Server (desejável), ARS Remedy (desejável).
O estágio é em horário comercial, em Atibaia, na área de
sistemas da gerência de tecnologia. Enviar currículo pelo
e-mail pinheiros@sulamericano.com.br, ou compare-
cer para entrevista à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1827,
sobreloja 35, Pinheiros, São Paulo, das 8 às 17 horas, de
segunda à sexta-feira.

nTelecomunicações – Estagiário de suporte técnico,
cursando superior da área de telecomunicações, com
experiência mínima de um ano, conhecimentos de inglês,
CCS Windows NT/9X, DOS, Internet, serviços de tele-
comunicação, PABX, cabeamento estruturado, protocolos
de comunicação. O estágio será em horário comercial,
em Atibaia na área de gerência de tecnologia. Enviar cur-
rículo pelo e-mail pinheiros@sulamericano.com.br, ou
comparecer para entrevista à Av. Brigadeiro Faria Lima,
1827, sobreloja 35, Pinheiros, São Paulo, das 8 às 17
horas, de segunda à sexta-feira.

nEconomia, Administração ou Ciências Contá-
beis – Estagiário cursando o 2º ou 3º ano, com conheci-
mentos de inglês, informática (Word, Excel) e desejável
experiência com sistema bancário de pagamentos. O es-
tágio será em horário comercial. Os primeiros seis meses

em São Paulo e posteriormente em Atibaia, na área de
contas a receber. Enviar currículo pelo e-mail
pinheiros@sulamericano.com.br, ou comparecer para
entrevista pessoal à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1827, so-
breloja 35, Pinheiros, São Paulo, das 8 às 17 horas, de
segunda à sexta-feira.

nRecém formado – Profissional recém formado em
Engenharia, Tecnologia, Ciências da Computação ou Ad-
ministração, com inglês fluente e conhecimentos de Internet
para atuar na área de Web. Enviar currículo pelo e-mail
paulag@catho.com.br.

nTutoriais – A Agência de Formação para Funcioná-
rios (AFPU) estará disponibilizando durante os dias 22 a
24 e 30 de maio, outros Tutorias da área de informática. Os
temas são: Flash básico, Webct, Vírus e Windows ME.
Os tutoriais são abertos a toda comunidade acadêmica –
professores, alunos e funcionários. Horários, ementas e
inscrições no site www.unicamp.br/preac/afpu/
calendario2001.html, no link Informática – Tutoriais.

nAlimentos – A Reunião sobre a Produção de Fun-
gos Comestíveis: Tecnologia e Legislação acontece em
São Paulo de 24 a 25 de maio, na Universidade de Mogi
das Cruzes. Informações no site www.umc.br/nib/
fungos.html, pelo e-mail elisa@umc.br, pelo telefone
(11) 4798-7105 ou pelo fax (11) 4798-7106.

nLeitura 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 o Analfabetismo 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.

nSemana Cultural da FEA – A Semana Cultural da
FEA, realizada pelo Grupo Pet, é aberta à toda comunida-
de da Unicamp e acontece de 28 a 31 de maio, durante
todo o dia na Faculdade de Engenharia de Alimentos.

Entre as atrações acontecem exposições, apresentações
artísticas, oficinas, palestras, show de talentos. Informa-
ções pelo e-mail petfea@fea.unicamp.br ou pelo telefone
3385-4076.

nFisioterapia – A Fisioterapia baseada em evidênci-
as é um dos temas principais do 1o Simpósio Brasileiro
sobre o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, que será
realizado no Rio de Janeiro, de 30 de maio a 1º de junho
de 2001. O simpósio é uma promoção do IBF - Instituto
Brasileiro para o Desenvolvimento Sócio-Científico da
Fisioterapia e uma realização do IBRAFA - Instituto Brasi-
leiro de Fisioterapia Aplicada. As inscrições poderão ser
feitas pelo (21) 275-2595, com Symone. Informações com
Carlos Roberto Coelho pelos telefones (11) 6965 8389 ou
(11) 9179-3396.

nPetróleo – A palestra “Petróleo no Brasil”, ministra-
da pelo professor Denis José Schiozer, acontece dia 31 de
maio no Auditório da Biblioteca Central, às 11 horas. A
palestra vai falar da pesquisa no setor de exploração e
produção de petróleo, de áreas de pesquisa da Unicamp
na área de exploração e produção de petróleo e de oportu-
nidades de crescimento em ensino e pesquisa do setor.
Informações www.cgu.unicamp.br/.

nEmergências - O Centro de Estudos da UTI do HC
da Unicamp promove de 1o a 2 de junho, no Centro
Empresarial Ouro Verde (Rua Conceição, 233 – Centro),
o 7º Curso de Emergências Cardiológicas de Campinas.
A abertura, no dia 1o, está prevista para às 19 horas. Entre
os temas, serão abordados: Diagnóstico diferencial da dor
torácica, Emergências hipertensivas, Arritmias cardíacas,
Embolia pulmonar e Infarto agudo do miocárdio. As inscri-
ções poderão ser feitas pessoalmente, na secretaria da
UTI (2o andar), com Magda. Informações pelo telefone
3788-7830.

nEndoscopia – No Gastrocentro da Unicamp acon-
tecem, nos dias 1o e 2 de junho, a 2ª Jornada Paulista de
Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal e o 1º Cur-
so de Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal de
Campinas organizado pela Enfermagem do Gastrocentro
Unicamp e Sociedade Brasileira de Enfermagem em
Endoscopia Gastrointestinal – Núcleo de São Paulo
(SOBEEG). As inscrições vão até o dia de início dos
eventos. Informações pelos telefones 3242-0144 e 3242-
0471.

nCérebro – A Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), realiza de 6 a 8 de junho, o 9o Simpósio sobre o
Cérebro. Durante a programação serão debatidos os te-

 Estagiário cursando 3º ou 4º ano, com disponibilidade para período integral. Entrar em
contato com Cristiane Lujan pelo telefone 3887-9698 ou enviar currículo pelo e-mail
cristiane.lujan@dowcorning.com.

Química ou Engenharia Química
Foto: Antoninho Perri
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mas: neurociências; cérebro e esquizofrenia; doença de
Parkinson; neuropsicofarmacologia e imunidade. O
simpósio acontece no Centro de Ciências da Saúde da
UFPE, Recife, Pernambuco. Informações no site
www.terravista.pt/FerNoronha/8262/simposio.htm,
pelo e-mail rcastro@nutricao.ufpe.br, com Raul Manhães
de Castro, ou pelo telefone (81) 271-8501/8568.

nTrabalho 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 1o Simpósio
de Trabalho e Educação em Belo Horizonte. O tema é
“As relações sociais na educação”. Informações no site
www.ufmg.br.

nBiodegradação – Acontece entre os dias 18 e 20 de
junho o 2º Workshop sobre Biodegradação promovido
pela Embrapa Meio Ambiente, abrangendo temas como a
degradação de poluentes como os metais pesados e
pesticidas, corantes da indústria têxtil e superfícies pinta-
das. O evento tem taxas de inscrição específicas para
estudantes; profissionais de instituições públicas e univer-
sidades públicas ou privadas;e empresas privadas. Tra-
balhos científicos também poderão ser apresentados, me-
diante seleção a ser realizada pela Comissão Técnica.
Para receber o programa completo do Workshop com a
ficha de inscrição, bem como obter mais informações en-
tre em contato com a Área de Comunicação e Negócios
da Embrapa Meio Ambiente pelo telefone (19) 3867.8710;
fax 3867.8740, e-mail: sac@cnpma.embrapa.br. ou no
site www.cnpma.embrapa.br/workshop.

nDengue – “Dengue: você ainda terá a sua” é o nome
da palestra que será ministrada pelo professor Carlos
Fernando S. de Andrade no dia 21 de junho, no Auditório
da Biblioteca Central, às 11 horas. Nesta palestra serão
abordadas a visão histórica da questão, a visão técnica
atual – Entomologia e Vacinas, a visão sócio-política e
econômica e uma previsão pessoal sobre o campus e a
cidade. Informações www.cgu.unicamp.br.

nEngenharia Automotiva – A 11ª edição do Simpósio
Internacional de Engenharia Automotiva (Simea) será rea-
lizada de 26 a 28 de junho, em São Paulo. O evento
discutirá as mais recentes pesquisas e desenvolvimento
tecnológicos de veículos convencionais e não-convencio-
nais, ferroviários, embarcações e aeronaves, bem como
automação/robótica, carroceria, chassis, combustíveis,
design, eletroeletrônica, emissões veiculares, qualidade e
produtividade, legislação, logística, entre outros assuntos,
dentro do tema Engenharia Automotiva para um Desen-
volvimento Sustentável. Informações pelo telefone (11)
5575-9043, fax (11) 5571-4590, e-mail simea@aea.org.br
ou no site www.aea.org.br. O engenheiro Alexandre
Benedito Novaes, do Departamento de Normalização e
Inspeção do Centro de Tecnologia (CT) da Universidade,
integra a comissão técnica de segurança veicular.

nEngenharia Agrícola – O Congresso Nacional de
Estudantes de Engenharia Agrícola será realizado na
Unicamp, no período de 14 a 21 de julho. Participarão

alunos de todo o país. Mais informações com o Centro
Acadêmico da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri)
ou no site www.agr.unicamp.br/caea/coneea-
gri2001.html.

nMorfometria Geométrica – Acontece de 16 a 20 de
julho de 2001, no Instituto de Biologia, o curso “Morfometria
Geométrica, teoria, métodos e aplicações em sistemática
e evolução”. As inscrições vão de 1o a 20 de junho. Já
estão no site do evento, www.unicamp.br/ib/
morfometria/indexns.htm, informações sobre inscrições
e programa. Detalhes pelos telefones 3788-4049 ou 3788-
4645, ou pelo e-mail extecamp@unicamp.br.

nCole 2001 – De 17 a 20 de julho acontece o 13º Cole
(Congresso de Leitura do Brasil) na Unicamp. Este mega-
congresso reunirá grandes autoridades na área. O evento
é promovido pela Associação de Leitura do Brasil (ALB).
Neste ano, o Cole também terá intérprete de língua de
sinais. Informações sobre a programação com Karen
Nucci ou Ricardo Neto pelos telefones 3243-5333 (comer-
cial) e 3243-9662 (residencial).

nAtualização em Clínica Médica - De 23 a 25 de
agosto, a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) estará
promovendo o curso de extensão universitária “Atualiza-
ção em Clínica Médica”, das 8 às 18 horas, no salão
nobre da Faculdade. Sob a coordenação da professora
Laura Sterian Ward, do Departamento de Clínica Médica,
este curso incluirá os conceitos fundamentais para a práti-
ca médica, abrangendo temas como AIDS, Novas dro-
gas para o tratamento do diabetes mellitus, Infecção urinária,
Depressão, Alzheimer, entre outros. As aulas serão minis-
tradas por professores da Unicamp. Destina-se a clínicos
gerais e especialistas. As inscrições serão feitas na Esco-
la de Extensão da Unicamp (Extecamp), de 15 de julho a
15 de agosto. Vagas limitadas. Maiores informações: tele-
fones 3788-4646, 3788-4647 e 3788-4648.

nSemiótica – Acontece de 19 a 22 de setembro o 5º

 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 Conven-
ções da Universidade. A organização do evento é do Departamento de Enfermagem da
Faculdade de Ciências Médicas e do Serviço de Enfermagem Pediátrica. Contatos pelo e-mail
rosecomunicativa@uol.com.br ou pelo telefone 3788-7576. Outras informações no site
www.hc.unicamp.br. Paralelo aos eventos acontece a Feira de Equipamentos e Materiais da
Área de Saúde.

Congresso Brasileiro de Semiótica. Promovido pela Fa-
culdade de Belas Artes de São Paulo. As inscrições e
envio de trabalhos vão até o dia 30 de junho. A organiza-
ção do evento é no setor de pós graduação da Faculdade
de Belas Artes, à rua Álvaro Alvim, 90, Vila Mariana, São
Paulo, CEP 04.018-010.

nBiologia – “Relações hídricas, trocas gasosas e
conteúdo de ácido abscísico e ácido 3-indol acético em
laranjeiras “Pêra” com clorose variegada dos citros” (dou-
torado). Candidata: Mara de Menezes de Assis Gomes.
Orientadora: professora Ana Maria M. A. Lagôa. Dia 18 de
maio, às 14 horas, na sala defesa de tese, prédio novo da
pós-graduação do IB.

nEducação – “Imigração, educação e religião: um
estudo histórico-sociológico do Bairro dos Pires de Limei-
ra, uma comunidade rural de maioria teuto-brasileira”
(mestrado). Candidata: Maria Cristina dos Santos Bezer-
ra. Orientadora: professora Olga Rodrigues de Moraes
von Simson. Dia 14 de maio, às 14 horas, Sala de Defe-
sa, bloco “A”, 1º andar da FE.

nEngenharia de Alimentos – “Ivermectina: Cinética
de eliminação em bovinos, presença e estudo da sua
estabilidade durante o processamento do leite” (doutora-
do). Candidata: Verônica Lobato. Orientador: professor
Felix Guillermo Reyes. Dia 15 de maio, às 9 horas, Salão
Nobre - FEA.

nEngenharia Elétrica e de Computação – “Mistu-
ras finitas de densidades com aplicações em reconheci-
mento estatístico de padrões” (doutorado). Candidato: José
Raimundo Gomes Pereira. Orientador: professor Lee Luan
Ling. Dia 20 de maio, às 9 horas, na sala de defesa de
teses da CPG-FEEC.

Enfermagem pediátrica
Foto: Antoninho Perri
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PEDAGOGIA

A Física é uma ciência que vem da
 natureza e não de livros e
 enciclopédias. Principalmente se

levarmos em consideração o avanço desta
ciência nos últimos cem anos. Hoje em dia
não se consegue imaginar uma pessoa que
não possua um transístor em algum
equipamento de uso pessoal, por exemplo.
Conclusão: a  física faz parte do cotidiano
das pessoas. Para se ter uma idéia, há bem
pouco tempo � 40 anos mais ou menos � o
laser era até considerado como �o raio da
morte�. Havia todo um mistério em torno
deste �misterioso raio de luz�. Atualmente
a sua utilização em diversos segmentos da
sociedade não só é encarada como natural,
mas como fundamental. São conceitos
práticos que constituem o desenvolvimento
do mundo tecnológico, dos transístores aos
computadores, passando pelas fibras
ópticas, lasers e lâmpadas fluorescentes.
Esta é a abrangência da física moderna.

Colocada desta forma, fica mais fácil
entender uma disciplina que assombra boa
parte de adolescentes que freqüentam o
ensino médio. �Para ensinar física é preciso
realizar experimentos e ter clareza nos
dados�, defende o coordenador de
graduação do Instituto de Física Gleb
Wataghin, Leandro Tessler. O aluno tem
que ter contato com as teorias e conceitos e
não apenas memorizar os gráficos, prossegue.
�Somente se confunde a teoria quando não
se entende o que está ocorrendo de fato�.

Justamente dentro desta proposta foi que
Tessler e outros três pesquisadores do
IFGW � Marcelo Knobel, Roberto Martins
e Peter Schulz � se uniram em um ousado
projeto para trazer o professor de ensino
médio para dentro da Universidade. �No

Projeto desmistifica o ensino de física
nosso instituto ensinamos física e
realizamos pesquisas em laboratórios.
Portanto aqui está o que há de mais atual
na Física�, declara.

O projeto, Oficina de Física Moderna, já
em sua segunda edição, vem se
constituindo um espaço para a reciclagem
de professores de todo país. �Nossa
preocupação é apresentar opções para que
o professor ensine uma ciência mais
próxima do aluno�. Neste sentido, os
encontros procuram levar o docente a se
sentir como o aluno em sala de aula.
�Trata-se de um grande passo para
estimular o ensino�.

Para esclarecer melhor, Tessler utilizou
em sua última palestra (e já se preparam
para outros encontros ainda este semestre)
demonstrações ao vivo de fenômenos
quânticos. Ele conseguiu medir ao vivo a
Constante de Planck � a base da teoria
quântica � utilizando um espectômetro
simples e uma lâmpada especial. De acordo
com o pesquisador, são materiais simples e
de fácil acesso para escolas e que têm um
valor visual enorme. Ele também examinou
qualitativamente o espectro do corpo negro
(corpo que não reflete radiação, mas emite
a mesma quantidade de energia que
recebe) em função da temperatura. O
resultado foi a demonstração gráfica dos
problemas que intrigavam os Físicos do fim
do século XIX. Também foi possível
observar porque a lâmpada de neônio é a
mais utilizada em letreiros luminosos e back
lights, além do funcionamento das
lâmpadas fluorescentes comuns. O
princípio de funcionamento da tela de
televisão também utiliza conceitos
quânticos. �Fazer demonstrações aguça a

curiosidade do aluno�, explica. Além disso,
esclarece, a ciência é essencialmente
experimental.

Os primeiros encontros � No início, de
acordo com o professor Marcelo Knobel, do
IFGW e um dos organizadores da Oficina,
pensou-se em criar um espaço para
reciclagem de professores na região de
Campinas. A idéia foi proposta pelo
professor Carlos Henrique de Brito Cruz,
Diretor do Instituto e surgiu a primeira
edição do evento, em dezembro de 2000
(centenário de aniversário da Constante de
Planck). Na época aproveitaram-se as
comemorações do centenário da física
quântica. O evento acabou alcançando
proporções tão grandes que na segunda
edição contou com equipes do Rio de
Janeiro e Belo Horizonte. �Não pudemos
aceitar pelo menos 50 inscrições por causa
do espaço físico. A classe reuniu 120
profissionais�, explica.

A Oficina também é importante na
medida em que grande parte dos
professores de física do ensino médio, não
são físicos. �Muitas vezes ensinam Física
licenciados em química, engenharia ou
outras áreas�. Neste último evento teve até
uma inscrição de uma pessoa formada em
Direito e que ensina Física. Isto faz com
que o professor não domine aspectos além
dos que são descritos nos livros didáticos.
Hoje, não só o conteúdo deve ser
diferente, mas também a linguagem.

Knobel lembra que é a primeira iniciativa
do Instituto de Física para aproximar a
sociedade desta ciência. �Estamos
buscando o caminho para maior interação
com a comunidade�, diz.

Exemplos de
experimentos
práticos
desvendam
mistérios de
teoria no ensino
de Física

Foto: Antoninho Perri



Campinas, 14 a 20 de maio de 200110

ENTRETERIMENTO

O Projeto Cultural Cinema BR em
Movimento, administrado por alunos
de diversas áreas da Universidade, e
mantém parceria com a Unicamp,
Petrobrás e MPC & Associados, volta,
em sua 3° edição, com suas sessões de
cinema no Campus Universitário da
instituição.

Nessa edição, o filme programado é
Por trás do pano, de Luis Villaça, a ser
apresentado nos próximos dias 15
(terça-feira), no auditório do IFGW, a
partir das 12 horas, e às 18h15, no
auditório do Instituto de Artes, e no
dia 16 (quarta-feira), às 14 horas, no
auditório do IFGW. O projeto é
mantido por alunos de diversas
unidades e destina-se a professores,
alunos e funcionários da
Universidade. As sessões são gratuitas.

A principal proposta do projeto é a
divulgação do cinema nacional junto ao
público universitário, �visando sempre vencer

Cinema nacional volta às telas do campus

A  lembrança das brincadeiras
 debaixo de parreiras e bananeiras
 durante a infância fez a professora

Dóris iniciar um projeto de plantio de
mudas no parque da Emei da Unicamp. Por
todos os lugares onde passou, a psicóloga e
educadora Dóris Aparecida Estevam
Barreto procurou desenvolver um projeto
ligado ao meio ambiente. Ela conta que, ao
deparar com o prédio vertical da escola,
com apenas uma ou duas mudas de planta,
decidiu transmitir às crianças suas
experiências com a natureza. �Logo eles
vão poder brincar, ouvir histórias, ou até
comer um lanche à sombra de uma parreira
de chuchu�, comemora.

Por meio do projeto liderado por Dóris e a
professora da Emei Cássia Aparecida Guião, as
crianças passam a entender com mais clareza
a multiplicidade das cores e têm noções de
harmonia para construir um canteiro. Pela sua
experiência como psicóloga, sua primeira
formação, Dóris afirma que atividades desse
tipo têm influência benéfica no
desenvolvimento da criança.

Um projeto ambiental pode desenvolver
atitudes e favorecer a coletividade. Na fase
inicial, alunos, professoras e monitoras
desenvolveram juntos canteiros de
verduras, legumes, frutas e ervas
medicinais. Foram adicionadas três mudas
de pau-brasil às árvores ornamentais.
Segundo Dóris, já existe um projeto da
Prefeitura de Campinas voltado para o
replantio de paus-brasis. No dia 3 de maio,
a escola recebeu a visita da subprefeita de
Barão Geraldo, Robeni Baptista da Costa,
para a instalação de uma placa indicando a
Lei Federal 667/78, que regulamenta o
pau-brasil como uma árvore nacional.

Plantio de mudas conscientiza crianças
Pitanga, amoreira, bananeira,

pé de uvaia são as árvores
frutíferas que, em breve,
podem fazer parte das aulas de
culinária que envolvem as
atividades realizadas pelos
alunos de Dóris. A professora
afirma que o projeto vem
despertando na criança o
prazer de aprender praticando
e de construir em seu espaço
um mundo melhor. �Melhorar
o que a geração anterior
deixou passar�, reforça. Ela
garante que o projeto
desenvolve atitudes de cuidar
e favorece a coletividade, pois
há o envolvimento de toda a
comunidade. �Um dia desses,
uma mãe, que não se
identificou, doou uma muda
de insulina para compor o
canteiro de ervas medicinais�,
acrescenta.

Para que todos pudessem
abraçar o projeto, cada classe
adotou uma árvore. O trabalho
de Dóris está associado ao
Projeto Conhecer, no qual as
crianças são levadas a explorar
os diversos cantos da
universidade. Dóris acredita
que o plantio favorece a
humanização do espaço e
deveria ser adotado por outras
unidades do campus. �O meu
sonho era humanizar a área de entrada do
hospital, plantado umas flores bem
bonitas.� Na opinião da professora e
companheira de trabalho Olga Bender, os

ECOLOGIA

projetos idealizados por Dóris têm grande
importância nos avanços pedagógicos da
Emei da Unicamp. �Esta é gente que faz
mesmo�, elogia.

Crianças se divertem plantando e aprendendo a amar a natureza

velhos estereótipos e resistências e a formar
um público futuro receptivo aos filmes
nacionais�, segundo avalia o estudante

Wilian Pereira, da filosofia.
Por trás do pano, que tem no

elenco, Denise Fraga, Pedro
Cardoso, Luiz Melo, Marisa Orth e
Ester Góes, com participação
especial de Gianni Ratto, mostra os
bastidores da montagem de uma
peça teatral e o envolvimento entre
uma jovem e sonhadora atriz e um
diretor consagrado mas desiludido.
Suas paixões, inseguranças e
expectativas são retratados com
delicadeza e tato, aliado a um total
domínio da técnica cinematográfica.
Ano passado foram exibidos os
longas O  dia da caça, de Alberto
Graça, e O rap do Pequeno Príncipe
contra as almas sebosas, de Paulo
Caldas e Marcelo Luna, para um
público de aproximadamente 1500

pessoas.
Informações mais detalhadas http://

www.cinemabremmovimento.com.br

Foto: Cristina Rodrigues
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PÓS-GRADUAÇÃO

D epois de três anos de minuciosos
 estudos, o Instituto de Artes (IA) da
 Unicamp acaba de criar o curso de

Pós-graduação em Música, em nível de
Mestrado e Doutorado em Música. Destinado
basicamente a músicos profissionais, docentes e
pesquisadores da área, os interessados terão
somente até o dia 17 (quinta-feira) para
efetivar a sua inscrição, que deverá ser feita na
secretaria do curso, no 3° piso do prédio da
biblioteca do IA. O número de vagas oferecidas
vai depender da orientação dos docentes
credenciados para o referido programa,
segundo a professora Adriana Giarolla Kayama,
coordenadora de Pós-graduação do IA.

Os candidatos ao Mestrado deverão concluir
o curso num período mínimo de um ano e no
máximo três anos. Já os de Doutorado, o
mínimo é dois anos e o máximo é cinco.

O curso destina-se a promover estudos
musicais que abrangem a pesquisa e a prática
de múltiplos gêneros e estilos, inclusive a música
popular. De acordo com a professora Adriana
Giarolla, uma das principais propostas do curso
�é oferecer aos interessados uma formação que
os qualifique a atuar artística e
academicamente de maneira crítica e
reflexiva�. Para o desenvolvimento do curso,
conta-se com a colaboração de um corpo
docente constituído em sua totalidade por
doutores, com  produção científica e artística
considerável, que se traduz, entre outros
fatores, �em um número expressivo de
publicações especializadas no Brasil e no
Exterior.

Propostas - A estrutura do programa
possibilita ainda plena integração entre as

IA cria mestrado e doutorado em música

atividades desenvolvidas nas diversas linhas de
pesquisa, através de projetos de pesquisa, no
âmbito desse e de outros programas da
Unicamp, intercâmbio com docentes de Pós-
Graduação, publicação de periódicos e
organização de eventos apoiados pela
Coordenação de Pós do IA.

Conforme o objetivo das propostas da Pós-
graduação em Música, que apontam para a
associação entre atividades sistemáticas de
ensino e de pesquisa, o programa tem os
seguintes objetivos principais: 1) formar

professores para exercer a docência no ensino
universitário, para atender ao crescimento da
demanda no setor; 2) contribuir para a
formação de um corpo de pesquisadores em
música no Brasil; 3) incentivar a criação
musical e o exercício profissional no âmbito da
produção artística e da reflexão teórica; 4)
investir no registro da produção artística e
bibliográfica por meios tradicionais e/ou
tecnológicos; 5) contribuir para a divulgação,
conservação e documentação do patrimônio
musical brasileiro.

No dia 4 de junho, serão divulgados
os nomes dos candidatos selecionados
para a segunda fase das provas. No dia
18 de junho (segunda-feira) os alunos
deverão prestar a prova de Redação e
Exame de Proficiência em idioma
estrangeiros (inglês, francês ou
alemão).

Essa redação deve ser feita a partir
de um texto  no qual o aluno deverá
tecer considerações de forma a avaliar
a capacidade de organização de suas
idéias e de expressão. Permite-se o uso
de dicionários. No período entre 19 e
21 de junho, é a vez das provas escrita
e prática, e entrevista. A prova prática
consiste na apresentação de material
de suporte, isso é, videocassete, CD e
qualquer outro registro da produção

Segunda fase tem novas provas e entrevista

artística do candidato. A prova escrita
consta de um exame de
conhecimentos musicais.

Adriana: formação musical artística e acadêmica

PALESTRAS

A flautista de Boston professora Wendy Rolfe
realiza recital-palestra no auditório do Instituto
de Artes (IA), dia 17 de maio, às 12h30. No
mesmo dia, das 14h30 às 17h30, haverá um
master class para flautistas, em que alunos do
Departamento de Música apresentam uma peça
que será comentada por Wendy.

A palestra tem como tema a pluralidade na
música atual e práticas interpretativas. O
professor Esdras Rodrigues aproveitou a passagem
de Wendy Rolfe pelo Brasil para realizar o
evento. Para ele, Wendy é a pessoa ideal para
explicar a diversidade de estilos, pela
multiplicidade que domina. Em sua carreira, a
musicista já apresentou concertos de música
barroca, clássica, contemporânea e jazz.
�Quando se encontra um profissional assim é
surpreendente, pois ir de um gênero a outro
exige uma manutenção muito grande�, explica
Rodrigues.

Rodrigues explica que desde o século 20 a
música apresenta estilos diversificados, o que
acaba exigindo uma postura aberta do artista.

Recital explora diversidade de estilos musicais

Serviço � Recital-palestra com Wendy Rolfe �  Local: Auditório do Instituto
de Artes da Unicamp  � Horário: 12h30

�Por isso convidamos a flautista, por ser
polivalente.� Diante da nova realidade, o
violinista Rodrigues argumenta que é preciso
buscar informações sobre a forma e o objetivo
com o qual o compositor criou sua peça. O
evento é aberto ao público.

Wendy Rolfe possui uma carreira importante
como concertista, camerista e professora. Em seu
currículo, a musicista atua com importantes
orquestras americanas como a de Boston, a
Baroque e Handel Cural Hayde Society.
Atualmente, Wendy é professora-doutora na
Bercklee College of Music e na Longy School of
Music.

No dia 14, o violinista Esdras Rodrigues e a
flautista Wendy Rolfe realizam concerto na
Livraria Cultura, em São Paulo., a partir das 20
horas. E, dia 19 de maio, no Mosteiro São Bento,
em Vinhedo, no mesmo horário. A  Livraria
Cultura fica no Shoppping Vila Lobos, na
Marginal Pinheiros; e o Mosteiro São Bento, fica
na Rua do Observatório, 138, em Vinhedo. O
telefone do Instituto de Artes é (19) 3289-1510.

Wendy Rolfe: domínio de multiplicidade de estilos

Foto: Neldo Cantanti

Foto: Divulgação
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A Bahia é quase toda negra, e por
 assim ser, inspirou o analista de
 sistemas Everaldo Luís da Silva a

montar uma exposição que é a cara dela. O
fotógrafo garante que lá como cá todo
brasileiro tem uma ancestralidade africana.
�Ela está presente nos costumes, na religião,
na comida�, afirma. A cultura negra
registrada pelo analista está exposta no saguão
da Biblioteca Central da Unicamp até o dia
31 de maio.

As fotos que compõem a exposição �Olhar
um Brasil africano�, aberta desde o dia 8 de
maio, foram produzidas durante suas viagens
à Bahia e ao Maranhão, onde decidiu
retratar afro-descendentes em cenas do
cotidiano. A mostra reúne também registro
da prática de algumas tradições afro-
brasileiras, que têm forte presença nos
Estados por ele visitados.

Everaldo Luís da Silva explica que a
exposição acontece em memória aos 113 anos
da Lei Áurea, que aboliu �oficialmente� a
escravatura dos negros no Brasil. Para ele,
reconhecedor das influências dos povos
africanos, além de apresentar sua habilidade
na arte de fotografar, o momento oferece a
oportunidade de demonstrar a gratidão aos
ancestrais africanos que, na sua opinião,
legaram aos seus descendentes uma preciosa
herança cultural.

Silva iniciou seus estudos em fotografia no
Departamento de Multimeios, do Instituto de
Artes, onde participou, como aluno especial,
em disciplinas ministradas pelos professores
Fernando Tacca e Etiènne Samain. Durante
os cursos, o fotógrafo decidiu a linha de
trabalho que queria desenvolver, inspirado
pelo fotógrafo Pierre Verger, autor de vários
ensaios fotográficos e vários livros sobre a

Exposição revela a face de um Brasil africano

relação Brasil-África. �Pierre Verger é a
melhor fonte para quem deseja estudar as
relações África/Brasil�, reforça.

A paixão pela Bahia fez com que Everaldo,
natural de Fernandópolis, interior paulista,
visitasse o Estado com mais freqüência.
�Estive na Bahia mais de dez vezes�, revela.
Ele confessa nunca ter tido uma vivência tão
grande com pessoas da raça negra como
quando esteve entre os baianos. �Parece que
só tem negros�. As tradições negras são muito
fortes na Bahia, na opinião de Silva, motivo
pelo qual pretende voltar e realizar novos
ensaios registrando outras tradições que
ainda não foram enfocadas.

A exposição, que em sua montagem teve o
apoio da equipe da Galeria de Arte da
Unicamp, é a primeira na vida de Everaldo,
que, desde dezembro de 2000 escolheu o mês

Olhar um Brasil Africano
 De 8 a 31 de maio

Local:  Saguão de Entrada
da Biblioteca Central

de maio para o evento. �Eu sempre gostei
desse trabalho e sempre tive vontade de
expor, pois ele já foi elogiado por algumas
pessoas�.

A mostra �Olhar um Brasil Africano� faz
parte do projeto da Biblioteca Central de
reservar o seu Saguão de Entrada para a
realização de eventos da comunidade
universitária.

Everaldo posa diante de suas fotos expostas: obra que revela negritude da Bahia e suas tradições

CURTAS

Festival do Folclore
O Grupo Etnográfico de Lorvão, de Portugal,

Zakatecas, do México, Oravan Folk Ensemble,
da Eslováquia e El Cimarron da Argentina são
algumas das atrações programadas para o
Festival Internacional do Folclore Objetos
Afetos. O evento acontece nos dias 23 e 24 de
maio, às 21 horas no teatro  Castro Mendes, na
Vila Industrial. A organização está a cargo do
Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora
(Nics) da Unicamp, com o apoio da
Coordenadoria dos Centros e Núcleos (Cocen)
e Coordenadoria de Relações Institucionais e
Internacionais (Cori). A Secretaria Municipal de
Campinas e a Unesco participam da promoção.

No dia 24, às 12 horas, os grupos da Argentina,
México e Eslováquia se apresentam no Ciclo
Básico da Unicamp para a comunidade
universitária. Os ingressos no Castro Mendes
podem ser adquiridos a partir do dia 15 ao preço
de R$ 5,00. No dia o valor será de R$ 10,00.
Informações: 3788-7923 ou 7770, com Maira.

Música, dança e comida típica latino-
americana é o programa para a Festa Caribeña
� Nova Geração que acontece dia 25 de maio
na Whiskeria do Centro de Convivência
Cultural. O objetivo do encontro, segundo a
mestranda Dora Amparo Estrada, do Instituto
de Biologia, é integrar os estudantes latinos
para troca de  idéias, e diminuir a saudade do
país. Dora, que é natural da Colômbia, lembra
que em abril último o encontro reuniu cerca
de 200 pessoas. �Nosso objetivo é em breve
conseguirmos um local fixo para nos reunirmos�,
explica a mestranda. Outros planos da
colombiana é conseguir montar uma feira de
produtos típicos na Unicamp e um espaço na
Rádio Muda. A festa acontece a partir das 21
horas e os convites para mulheres custam R$
4,00 e para homens R$ 5,00. A consumação
mínima é de R$ 4,00 por pessoa.

 Informações no telefone 97955814 ou e-mail
culturalatina@latinmail.com.

Festa Caribeña
A televisão universitária da região se prepara

para uma nova fase: o Centro de Comunicação
(CCO) da Unicamp implementa suas atividades
e começa a produzir um novo programa, para
colocar semanalmente no ar os eventos
organizados nas diversas unidades da
Universidade. O reforço na programação vem
com um boletim informativo, cujas gravações
serão feitas previamente no estúdio do CCO,
sempre às terças-feiras, entre 9 e 11 horas. A
inovação representa uma oportunidade única de
informar diretamente ao público telespectador os
enfoques e a dinâmica dos eventos. O Canal
Universitário de Campinas é veiculado através
de cabo, pelo canal 10 da Net Campinas. As
unidades que estãoorganizando eventos em
maio ou junho já podem entrar em contato com
a produção do CCO, com as jornalistas Angela
Pavan, Angela Galrão, Sandra Kretly ou Célia
Piglione. Informe-se pelos telefones 3788-2079 e
3788-2081.

Novidades na telinha
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