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ABASTECIMENTO

Dentro do contexto da crise energética
brasileira, o reitor Hermano Tavares, instituiu
uma comissão especial para racionalizar o uso
de energia nos campi da Universidade. A
comissão será coordenada pela Prefeitura
Universitária e terá representantes das
Engenharias Elétrica e de Computação,
Mecânica, Civil, do Núcleo Interdisciplinar
de Pesquisas Energéticas, da Área Hospitalar
e do Cemeq.

Segundo o vice-prefeito Luiz Carlos
Almeida, num primeiro momento serão
discutidas ações emergenciais para
economizar energia, tendo em vista o pacote
que deverá ser anunciado pelo Governo
Federal. �Temos que nos mobilizar o quanto
antes para evitarmos prejuízos na
comunidade por causa dos apagões�. Outro
aspecto que estaria na alçada da Comissão
seria o decreto do governador, Geraldo
Alckimin, que cria o Programa Estadual de
Redução e Racionalização do Uso de
Energia.

De acordo com o decreto 45.765, de 20 de
abril, todos os órgãos da administração
pública direta, autarquias, fundações e
empresas públicas devem reduzir 20% do
consumo de energia. Isto significa para uma
Universidade como a Unicamp, um pouco
mais de um mês totalmente parada. �É uma
economia bastante significativa, algo em
torno de 900 mil kwh�, exemplifica. Almeida
declara que é importante neste momento a
participação de toda comunidade, pois a

Unicamp cria comissão
de economia de energia

situação é crítica. Para isso, os dirigentes das
unidades serão chamados a proceder um
levantamento dos serviços essenciais. Neste
caso, os representantes da comissão estará
dando todo subsídio necessário.

Reeducação � O vice-prefeito acredita
que a hora é propícia para se realizar
programas educacionais. �Temos que nos
conscientizar que o que conseguirmos
economizar é o suficiente que está faltando

em um outro local�, defende. Segundo ele,
trata-se de uma boa oportunidade de se
utilizar a energia de forma racional,
semelhante ao que vem ocorrendo com
água. Ele lembra que não só na Unicamp é
preciso ter este tipo de atitude, mesmo em
casa, com eletrodomésticos e iluminação é
necessário que repensemos certos
desperdícios. �São ações individuais, como
um trabalho de formiguinha, que vão
garantir a economia de energia�.

✔ Quando sair de sua sala por mais de meia
hora, desligue as lâmpadas, no caso de serem
fluorescentes. Se o período de ausência for
inferior não é necessário.

✔O monitor de vídeo do microcomputador
é o que concentra cerca de 70% de todo o
consumo de energia. Por isso se você con-
figurá-lo para o desligamento automático, em
alguns minutos quando fora de uso, já será
uma boa economia de energia. Em uma
conversa longa ao telefone, por exemplo, o
vídeo seria desligado automaticamente.

As contribuições e sugestões sobre medidas
visando a redução/racionalização do uso de
energia no campus, devem ser encaminhadas
para: atendimento@prefeitura.unicamp.br.

D I C A S

TRÂNSITO

Não é raro perceber um pedestre com
dificuldades em fazer travessia de rua, mesmo
na faixa de segurança. Muitos não sabem,
mas o motorista que desrespeita a faixa de
segurança, pode ter sete pontos perdidos na
carteira de habilitação e desembolsar R$
191,54. No campus da Unicamp esta história
também se repete.

Com um fluxo diário de aproximadamente
20 mil veículos � elevado se comparado ao
de muitas cidades do interior � são
constantes as reclamações e ocorrências de
faltas como excesso de velocidade,
estacionamento em locais proibidos e outras
envolvendo veículos e pedestres. Desta
forma, a Prefeitura da Cidade Universitária
está realizando durante estes dias (21 a 25),
a �Semana de Conscientização do Trânsito
na Unicamp�.

Nas guaritas, os motoristas receberão

panfletos educativos, elaborados
com o apoio da Setransp, que
também prestará auxílio nas
orientações individuais. Além
disso, serão espalhadas faixas
com informações gerais, nas
principais entradas da
Universidade.

Segundo Carlos Alberto
Silva, da Unitransp e
responsável pela campanha, o
objetivo é alertar a
comunidade não só quanto às
punições estabelecidas pelo
Código Nacional de Trânsito,
como também os perigos e prejuízos que o
estacionamento proibido, por exemplo,
pode causar. �Uma pessoa que estaciona
em frente a uma rampa de acessibilidade
pode causar um enorme transtorno a um

Campanha conscientiza motoristas no campus

deficiente físico�, explica. Por isso,
esclarece, optou-se por realizar uma
campanha educativa para conscientizar a
comunidade. As dúvidas e informações
sobre as atividades estão disponíveis no site
www.prefeitura.unicamp.br.

Locais de maior fluxo de veículos terão distribuição de folhetos

Foto: Neldo Cantanti
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QUALIFICAÇÃO

A Diretoria Geral de Recursos Humanos
(DGRH) está promovendo, em parceria com
o Colégio Técnico de Campinas (Cotuca)
da Unicamp, o curso inédito de Técnico em
Segurança do Trabalho, a partir do segundo
semestre de 2001. Este curso tem por
objetivo qualificar prioritariamente
servidores da universidade nesta área.

O curso é gratuito e as aulas acontecem
no período noturno e aos sábados. No total,
serão quatro módulos semestrais, com
duração total de dois anos para os
estudantes matriculados e freqüentando a
partir da segunda série do ensino médio, ou
para os que já concluíram. Para os
funcionários da Unicamp, será necessário
que o período de estágio obrigatório seja
cumprido na universidade,
preferencialmente na própria unidade.

A DGRH esclarece que o fato de concluir
o curso não implicará necessariamente em
mudança de função, uma vez que existe
uma série de condicionantes para esta
alteração.

Para se inscrever, o interessado deve
efetuar o pagamento de uma taxa de
inscrição no valor de R$ 22,00; apresentar
duas fotos 3 x 4 iguais e recentes; e o
original da cédula de identidade ou
carteiras expedidas por ordens ou conselhos,
que por lei federal tenham a validade de
documento de identidade. Caso o
candidato não possuir a cédula será aceito o
protocolo de confecção. Além disso, deverá
também preencher a ficha de inscrição. Para
menores de 18 anos a ficha de inscrição
deverá ser assinada pelo pai ou responsável;

Organização e composição do curso �
 O Técnico em Segurança do Trabalho

atua como elemento de ligação entre os
diversos setores de uma empresa, na análise
e avaliação das condições de higiene e
segurança do trabalho. Além de identificar
e prevenir os  pontos de riscos de acidentes
pessoais, materiais, ambientais e doenças
ocupacionais, implantando  ações
preventivas e corretivas para minimizá-los.

Outras informações poderão ser obtidas
pelos telefones (019) 3232-9488, pelo fax
(019) 3232-9519, pelo endereço eletrônico
Internet contato@cotuca.unicamp.br, ou
ainda, pessoalmente, nas dependências do
Cotuca, à rua Culto à Ciência, no 177,
Bairro Botafogo.

DGRH e Cotuca abrem
inscrições para curso de
Segurança no Trabalho

Inscrição: de a 21 a 23 de maio de 2001
- segunda a quarta das 8h30 às 11h30,
das 14h às 17h e das 19h às 21h30.

Local: Cotuca (endereço acima)
Exame: dia 1o de julho de 2001 - Cotuca

TECNOLOGIA

C om o objetivo de reunir especialistas
da área de Avicultura para
divulgação e troca de informações

sobre as novidades científicas e tecnológicas,
a Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia
Avícolas realiza nos dias 29 a 31 de maio a
Conferência Apinco, no Centro de
Convenções da Unicamp.

O evento será composto por um dia
dedicado a pesquisa e dois dias com painéis,
simpósios e curso. No dia 29 serão realizadas as
apresentações orais do �Prêmio de Pesquisa
Avícola José Maria Lamas da Silva� e no dia 30
de maio acontecerá com várias palestras, tendo
um painel de Biosseguridade e um de Fatores
de Desuniformidade em Pintos de Corte.

A Mecatron � empresa júnior dos
alunos do curso de Engenharia de
Controle e Automação � realizam a 3a

Semana de Engenharia Mecatrônica
de 4 a 8 de junho. Este ano, a
organização do evento optou por abrir
a programação para toda comunidade
universitária, principalmente para as
áreas afins e interessados em saber
mais sobre o curso e a formação
profissional. Haverá palestras técnicas,
mini-cursos e debates sobre assuntos da
área. As inscrições acontecem no
período de 28 de maio a 1o de junho,
na Mecatron, prédio F, da Faculdade
de Engenharia Mecânica ou no site
www.fem.unicamp.br/~mecatron/
semana2001. Para os mini-cursos as
vagas são limitadas.

Unicamp sediará
conferência Apinco

A programação transcorre no dia 31 com
a realização do Simpósio sobre Manejo Pré
e Pós-Eclosão, Simpósio sobre Produção
Alternativa de Frango e também um
Curso Básico de Manejo de Frango de
Corte, todas estas palestras serão
ministradas pelos mais conceituados
especialistas da área. Além das
apresentações e palestras, está sendo
organizada uma feira de negócios da
Avicultura, durante a Conferência
Apinco.

Para mais informações envie um e-mail
para facta@facta.org.br ou contatar o
telefone (19) 3243-6555 com Nilza,
Gláucia ou Carla.

Semana de Mecatrônica
será aberta à comunidade

Para desenvolver os temas já foram
confirmadas representantes de
empresas como Manesmann, NSK e
Parker Automation. Um dos diretores
da Debis Humaitá, a patrocinadora do
evento, abordará um estudo de caso
sobre a implantação da unidade
Mercedes, em Juiz de Fora (Minas
Gerais). De acordo com Glauber de
Oliveira Costa, diretor de marketing da
Mecatron, a programação estará
voltada para apresentar uma visão mais
concreta da automação que vai além
da tecnologia. �Incluímos assuntos
sobre o impacto social da automação e
as novas tecnologias na vida do cidadão
para se criar a oportunidade de troca
de idéias sobre o que está por trás da
automação�, explica.

Laboratório de Mecatrônica: visão concreta de automação também para os leigos

EVENTO

Foto: Antoninho Perri
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SAÚDE

Estatísticas recentes revelam: duas a cada
dez pessoas brasileiras sofrem de pressão alta.
As doenças cardiovasculares são a principal
causa de morte no país, que respondem por
cerca de 40% das mortes e 50% dos óbitos de
pessoas com mais de 65 anos, no Brasil.

Há menos de um mês a área da saúde da
Unicamp criou o Grupo de Hipertensão do
Cecom, cuja principal finalidade é, senão
reduzir esse índice, pelo menos dar a sua
contribuição para impedir que outras pessoas
sejam vítimas desse mal. O serviço funciona
no prédio do Cecom e já atende a 20
pacientes hipertensos por dia numa média de
500 por mês. Segundo a cardiologista Patrícia
Falabella Leme, ali o paciente recebe todo
tipo de orientação para, no mínimo, prevenir e
tratar a hipertensão através de algumas
medidas. Como, por exemplo, dieta com baixo
teor de sal, praticar  uma atividade física
aeróbica, como caminhar, corre, nadar, e
andar de bicicleta. O paciente tem que  saber
o que pode e não pode comer. Por exemplo,
deve evitar o consumo de bebida alcoólica,
reduzir o peso até o ideal e combater o
estresse através de atividades de lazer � ler ,
pintar, bordar ou participar de grupo se
relaxamento.

Patrícia diz que embora ainda não se saiba
as causas que provocam a pressão alta, �sabe-
se que alguns fatores podem facilitar o seu
aparecimento como a hereditariedade, o sal, a
obesidade e o estresse�, explica. Para José
Luiz, do Departamento de Enfermagem da
FCM, a hipertensão é uma moléstia

Cecom cria grupo de combate à hipertensão

assintomática na maioria dos casos. �Quer
dizer, a hipertensão é uma doença silenciosa
que, quando aparecem os primeiros sintomas,
já pode ter causado danos no organismo.
Assim, a hipertensão pode causar enfarte,
queda ou perda da visão, doenças
coronarianas e falência renal�, diz a médica.

A hipertensão arterial, ou pressão alta,
como é popularmente conhecida, é a
elevação da pressão sangüínea no sistema
cardiovascular e suas causas, segundo os
médicos, ainda são desconhecidas. É uma
doença que até então não tem cura. A
pressão provocada pela contração cardíaca é
chamada de pressão arterial sistólica; a que
acontece durante o relaxamento do músculo

O reitor Hermano Tavares abriu a solenidade
de posse do novo coordenador do Gastrocentro,
Luiz Sérgio Leonardi, no último dia 10, no
anfiteatro da unidade. Em substituição ao
antecessor, José Murilo Robilotta Zeitune,
Leonardi cumprirá um mandato de três anos,
tendo como coordenador-associado Antonio
Frederico Novaes de Magalhães. Esta é a
segunda vez que ele exerce esta função junto ao
Gastrocentro. A primeira foi no período 92-94.

Durante a cerimônia de posse, estiveram
presentes autoridades da Reitoria, representantes
da área médica, diretores de unidades, de
laboratórios farmacêuticos, alunos e funcionários.

Hermano Tavares ressaltou a competência dos
profissionais do Gastrocentro e a sua projeção
como o mais importante centro do País, além de
destacar a notoriedade que alcançou na visão
internacional, a exemplo do Japão, com quem
mantém relações de cooperação através da
missão Jica.

Natural de Araras-SP, Leonardi fez carreira
universitária na Unicamp, tendo realizado
anteriormente a graduação na Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da USP e a
residência médica no Hospital São Paulo da
Faculdade da Escola Paulista de Medicina.

Na Unicamp, concluiu o doutorado na

ADMINISTRAÇÃO

Leonardi é o novo coordenador do Gastrocentro

FCM em 72, defendendo a tese �Contribuição
ao tratamento dos ferimentos do duodeno e
do pâncreas�. Dentre os diversos cargos
ocupados, foi diretor da Faculdade no período
80-84, chefe do Departamento de Cirurgia,
presidente do Conselho de Administração do
HC e Comissão de Pós-Graduação da FCM.
Desde 72 é chefe da Disciplina de Moléstias
do Aparelho Digestivo e desde 89
coordenador da Unidade de Transplante
Hepático do HC.

O novo coordenador do Gastrocentro é

professor titular de Gastroenterologia Cirúrgica.
Grande conhecedor da carreira universitária,
Leonardi foi o idealizador do Pronto-Socorro do
HC. Foi ainda coordenador do Serviço de
Cirurgia do Hospital Municipal de Paulínia. De
86 a 95.

Leonardi apresentou por volta de 400 trabalhos
em congressos médicos, tanto nacionais quanto
internacionais. Tem mais de 200 artigos
publicados em periódicos. Participou em mais de
76 bancas examinadoras de concursos públicos,
entre outras atividades.

Leonardi
discursa
durante a
solenidade
de posse, à
esquerda do
reitor
Hermano
Tavares

cardíaco é a pressão arterial diastólica. A
hipertensão arterial altera os vasos sangüíneos,
que pode provocar infarto, derrame cerebral e
paralisação dos rins. Os valores considerados
ideais de pressão são 120 mmHg x 80 mmHg e
até 140 mmHg x  90 mmHg � considerado
índice normal.

O Grupo de Hipertensão Arterial do
Cecom é constituído pelo seguintes
profissionais: Patrícia Falabella Leme
(médica), Maria Alice Cypriano, Thais
Helena Teixeira e Nair Lumi Yoshino e José
Tabagiba Lamas (enfermeiros), Maria Cristina
Faber Boog (nutricionista), Tânia Maria
Granzotto (assistente social), Helenice
(psicóloga) e Fábio Martins (fisioterapeuta).

Patrícia e
José Luiz
esclarecem
sobre os
cuidados
necessários
para previnir
os males da
hipertensâo

Foto: Neldo Cantanti

Foto: Antoninho Perri
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CAMPANHA

H á mais ou menos cinco anos Roberto Alves, 42
anos, casado, renasceu. Vítima de uma hepatite
do tipo B que evoluiu, ele não teve outra

alternativa a não ser se submeter a um transplante de
fígado na Unicamp. Antes porém, passou por sérias
dificuldades até conseguir um doador. Como gozava de
uma vida normal e saudável antes de contrair a doença,
Roberto sequer imaginava que mais tarde viria a fazer
parte de um grupo de transplantados. E, justamente a
partir deste episódio, ele resolveu engrossar a luta para
conscientização da população para a doação de órgãos.

Esta história, infelizmente, não é rara. Hoje na fila,
aguardando por um transplante de fígado, no Estado,
estão em torno de 2.000 pessoas. �A situação é bastante
difícil�, explica Adriano Fregonesi, coordenador da
Central de Captação de Órgãos do Hospital das Clínicas
da Unicamp. Ainda existem muitas dúvidas da
população para serem esclarecidas e a única forma, em
sua opinião, é a conscientização através de campanhas e
matérias na imprensa que esclareçam essas questões. Foi
neste sentido que a Unicamp e a Associação de
Portadores de Hepatites, Candidatos e Transplantados
Hepáticos do Interior do Estado de São Paulo (Apohie),
da qual Roberto é presidente, se mobilizaram, na última
semana, para realizarem uma campanha no Shopping
Center Iguatemi.

Portando panfletos e apoiados por uma equipe médica
para orientar a população que transitava pelo local, um
grupo da Apohie realizou a campanha corpo a corpo para
uma média de 50 mil pessoas. �É gratificante poder
esclarecer a população da importância de dar
oportunidade de vida a outra pessoa�, diz Jankees Van
der Poel, 31 anos, casado e doutorando em Engenharia
Elétrica na Unicamp. Há cerca de um ano, ele aguarda
na fila por um órgão, pois é portador de uma doença
côngenita rara de nome colangite esclerosante primária.

A difícil tarefa � Para se ter uma idéia do tamanho
do problema, no Estado de São Paulo, as estatísticas
demonstram que já somam oito mil pessoas à espera de
um rim e 500 na fila por um coração. Pelo menos 30% dos
candidatos a um transplante morrem na fila de espera.
�A verdade é que quando se entra no processo à espera
por um órgão não se sabe se é para a vida ou para a
morte�, define Fregonesi. Ele enumera, pelo menos, dois
pontos principais que dificultam a captação de órgãos
atualmente.

O primeiro, seria a falta de notificação ao serviço de
captação, por parte dos médicos, quando há morte
encefálica ou mais conhecida como morte cerebral.
Segundo o coordenador, esta informação deveria ser
rápida e eficiente para que se consiga agilizar o processo.
�No momento em que ocorrem os fatos inicia-se uma
corrida contra o relógio, pois o coração funciona apenas
por mais alguns minutos�, explica.

Outra situação bastante comum nos hospitais
brasileiros é a recusa da família em doar os órgãos por
falta de esclarecimento. �É importante que o doador,
uma vez conscientizado, deixe avisado a família do seu
interesse em doar os órgãos�. Em sua experiência, uma
das alegações mais constantes é com relação a motivos
religiosos � cerca de 40% daqueles que são abordados
pelo serviço de captação. Neste caso, Fregonesi explica
que a maior parte das religiões não se opõe ao ato, mas
por desconhecimento a família acaba abortando a
retirada dos órgãos.

O Hospital das Clínicas da Unicamp
está reiniciando o serviço de transplantes
de fígado em crianças interrompido há
cerca de três anos.

Desde que realizou a última cirurgia
deste tipo, o HC não estava em
condições de proceder o transplante por
motivos de estrutura. �A criança
demanda mais cuidados que um
adulto�, explica a gastro-pediatra,
Adriana Maria Alves De Tommaso. Ela
esclarece que tanto antes como depois
da cirurgia, a criança precisa da atenção
especial de um adulto as 24 horas do dia.
O pós-operatório requer ainda, atenções
no que se refere à àgua, alimentação e
outros cuidados desta natureza. �As
pessoas que freqüentam o hospital são
pessoas simples e que muitas vezes não
dispõe deste tipo de recurso�.

Adriana salienta ainda, que uma das
dificuldades para a realização de um
transplante em crianças é que,

Grupo esclarece população
sobre doação de órgãos

HC reinicia transplante em crianças
geralmente, ao chegar no HC o
quadro já está avançado demais. Ela
acredita que muitos pediatras não
estão preparados para um diagnóstico
precoce de doenças mais raras e que
seriam o caso de transplante. A
icterícia � doença comum em recém-
nascido � por exemplo, quando passa
de duas semanas deve-se procurar um
especialista. �Diminuição da
coloração das fezes, urina muito
escura, são outros sintomas
preocupantes�, diz.

A gastro-pediatra conta que já teve
casos de se transplantar uma criança
de oito meses. Nestes casos, é mais
difícil conseguir um órgão do
tamanho adequado. Mesmo assim,
Adriana, ressalta que as dificuldades
em captar um órgão são as mesmas
que a do adulto. �Nosso trabalho é
divulgar e cada vez mais informar a
população da importância do ato�.

Quem pode ser um doador?
Praticamente todas as pessoas são potenciais doadores, no entanto, a pessoa

precisa estar em morte encefálica e os órgãos em boas condições para serem
transplantados.

O diagnóstico de morte encefálica é seguro e confiável?
Sim, o diagnóstico de morte encefálica é totalmente seguro e confiável. Os

mesmos métodos diagnósticos utilizados em países desenvolvidos também são
utilizados no Brasil.

Quais os órgãos e tecidos podem ser doados?
Rins, fígado, coração, pulmões, pâncreas, intestino, córneas, válvulas do coração,

pele, cartilagem, ossos e tendões.
Como eu posso ser um doador de órgãos?
Comunicando sua família do seu desejo de ser doador e assim ajudar várias

pessoas a voltar a viver dignamente.

Fonte: Central de Captação de Órgãos
e Tecidos do Hospital das Clínicas Unicamp

Equipe de pacientes promove ação de esclarecimento sobre doações no shopping

Dúvidas

Foto: Neldo Cantanti
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nCinema – Termina no dia 21 (segunda-feira) o Proje-
to Cinematographo, realizado por alunos do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), com a exibição
do filme “A Regra do Jogo” de J. Renoir. A última seção
acontece às 18h15 no auditório do Instituto. Informações
pelo e-mail andre_lasalvia@bol.com.br.

nAntropologia – Acontece dia 22 (terça-feira) a con-
ferência “Sobre os grandes divisores II: A observação do
mesmo e do outro na Antropologia”, ministrada pelo pro-
fessor Mário Goldman, do Museu Nacional da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro. A palestra acontece na
sala da Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH) da Unicamp, a partir das 14 horas. A
promoção é do Programa de Pós-graduação em Antropo-
logia Social. Inscrições e informações na Secretaria de
Eventos do IFCH, ou pelo e-mail seceven@o-
belix.unicamp.br.

nBiologia – A Semana de Biologia da Unesp aconte-
ce de 21 a 25 (segunda a sexta-feira), no Instituto de
Biociências da Universidade Estadual Paulista, em São
José do Rio Preto. Informações pelo e-mail: arif@zoo.ibil-
ce.unesp.br.

nEconomia – O lançamento do número 41 da revista
“Estudos Avançados”, da USP, acontece dia 22 (terça-
feira), às 10 horas, na sede do Instituto de Estudos Avan-
çados, Cidade Universitária, Prédio da Antiga Reitoria,
São Paulo. O dossiê “Pensamento Econômico no Brasil
Contemporâneo” é um dos destaques da publicação. In-
formações pelos telefones (11) 3818-4442 ou 3818-3919,
com Edilma Souza Martins ou Giovana Giurizatto.

nComuna de Paris – “Os 130 anos da Comuna de
Paris” será o tema de uma série de palestras e conferên-
cias que acontecem dia 22 e 23 (terça e quarta-feira), no
auditório do IFCH. O programa abrange desde os escri-
tos de Marx sobre a Comuna até os parlamentares do
império brasileiro frente à Comuna. O Centro de Estudos
Marxistas (Cemarx) é quem está organizando o evento.
Informações e inscrições no site www.unicamp.br/ifch/
seceven/index.html.

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

nFesta Caribeña – Acontece no dia 25 (sexta-feira) a
Festa Caribeña – Nova Geração, na Whiskeria do Centro
de Convivência Cultural. A festa, promovida por um gru-
po de estudantes da Unicamp, terá música, dança e comi-
da típica latino-americana. O objetivo do encontro é inte-
grar os alunos latinos para troca de idéias e assim, dimi-
nuir a saudade do país. O início está marcado para às 21
horas e os convites para mulheres custam R$ 4 e para os
homens R$ 5. A consumação mínima é de R$ 4 por
pessoa. Informações pelo telefone 9795-5814 ou pelo e-
mail culturalatina@latinmail.com.

nEspecialização – O curso de Especialização em

“Deficiência visual e surdez: Fundamentos para a inter-
venção”, está com inscrições abertas até o dia 25 (sexta-
feira), na Área de Ensino e Pesquisa do Centro de Estu-
dos e Pesquisas em Reabilitação “Prof. Dr. Gabriel O S
Porto” (Cepre) da Unicamp. Os telefones para contato
são 3788-8813 e 3788-8814, e-mail cepre@fcm.uni-
camp.br.

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 (sábado), das 7h30 às 17h30, no audi-
tório da Biblioteca Municipal, o II LETEC - Seminário de
Leitura e Tecnologia. O tema deste ano será “Do Analfabe-
to Real ao Digital: Oportunizando Reflexões sobre o Anal-
fabetismo na Sociedade Tecnológica”. Estarão reunidos
especialistas de cinco universidades brasileiras (Unicamp,
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Unicentro-PR,
Universidade Estadual de Londrina e a Pontifícia Univer-
sidade Católica de Campinas –(Puccamp), que proferirão
seis conferências e duas comunicações. Informações com
Aldo Pontes, pelo e-mail aldopontes@hotmail.com.

nBienal do livro - Acontece até o dia 27 (domingo) a
10ª Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro, no
Pavilhão 3 do Riocentro. O Ministério da Educação (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, bibli-

oteca de livros didáticos, dicionários, livros infantis, kits de
alfabetizadores, educação indígena, família na escola,
Revista do Provão entre outros materiais. O Instituto Ben-
jamin Constant vai mostrar parte dos títulos de livros didá-
ticos, já produzidos em braile. A bienal estará aberta das
10 às 22 horas.

nBrasil Africano – Vai até o dia 31 de maio a expo-
sição fotográfica “Olhar um Brasil africano”, de Everaldo
Luís da Silva – primeira do fotógrafo. A mostra é composta
por fotos tiradas na Bahia e está no Saguão de Entrada da
Biblioteca Central. A exposição teve o apoio da equipe da
Galeria de Arte da Unicamp em sua montagem. Informa-
ções pelo telefone 3289-1503.

nEAD – Foi criada recentemente a área de Educação
a Distância no Centro de Computação da Unicamp
(CCUEC). A área é composta por uma equipe
multidisciplinar com formação em Computação e Pedago-
gia e dispõe de equipamentos e software de alta tecnologia
para dar suporte às ações de EAD na Unicamp. Serviços
como abertura de áreas para cursos na Internet, suporte
para utilização e hospedagem de material didático, criação
de listas e sites para EAD, além da elaboração de projetos
e desenvolvimento de material didático, entre outros estão
sendo oferecidos pela equipe, à disposição de toda comu-

A Editora da Unicamp, pela terceira vez consecutiva, vai expor sua produção editorial na
Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que se realiza até dia 27, no Riocentro. Instalada num
stand de 800 m2, a Editora coloca à disposição do público cerca de vinte mil volumes, num
total de mais de 800 quilos de livros. Entre os livros que a Editora da Unicamp vai comer-
cializar 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 atividade do químico, a
filosofia de Gramsci, ensaios sobre gramática, até obras destinadas a músicos e compositores .
O Riocentro fica no Centro de Convenções  Riotur, pavilhão 3, na Av. Salvador Allende,
6555.

Editora da Unicamp na Bienal do Livro
Foto: Arquivo/Antoninho Perri
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nidade acadêmica. Os serviços podem ser solicitados
pelo e-mail ead@ead.unicamp.br.

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 carteira
de vacinação. Horário das 10 às 19 horas. Outras infor-
mações pelos ramais 8-7333 ou 8-7355.

nDesign de embalagem – A Associação Brasileira
de Embalagem (Abre) promove o “Prêmio Abre de Design
de Embalagem” com o objetivo de integrar os estudantes
do setor ao mercado de trabalho e trazer novas perspecti-
vas de profissionais qualificados. Os interessados devem
se inscrever gratuitamente na categoria “Módulo Estudan-
te” e participar com a apresentação de seu protótipo da
embalagem. O trabalho deve representar um projeto ino-
vador, de autoria própria e que ainda não tenha sido indus-
trializado. Deve conter também o histórico do projeto e seu
desenvolvimento. Serão analisados os seguintes aspec-
tos: layout, funcionalidade, qualidade, ergonomia, impres-
são e diferenciais que agreguem valores ao consumidor
final. Serão três etapas de avaliação e os vencedores
receberão os prêmios durante a realização da Semana
Abre de Design de Embalagem, que vai de 18 a 30 de
agosto. Informações no site www.abre.com.br ou pelo
telefone 3082-9722.

nPrêmio para reciclagem – A Associação Brasileira
dos Fabricantes de Embalagens de PET (Abepet) promo-
ve pela segunda vez o Prêmio EcoPET de incentivo à
reciclagem. O objetivo do prêmio é criar uma consciência
ambiental através da pesquisa e descoberta de soluções
para o tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos
e sua reciclagem, especialmente das embalagens de PET.
As escolas em modo geral podem participar com
monografias e pesquisas acadêmicas. Informações no
site www.abepet.com.br, pelo telefone (11) 3849-1688
ou pelo e-mail abepet@abepet.com.br. As inscrições
vão até 30 de setembro.

nRecadastramento da SBPC – A Sociedade Brasi-
leira para Progresso da Ciência iniciou uma campanha
para atualizar os dados de seus associados. Todos os
sócios devem acessar a sessão de recadastramento do
site www.sbpcnet.org.br e confirmar endereço, telefo-
nes, e-mail, área de atuação, cargo e áreas de interesse.
Os sócios que estiverem atrasados com o pagamento de
suas anuidades poderão pagar somente a taxa referente
ao ano de 2001. Estudantes de graduação e pós-gradua-
ção que forem sócios de alguma sociedade científica as-
sociada à SBPC são isentos do pagamento da anuidade.
Para estudantes de graduação e pós-graduação, o valor
da anuidade é de R$20; para sócios de sociedades asso-
ciadas à SBPC, a anuidade é de R$40. O valor da anui-
dade para profissionais, inclusive professores de qualquer
nível que não sejam estudantes, é R$60. O sócio pode
pagar a anuidade pelo site da SBPC, usando cartões de
credito, ou enviando cheque nominal à Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência para Rua Maria Antônia,
294, 4º andar, CEP 01.222-010, SP. Os interessados
podem entrar em contato com a Secretaria de Sócios pelo
e-mail tereza.maria@sbpcnet.org.br; ou pelo telefone
(11) 259-2766.

nInformativo do MCT – O “Informe CT Brasil”, do
Ministério da Ciência e Tecnologia, nasceu para atender à
demanda crescente da sociedade por informações sobre
as ações governamentais na área de C&T. O Informe terá
uma distribuição abrangente, atingido o parlamento, as
comunidades cientifica e empresarial, secretarias de ciên-
cia e tecnologia estaduais e municipais e os veículos de
comunicação. Contatos pelo telefone (61) 317-7515; ou
pelo e-mail informe@mct.gov.br, Assessoria de Impren-

sa do MCT.

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.

nSoftware livre – Estão abertas as inscrições para o
2º Fórum Internacional de Software Livre em Porto Ale-
gre. O evento acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de maio.
Segundo Rubens Queiroz de Almeida do Centro de Com-
putação, “é o melhor lugar para se inteirar das tendências
sobre software livre existente no Brasil e conhecer dicas
valiosíssimas que certamente lhe serão muito úteis”. A
inscrição custa apenas R$ 20 e estão disponíveis 2.000
vagas. Em menos de uma semana, já foram contabilizadas
mais de 500 inscrições. O evento deste ano contará com
a presença dos criadores mundiais de diversas soluções
importantes em software livre. A Unesco, apoiadora oficial
do evento, estará coordenando mesa redonda sobre solu-
ções mundiais em saúde educação e cultura. Informações
e inscrição para o evento no site www.softwareli-
vre.rs.gov.br/forum/index.php.

nAgropecuária – O seminário “Impacto da mudança
tecnológica do setor agropecuário na economia brasileira”
será realizado dia 29 de maio em Brasília. O objetivo é
mostrar como a pesquisa agropecuária influenciou a eco-
nomia brasileira nos últimos 30 anos. O evento é promo-
vido pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
sob a coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), em parceria com o Ministério da
Ciência e Tecnologia. O evento é aberto ao público em
geral e acontece às 9 horas no Auditório Nereu Ramos, na

Câmara dos Deputados. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo e-mail luz@sede.embrapa.br ou
no dia do seminário, no local do evento. A Embrapa forne-
cerá o certificado de participação. Mais informações pelos
telefones (61) 448-4319 ou 448-4466.

nIniciação Científica – Já se encontram disponíveis
no site www.prp.unicamp.br/pibic/entradaix.html as
informações sobre o 9º Congresso Interno de Iniciação
Científica da Unicamp, promovido pelas Pró-Reitorias de
Pesquisa e de Graduação. As inscrições poderão ser
feitas de 21 a 31 de maio, no site acima. O congresso
acontece nos dias 27 e 28 de setembro, no Ginásio
Multidisciplinar da Unicamp. Informações pelo e-mail
cleonice@unicamp.br ou pelo telefone 3788-4891.

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.

nJovem 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.

O Centro de Comunicação (CCO) da Unicamp começa a produzir um programa
semanal com os eventos organizados nas diversas unidades da Universidade. A assessora da
Coordenadora Geral da Universidade (CGU), professora Lúcia Pereira da Silva (foto), foi a
estreante do programa e gravou takes com dois minutos de duração, informando sobre os
Seminários CGU � promovidos quinzenalmente no auditório da Biblioteca Central. O
Canal Universitário de Campinas é veiculado através de cabo, pelo canal 10 da Net
Campinas. As unidades que estão organizando 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. Informações pelo telefone 3788-2079 ou 3788-2081.

Eventos da Unicamp na TV
Foto: Arquivo/Antoninho
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nSeleção de docentes na USP – A Universidade de
São Paulo abre inscrições para seleção de docentes para
as áreas de Comunicações e Artes, Enfermagem (São
Paulo e Ribeirão Preto), Engenharia (São Carlos), Poli-
técnica, Agricultura (Escola Luiz de Queiroz), Arquitetura e
Urbanismo, Ciências Farmacêuticas (Ribeirão Preto),
Direito, Contabilidade, Química (Ribeirão Preto), Filosofia,
Medicina (Ribeirão Preto), Medicina Veterinária e Zootecnia,
Odontologia (Ribeirão Preto), Saúde Publica, Zootecnia e
Engenharia de Alimentos, Ciências Matemáticas e de
Computação, Física, Geociências, entre outras. Os pra-
zos de inscrições variam de acordo com a unidade e o
cargo. Informações e Editais completos no site
www.recad.usp.br/drh.

nEngenharia química – Estagiário cursando 2º ou
3º ano, masculino ou feminino, com conhecimentos em
inglês, para trabalhar em período integral. Entrar em conta-
to pelo telefone 4586-2455 ou enviar currículo por e-mail
rhava@rhavanet.com.br.

nPrograma de Trainee – Formados em Economia,
Ciências da Computação, Direito, Administração ou Ciên-
cias Contábeis. Programa de trainee voltado para Audito-
ria e Consultoria Tributária. Informações no site
www.kpmg.com.br.

nQuímica – Formado em química com 2 anos de
experiência na área de laboratório, com atuação em Pes-
quisas Aplicadas em empresas do Setor Químico. Co-
nhecimentos em síntese de produtos orgânicos ou química
de produtos naturais (óleos essenciais), técnica
cromatografia Gasosa (CG-MS) e cromatografia líquida
de alta pressão (HPLC). Desejável conhecimento inter-
mediário em inglês. Enviar currículo pelo e-mail
sandra.ventura@givaudan.com ou pelo fax 3760-8083.

nEstatística/Matemática – Estudante ou recém-for-
mado em Estatística ou Matemática, com inglês fluente,
ótimos conhecimentos de técnicas estatísticas e bom usu-
ário de informática. Enviar currículo para paula@ca-
tho.com.br.

nTécnico Administrativo – O Centro de Atenção à
Saúde da Mulher (Caism) inicia processo seletivo interno
para uma vaga de técnico administrativo para o Serviço
Social. O prazo para inscrição vai de 21 a 25 de maio, na
Secretaria do RH/Caism, das 9 às 12 horas e das 14 às
16h30. O interessado deve ser servidor da Unicamp, com
no mínimo dois anos de efetivação na Universidade, dois
anos de experiência em função administrativa, possuir o 2º
Grau Completo e Informática. A seleção consta de entrevis-
ta e análise de currículo. Informações no RH/Caism, com
Cristiane, pelos telefones 3788-9322 ou 3788-9355.

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
Biológicas. São requisitos para se candidatar: ter nacio-
nalidade 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 necessá-
rios, áreas de estudo, benefícios e processo seletivo, foi
programada uma reunião de orientação para a qual são
convidados todos os interessados. A reunião será no dia
23 de maio, às 18h45, na Avenida Paulista, 854 – 3º
andar, Edifício Top Center, esquina com Alameda Joa-
quim Eugênio de Lima. Outras informações pelo telefone
(11) 287-0100.

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 telefo-
ne 3385-4076.

nEducação Ambiental – Acontece de 29 a 31 de
julho o Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental,
promovido pela Unesp, USP e UFSCar, no Instituto de
Biociências da Unesp, Campus de Rio Claro SP. Os
objetivos do encontro são: identificar e analisar as tendên-
cias e perspectivas da produção cientifica sobre a Educa-
ção Ambiental; discutir, analisar e divulgar trabalhos de
pesquisa sobre esta temática; fornecer subsídios para uma
caracterização inicial do estado da arte da pesquisa em
Educação Ambiental no país e suas perspectivas. Infor-
mações no site www.rc.unesp.br/epea, pelo telefone
(19) 526-4155 ou pelo e-mail epea@rc.unesp.br.

nPoemas – Acontece dia 30 de maio o Trans-versal,
uma apresentação de poemas de Sheila da Silveira e
Christovam de Chevalier, acompanhada de uma conver-
sa com os autores. Essa é mais uma atividade do progra-
ma “Conversa de rua” do Laboratório de Estudos Urba-
nos. A apresentação acontece às 18 horas na Cantina do
Carpe Diem do Instituto de Estudos da Linguagem. Infor-
mações pelo e-mail monikvik@labeurb.unicamp.br.

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-
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.terra-
vista.pt/FerNoronha/8262/simposio.htm, pelo e-mail
rcastro@nutricao.ufpe.br, com Raul Manhães de Cas-
tro, 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

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra está contratando médicos
plantonistas para exercerem funções junto ao Pronto-Socorro da instituição. O profissional
interessado será registrado pelo regime CLT através da Prefeitura Municipal. O valor do
plantão de 12 horas é de R$ 250,00. O plantonista ainda receberá pelo atendimento particu-
lar e convênios, independentemente do valor do plantão. Informações: (19) 3892-1888.

Médicos Foto: Arquivo/Antoninho
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Semana da Unicamp pode ser recebido com o envio de um e-mail  para asemana-1-request@unicamp.br, deixando o assunto em branco e no corpo da mensagem digitar: subscribe e seu e-mail.

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.

nEnfermagem 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 da
Universidade. A organização do evento é do Departamen-
to 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.u-
nicamp.br. Paralelo aos eventos acontece a Feira de
Equipamentos e Materiais da Área de Saúde.

nEngenharia Agrícola – O Congresso Nacional de
Estudantes de Engenharia Agrícola (Confreagri) será rea-
lizado na Unicamp, no período 18 a 25 de julho. Participa-
rão alunos de todo o país. Mais informações com o Centro
Acadêmico da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri)
pelo telefone (19) 3788-1046, pelo e-mail conee-
agri@egroups.com ou no site www.agr.unicamp.br/
coneeagri.

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).

nSemana de Engenharia de Alimentos – Acontece
de 22 a 28 de julho a 20ª Semana de Engenharia de Alimen-

tos da Unicamp. O evento é conhecido em todo o país. A
cada ano, conta com a participação de 1000 pessoas, entre
estudantes, engenheiros e empresários, de todo o Brasil. A
Semana é organizada por alunos de graduação da Faculda-
de de Engenharia de Alimentos, com apoio dos professores
e profissionais da área. O principal objetivo é trazer para o
ambiente acadêmico a realidade do mercado de trabalho,
permitindo a contínua troca de experiência entre os partici-
pantes. As inscrições podem ser feitas via Internet no site
www.semalim.com.br, onde também podem ser encon-
tradas mais informações sobre o evento ou e-mail
semalim2001@semalim.com.br.

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
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.

nEconomia – “Padrões de Crescimento e Diferenci-
ação Econômica em Santa Catarina” (doutorado). Candi-
dato: Alcides Goularti Filho . Orientador: Professor  José
Jobson de Andrade Arruda. Dia 22, às 9h30, Sala 23

(Pavilhão do Instituto de Economia).

nEducação – “Espaço, brinquedo e educação: um
estudo sobre o parque lúdico Sesc/Itaquera-SP”
(mestrado). Candidata: Telma Guadagnini. Orientador: pro-
fessor César Aparecido Nunes. Dia 25 de maio, às 14h30,
sala defesa - bloco “A” 1º andar da Faculdade de Educa-
ção.

nEngenharia de Alimentos – “Maximização da es-
tabilidade oxidativa de óleo de soja acondicionado em
garrafas plásticas” (doutorado). Candidato: Henriette
Monteiro Cordeiro de Azeredo . Orientador: professor José
de Assis Fonseca Faria. Dia 22, às 14 horas, Salão No-
bre – FEA.

nEngenharia elétrica e computação – “A influência
de compensadores estáticos de reativos na estabilidade
de tensão de sistemas de energia elétrica” (mestrado).
Candidato: Jim Silva Naturesa. Orientador: professor
Vivaldo Fernando da Costa. Dia 25, às 14 horas, Sala de
Defesa de Teses da CPG/FEEC.

nMedicina – “Características psicoemocionais dos
trabalhadores de uma Biblioteca universitária, portadores
de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho -
DORT/DER..” (mestrado). Candidato: Celso Aleixo de
Barros. Orientadora: professora Liliana Andolpho M. Gui-
marães. Dia 23, às 9 horas, Anfiteatro da CPG/FCM.

n“Uso de drogas por estudantes de 1º e 2º graus na
cidade de Campinas: Prevalência e fatores sócio-
demográficos, culturais e psicopatológicos associados.”
(mestrado). Candidata: Meire Ap. Soldera. Orientador:
professor Paulo Dalgalarrondo. Dia 24, às 9 horas, Anfite-
atro da CPG/FCM.

nQuímica – “Estudo polarográfico de Fe(III) e Cu(II)
em diversas matrizes utilizando eletrólito de suporte à base
de citrato e EDTA.” (mestrado). Candidata: Melissa Sitton.
Orientador: professor Luiz Manoel Aleixo. Dia 23, às 14
horas, Sala IQ-17.

n“Síntese e reatividade de complexos cis-bis (al-
quinila) platina(II) e clusters de ferro-platina.” (doutora-
do). Candidato: Cleber Vinícius Ursini. Orientador: pro-
fessor Gilson Herbert Magalhães Dias. Dia 24, às 14
horas, Sala IQ-17.

�Controle de Suspensões Ativas Utilizando Redes Neurais � (mestrado). Candidato:
Antonio Fernando Abreu de Andrade. Orientador: professor Douglas Eduardo Zampieri .
Dia 24, às 14horas, ID2.

Engenharia Mecânica
Foto: Arquivo/Antoninho
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EXTENSÃO

U ma pesquisa desenvolvida dentro
do Projeto Mercosul da
Coordenadoria de Relações

Internacionais (Cori) da Unicamp, em
1998, inspira a realização de um curso de
extensão em parasitologia ambiental.
Organizado para atualizar os
conhecimentos sobre Giardia e
Cryptosporidium em água, o curso será
ministrado pela professora Regina Maura
Bueno Franco, do Departamento de
Parasitologia do Instituto de Biologia da
Unicamp, e o biólogo Romeu Cantusio
Neto, da Sanasa, no período de 18 a 21 de
junho.

Além de receber noções sobre a
detecção dos protozoários em amostras de
água, os alunos obterão informações sobre
procedimentos laboratoriais, normas para
coleta e processamento em água bruta,
visando à detecção de cistos e oocistos.
Entre as atividades está uma visita técnica
à Sanasa. Os interessados no curso devem
inscrever-se até 1º de junho. Por ter um
limite de 15 vagas, a participação no curso
é restrita a engenheiros sanitaristas,
engenheiros tecnólogos, biólogos e
bioquímicos que atuem na área de
tratamento de água.

Segundo Regina Maura, o curso dá
continuidade a uma linha de pesquisa
iniciada no final de 1998, quando, ao lado
de Cantusio Neto, implantou técnicas de
detecção de Cryptosporidium e Giardia em

Curso ensina técnicas de
parasitologia ambiental

Sempre que pode, o docente da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM) Eros Antonio de
Almeida � do Departamento de Clínica
Médica no HC � participa de eventos de
atualização em sua área. Só que sua última
experiência trouxe recentemente um aditivo
interessante. Ele foi contemplado com o
terceiro lugar no Prêmio �Dr. Sérgio Diogo
Giannini�, promovido durante o 9o Congresso
Brasileiro do Departamento de Aterosclerose
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em
Natal-RN.

Eros concorreu com outros 46 trabalhos de
importante teor científico. Sua pesquisa �
�Disfunção endotelial em coelhos
hipercolesterolêmicos tratados com
atorvastina� � não só ganhou menção
honrosa, como um prêmio em dinheiro, que,
segundo Eros, já tem destino certo: será
empregado na compra de materiais para
implementar o Laboratório de Lípides,
Endotélio e Aterosclerose, do qual é
responsável.

O projeto é experimental e está sendo
desenvolvido no Núcleo de Medicina e
Cirurgia da FCM da Unicamp.

Durante as investigações, avaliou-se a ação
da droga estatina na redução de lípides como
o colesterol e lipoproteínas de baixa densidade
(LDL), que para leigos é a fração ruim do
colesterol. Também foi estudada sua
repercussão na função endotelial e na
peroxidação lipídica. Os primeiros resultados
mostraram eficácia da droga em torno de 45%
dos testes feitos com coelhos. Informações:
telefone 3289-4107.

Cardiologista
é premiado em

Congresso

PROJETO EXPERIMENTAL

água bruta destinada ao consumo humano
e tratada no laboratório de protozoologia,
onde a professora trabalha. A importância
de sua realização, de acordo com Regina,
está na recomendação da portaria vigente
que estabelece procedimentos e
responsabilidades ao controle e a
vigilância de qualidade de água para
consumo humano.

Uma segunda e relevante proposta do
curso de parasitologia ambiental, segundo
Regina, é discutir e apresentar a
implicação desses achados em saúde
pública, dando espaço para a discussão
dos riscos. Regina ressalta que esses
protozoários são considerados emergentes
por terem causado, em um passado
recente, um grande número de casos de
gastroenterite.  �O objetivo é informar e
atualizar conhecimentos teóricos e
práticos sobre a detecção de cistos e
oocistos em água devido à crescente
importância desses protozoários em saúde
pública�, reforça.

O sintoma da gastroenterite, segundo
Regina, é uma diarréia aquosa de curta
duração, se o indivíduo for
imunocompetente. No caso de pessoas
com imunodeficiência, a aquisição da
doença pode levar ao óbito.

As informações sobre o curso e
matrícula podem ser adquiridas pelo
telefone 3788-4646, na Escola de Extensão
da Unicamp (Extecamp).

Regina Maura: protozoários causadores de moléstias algumas vezes fatais devem ser identificados

Monteiro usará dinheiro na compra de material

Foto: Neldo Cantanti

Foto: Divulgação
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PERSONAGEM

N ão usava barbeador elétrico, nem
dirigia; preferia uma caneta antiga,
simples, a esferográfica. Alto,

ligeiramente curvo, tinha especial predileção
por gravatas, chapéus e luvas. Murilo Mendes
(1901-1975) era um homem de hábitos
simples, comuns. Mas acima de tudo um
triste. Costumava definir-se como um
�católico relaxado, que gosta de vinho, menos
o nacional, e inimigo pessoal de Hitler�.
Personalidade complexa e, por vezes,
contraditória, ora extrovertida em excesso, ora
formada de introspecção, Murilo Mendes é
indiscutivelmente um dos mais importantes e
poetas da literatura brasileira.

E agora, quando se comemora cem anos de
nascimento do poeta, a direção do Instituto
de Estudos da Linguagem (IEL), convidou a
professora emérita de Literatura Brasileira e
Portuguesa Luciana Stegagno Picchio, da
Universidade de Roma La Sapienza, para
uma palestra a alunos de graduação, de pós, e
professores da Unicamp. O encontro com a
professora Luciana, na última quarta-feira,
contou com a presença de mais de 60 pessoas.
Com seus 81 anos, imenso sorriso no rosto, a
especialista em Murilo Mendes contou

Palestra comemora cem anos de Poeta
�Sem esperança não

acontece o inesperado�

Murilo Mendes

O Folk Ensemble, da Eslováquia, o El
Cimarrón, da Argentina, e o Etnográfico de
Lorvão são três dos mais importantes grupos
de dança folclóricas internacionais que vão se
apresentar em Campinas nos próximos dias 23
e 24 durante o 4° Festival Internacional do
Folclore � Objetos Afetos. Mais precisamente
nos palcos do Teatro José de Castro Mendes, a
partir das 21 horas. São grupos com
aproximadamente 40 pessoas cada, que têm
em comum o folclore e o uso de adereços e
instrumentos musicais típicos, coreografia
tradicional e por terem, também,
conquistados prêmios em vários países do
mundo.

A realização do festival é um trabalho
desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar de
Comunicação Sonora (NICS-Unicamp), com
apoio das Coordenadorias de Centros e
Núcleos (Cocen) e de Relações
Internacionais (Cori), com suporte da
Secretaria Municipal de Cultura e o Cioff/
Unesco.

Paralelamente ao festival ocorrem oficinas
em que a música e a dança dos países
representados serão vivenciadas por meio da
interação com os grupos internacionais. Essas
oficinas realizam-se no SESC, na Escola

CULTURA

Estadual de Segundo Grau Culto à Ciência e
no Galleria Shopping. No dia 24, ao meio-dia,
os grupos da Argentina, Paraguai e
Eslováquia se apresentam no Ciclo Básico da
Unicamp.

�Nosso  objetivo é atingir um grande
público e transformar o festival em evento
regular, que se realize todo ano, cada vez
comum número maior de atrações�, diz Maira
Camargo, uma das organizadoras do festival.
Ela conclui dizendo que a abertura do festival
�enaltece a figura do artesão e o artesanato
como forma de expressão íntima vinda do seio
do povo�. As imagens e a trilha sonora original
foram criadas com o auxílio do computador a
partir de pesquisa videográfica realizada no
acervo do Museu de História e Folclore
�Maria Olímpia�. Essa montagem multimídia,
além de mostrar objetos criados pelo povo,
quer transmitir, por intermédio da música e
dança, o lirismo do artesão e a sua poesia.

�Os depoimentos, simples e autênticos dos
artesãos olimpienses, da Dona Rosinha, da
Lalá e do Breno, dão ao trabalho um contorno
expressivo profundo�, explica Maira. �O
público presente no festival certamente vai
vislumbrar por meio da integração multimídia
entre o vídeo, a música e a dança, um

espetáculo único�, avalia a coordenadora do
festival.

Participam também do festival bailarinos do
DACO/Unicamp, e academias da região de
Campinas, e a montagem coreográfica
realizada no Studio de Dança Christiane
Matallo. Nos teatros, na abertura de cada
show de dança teatros internacional, será
apresentada uma performance multimídia
produzida pelo professor Jônatas Manzolli,
coordenador do NICS, denominada Objetos
Afetos, que dá nome ao festival. Jônatas
explica que esse trabalho representa uma
interação entre dança, vídeo e música, numa
alusão ao artesanato popular.

detalhes sobre a vida do poeta. Com boa dose
de humor, revelou, por exemplo, que  foi
amiga dele e da esposa Maria da Saudade
Cortesão Mendes durante os 18 anos em que
Murilo Mendes passaram em Roma.
Relembrou que aos nove anos ficou fadado à
poesia à passagem do planeta Halley, e, aos 16
anos, fugiu do colégio onde estudava em
Niterói simplesmente para assistir a um
espetáculo de dança da companhia de
Diaghilev e ver Nijinsk dançar. Com sua voz
fininha, porém firme e lúcida, Luciana
contou ainda outras particularidades da vida
do grande poeta. Por exemplo, do dia em que
tropas alemãs invadiram a Áustria, Murilo
telegrafou a Hitler para mandar um recado ao
ditador protestando em nome de Mozart.

O poeta era um homem fascinado pela

dança, pelas artes plásticas e pela
música. A poesia era, no entanto, a
sua grande paixão. Luciana diz que
ele era capaz de ficar ouvindo
música por várias horas. Entre os
seus compositores preferidos
estavam Mozart, Haendel, Bach e
Beethoven. Murilo era um homem
que fazia questão de uma boa
amizade e, por isso, cultivava
amizades de artistas plásticos,
escritores e poetas. De acordo com
Luciana, a coleção de quadros de
Murilo Mendes inclui  obras de
Miró, Picasso, Portinari, Goeldi,
Fernand Léger, Vieira e Ismael Nery
e tantos outros.

Luciana revelou que, já no fim da vida, e
Murilo tornando-se �um homem tristinho�,
um dia foi visitá-lo. Conversando com o
poeta, preocupada com o seu estado de
saúde, perguntou-lhe o motivo de tanto
aborrecimento. Ao que o poeta respondeu,
com voz sumida e triste: �Angústia, angústia�.

O primeiro livro de Murilo Mendes �
Poemas �, lançado em 1930, foi considerado
por Mário de Andrade como o principal
acontecimento editorial daquele ano, quando
foram publicadas obras de Carlos Drummond
de Andrade e Manuel Bandeira, nomes que
se consagrariam mais tarde. Murilo Mendes
escreveu inúmeras obras, entre elas Poesia
liberdade, Tempo espanhol, Poemas, As
metamorfoses e A idade do serrote, que a
Editora Record  está relançando.

Festival do folclore traz atrações internacionais

Grupo de Lorvão apresenta o viras no festival

Luciana teve a felicidade de conviver com Murilo

Foto: Neldo Cantanti

Foto: Divulgação
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COMEMORAÇÃO

U ma programação organizada para
homenagear os assistentes sociais que
trabalham em diversos setores da

Unicamp teve como conferente a vice-
prefeita de Campinas, Izalene Tiene. O
convite foi feito por Sandra Terra, diretora do
Serviço Social do Hospital de Clínicas, e sua
assessora, Virgínia Camilo. As duas assistentes
foram responsáveis pela realização do evento
que reuniu mais de cem profissionais no dia 15
de maio, no anfiteatro do Hospital de Clínicas.

O Dia do Assistente Social reuniu
representantes de diversas unidades que
prestam assistência a usuários, pacientes,
alunos e funcionários da universidade, entre
eles ex-alunos de Izalene na Universidade
Salesiana de Americana (Unisal), de onde ela
pediu afastamento para dedicar-se à vice-
prefeitura. �Eles estão presentes em todos os
lugares com a função de organizar�, disse
Izalene, que durante a conferência falou sobre
a trajetória política do serviço social e o papel
do assistente na organização social. Na
oportunidade, ela definiu o serviço social
como uma profissão que tem na essência a
organização social. �Esta é a dimensão da
política. O que é a política, senão a arte de
organizar?�

A presença de Izalene no Hospital de
Clínicas rendeu elogios ao Serviço Social da
Unicamp. Assistente social desde 1976, com
uma vida política sempre ativa, a vice-prefeita
de Campinas fez comentários especiais sobre
as profissionais da área de saúde, dizendo que
elas estão presentes em outras atividades para
as quais são chamadas.

A história de vida de Izalene conduziu-a de

Nos dias 21 e 22 (segunda e terça-feira), o Centro de
Convenções vai sediar um grande debate sobre projetos
sociais. Trata-se da apresentação do Projeto Ajuri, uma
iniciativa de atuação social desenvolvida junto à ONG Warã
(Associação de fomento, desenvolvimento e encontro de
projetos sociais), cujo objetivo é fomentar a organização
comunitária a partir do trabalho com arte-educação, lazer e
formas de gestão dos meios de subsistência em comunidades
da região do médio Solimões, no estado do Amazonas.

Num primeiro momento as cidades envolvidas, durante os
meses de janeiro e fevereiro de 2001, foram Alvarães e Uarini,
nas quais foram realizadas atividades e eventos com grupos
sociais locais. O trabalho aconteceu com a finalidade de
reconhecer os principais desejos e necessidades da
comunidade. Os próximos projetos estão sendo organizados
para 2003.

No dia 21, às 14 horas haverá apresentação do Projeto Ajuri
e debate sobre a primeira etapa de trabalhos. Dia 22, também
às 14 horas, acontece um debate sobre a atuação de entidades
civis e o papel da social da universidade pública. O evento tem
apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Desenvolvimento
Universitário. Mais informações no e-mail
mazzola@agr.unicamp.br.

Vice-prefeita prestigia assistentes sociais

forma natural para a profissão de assistente
social. Uma das primeiras atitudes de
mudança e organização vivenciadas em sua
área foi a organização de um grupo de
mulheres no bairro São Vicente, em
Campinas, quando as integrantes da
comunidade começaram a discutir as formas
de estender as roupas no varal. Um começo
simples, mas, como reforça Izalene, �isso é
você estar iniciando uma organização
política.�

A vice-prefeita conta que uma das
qualidades dos profissionais atuantes na área

foi observada durante sua permanência na
vida acadêmica, como professora
universitária e estudante de mestrado na
PUC de São Paulo. �Na academia pude
perceber que cada vez mais o serviço social
está voltado para a classe trabalhadora.� O
desejo de Izalene, já transmitido em suas
aulas, é que além de atuar, os profissionais se
informem cada vez mais sobre o que está
acontecendo na sociedade, por meio da
leitura de jornais, periódicos e livros. �A vida
profissional tem de ter marcas, senão perde o
entusiasmo.�

Izalene Tiene vincula a profissão com a organização social, na mesma dimensão da política

ASSISTÊNCIA

Projeto abre debate
sobre ações sociais

Cartaz do
Projeto Ajuri,
que prospecta
os anseios de
comunidades

carentes

Foto: Neldo Cantanti
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B alzac escreveu grandes romances
 (Eugénie Grandet é um deles), mas seu
 �forte certamente não era a caligrafia.

Seus originais tornaram-se famosos por serem o
tormento dos tipógrafos. Outros escritores, no
entanto, faziam questão de apresentar os
originais limpos e legíveis. Machado de Assis foi
um deles. O autor de clássicos como Dom
Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas,
entre outros, tinha uma letra miúda,
redondinha, perfeitamente compreensível.

A boa caligrafia nem sempre foi privilégio de
todo mundo, mas uma boa dose de talento � e
muita prática � sempre ajuda. Há quem sem
muito esforço consegue escrever de maneira
bonita e elegante. Mas há outros.... A arte de
escrever bonito é um assunto que sempre
interessou ao professor Geraldo Archangelo, do
Departamento de Artes Plásticas do Instituto de
Artes (IA-Unicamp). Professor de modelagem
no Instituto desde 1985, Archangelo está
ministrando um curso de caligrafia  no IA,
destinado àqueles que aspiram por conseguir
melhor performance na arte de escrever.

A idéia do curso surgiu em virtude das
freqüentes solicitações por parte de estudantes
da Unicamp para que Archangelo fornecesse
algumas dicas de como poderiam melhorar a
escrita.

O curso é direcionado especialmente a
estudantes de graduação e de pós, não apenas
de Artes, mas também de outras unidades e até
gente de fora da Universidade. As aulas são
dadas às quartas e quintas-feiras, na sala AP5, no
1° piso do IA, na hora do almoço, entre meio-dia
e 13 horas. Estão cadastrados aproximadamente
40 alunos de diversas unidades da instituição.

Archangelo costuma dizer que, para se ter
letra bonita e com estilo é basicamente uma
questão de treino. �E muita paciência�,
sugere. E os resultados apresentados até agora
têm sido muito bons. �Embora varie de
indivíduo para indivíduo geralmente quando

Curso resgata a arte da caligrafia

Uma união entre os estudantes de música
popular e os de música erudita da Unicamp dá
origem ao Unimúsica, um projeto que
pretende reunir mensalmente no palco do
auditório do Instituto de Artes trabalhos
desenvolvidos por alunos dos cursos de música
clássica e erudita da Unicamp. A iniciativa é
inspirada nos festivais Unidança e Unicenas
realizados mensalmente por alunos dos
departamentos de artes corporais e cênicas da
universidade.

A primeira apresentação do Unimúsica será
nos dias 23 e 24, às 12h30, no Auditório do
Instituto de Artes. Para que o público prestigie
todos os espetáculos, a coordenação do evento
preferiu manter a programação em sigilo. O
que se pode adiantar é que o repertório é uma

ARTES

Projeto une estudos de música popular e erudita
mistura de clássico, popular, novo e antigo. Os
concertos reverenciam nomes consagrados da
música como Mozart, Chiquinha Gonzaga e
Hermeto Pascoal, segundo Cassiana Zamith,
aluna do curso de música popular e uma das
organizadoras do evento. As peças serão
apresentadas por um duo de violino, um trio
de piano, guitarra e contrabaixo, quintetos e
até um sexteto vocal, coisa rara na história da
música.

O objetivo do festival, segundo Cassiana, é
divulgar as produções realizadas pelos alunos
à comunidade universitária e aproximar os
alunos de música popular e erudita. �Muita
gente mostra seu trabalho fora da Unicamp,
então resolvemos criar um espaço interno para
a divulgação dos trabalhos.�

O único critério para participar do
Unimúsica é que todo grupo seja formado
por alunos do Instituto de Artes da Unicamp
do primeiro ao último ano. � Existem muitas
coisas boas acontecendo no departamento,
mas as pessoas não têm iniciativa de montar
e realizar um espetáculo�, reforça Cassiana.
A coordenação conta com o prestígio de
toda a comunidade universitária para o
evento.

Serviço
Unimúsica

23 e 24 de maio
Auditório do IA

se esforça o suficiente e se dedica aos
exercícios, nota-se que em pouco tempo o
aluno passa a ter uma boa caligrafia, e já
começa a criar em cima da letra que elabora,
tornando-a mais bonita�, diz o professor.

Como método de ensino, Archangelo optou
pelos estilos denominados pelos especialistas de
cursiva inglesa e o gótico alemão. Esta última,
uma letra enfeitada, sextavada, cheia de
firulas, que, às vezes, de um simples traço
podem ser feitas outras letras. Os primeiros

exercícios são os de ordem muscular, seguidos
pelos motores e os psicomotores. Os movimentos
� com os dedos médio, indicador e polegar �
são executados repetidas vezes ora
rapidamente, com traços leves, movimentando
apenas o pulso, ora de maneira lenta,
produzindo traços finos e grossos,
simultaneamente. E Archangelo dá uma dica
que não pode ser desprezada: �quanto mais o
aluno se exercitar mais rapidamente terá
chance de evoluir�.

Sandra  Regina Polizio e Alexandre Megda Pizzi são alunos do  1° ano de Artes Plásticas. São
unânimes em afirmar que não estão fazendo o curso unicamente com a intenção de melhorar a letra. É
bem mais que isso.

Alexandre, por exemplo, diz que quer aplicar o que está aprendendo na confecção de cartões de
Natal, de visitas, de casamentos e outros trabalhos que porventura possam surgir. �E vai me servir
também como entretenimento. Vou unir o útil ao agradável, além de ficar com uma letra bonita�,
justifica.

Sandra, por sua vez, não considera a sua letra feia. �A minha intenção é aprender outros tipos de letra,
de forma caprichada, melhor elaborada. Isso pra uma série de projetos. Um deles destina-se à confecção
de capas de trabalho de faculdade�, diz. Ou simplesmente para ter uma letra diferente, mais bonita.

Técnica permite trabalhos extras

Geraldo
Archangelo
ensina aluno
a dominar a
coordenação
para obter
escrita
bonita

Foto: Antoninho Perri


