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CAMPANHA

Com o slogan “Faça sua parte. Eu já fiz
a minha”, a secretária da Comissão
Permanente de Vestibular (Comvest)

RosiclerCostaBarros foi aprimeiracolocadano
concurso lançadopelaComissão Internade
RacionalizaçãodeEnergia (Cire) para a criação
do adesivo da campanha de redução de
consumodeenergia elétrica. Oconcurso
premiou também a frase da funcionária da
DiretoriaGeraldeRecursosHumanos (DGRH)
IsabelCristinaAraújoFlorianoedo funcionário
MarcelodoNascimento, programadorde
suportenaDiretoriaGeraldeAdministração,
“Acendaesta idéia. Economize energia”.

O funcionário Rubens Gonzaga de
Campos, técnico administrativo na DGA, foi
premiado pela criação do cartaz que deverá
representar a campanha. Durante a cerimônia
de premiação, os ganhadores receberam das
mãos do presidente da Cire, o vice-prefeito
Luiz Carlos Almeida, um certificado de
participação e um livro. Os vencedores serão
contemplados com uma semana de almoço
em uma das cantinas do campus de Barão
Geraldo. A escolha fica a cargo dos premiados.

Este é o segundo prêmio conquistado por
Isabel Cristina Araújo Floriano na
universidade por criação de frase. Há alguns
anos, ela foi a ganhadora de um concurso
idealizado pelo DGRH para a criação de uma
frase que seria impressa no holerite de todos os
funcionários da universidade. Ela diz ter
ficado surpresa com a aprovação da frase
“Acenda esta idéia. Economize Energia”. “É
importante. É como se a gente fosse uma
semente nesta campanha. Mas não depende
só da gente, a participação tem de ser de
todos. A universidade não poderia ficar fora
disso.”

Rosicler, a autora do
adesivo, diz que entrou no
concurso com o intuito de
colaborar com a campanha.
Incentivada por seus
coordenadores em virtude de
trabalhos de editoração
eletrônica desenvolvidos no
Comvest, a secretária criou o
adesivo sem o intuito de ganhar, mas de fazer
sua parte.

Diante das medidas anunciadas pelo
governo, a economia de energia elétrica é uma
questão de disciplina tanto em casa, quanto no
local de trabalho. Para Rubens, autor do cartaz,
a disciplina está presente tambémnos
momentos de lazer. Na cerimônia de
premiação, ele contou que, durante uma
viagem realizada há algumas semanas, ele e sua
esposa repetiamohábitodomésticoapagando
lâmpadas de corredores e salas de estar do hotel
no qual se hospedaram. O slogan de seu cartaz
é: “Seja racional...e criativo”.

Frases e cartaz criativos ganham concurso

O cartaz de Rubens, as frases de Marcelo e Isabel e
o adesivo de Rosicler vêm reforçar uma iniciativa
que já apresenta impacto positivo na universidade. A
mudança de hábitos da comunidade tem rendido
bons resultados para o projeto da Cire. Nos primeiros
16 dias da campanha do governo, a universidade
conseguiu reduzir sua meta de 1.800.000 kWh para
1.600.000 kWh o consumo de energia elétrica. Para
o presidente da Cire, professor Luiz Carlos Almeida,
esses números mostram que a universidade está no
caminho certo, mas as medidas devem ser retomadas
em agosto. O maior vilão do alto consumo de
energia, o ar-condicionado, continua tendo seu uso
fiscalizado intensamente. A idéia é que as pessoas
contribuam além dos 20%. “O que mudou não foram
as atividades, mas o modo de usar os equipamentos”,
avalia Almeida.

Almeida informou que a Cire tem recebido apoio
de toda a comunidade, seja colaborando ou
denunciando o excesso de lâmpadas acesas.
Satisfeito com a participação da comunidade no
concurso e com a revelação da meta relativa a 16
dias do plano de racionamento do governo, o engenheiro Vicente José Costa
Vale, do Estec, criou sua própria frase. “Comunidade competente. Unicamp
eficiente”, comemora.

Resultados de conservação são positivos

Convocação
A Prefeitura Universitária está convocando todos os Gestores do Programa

de Racionalização de Energia Elétrica das Unidades e órgãos da Unicamp e
membros da Cire para uma reunião no dia 26 (terça-feira), às 14 horas, na
Sala do Conselho Universitário. A pauta do encontro será a divulgação dos
informes e avaliação da situação referente ao consumo de energia elétrica.

Rosicler posa à frente de Rubens com Isabel à direita e Marcelo à sua esquerda e membros da comissão

Foto: Dário Crispim

Cartaz vencedor
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AUDIÊNCIA

Plano de Transportes prioriza cargas

“A ciência tem que se aproximar da
política. Muitas questões intelectuais o
político não sabe”, afirmou o governador do
Amapá, João Capiberipe durante o seminário
“América Latina em perspectiva” que reuniu
especialistas de diversos setores para debater
aspectos culturais, econômicos e sociais do
continente. A programação transcorreu no
Auditório do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas com a promoção do
Departamento de Sociologia. Na abertura,
estiveram presentes além do governador do
Amapá, sua esposa Janete Capiberipe, o
sociólogo Otávio Ianni e o reitor Hermano
Tavares, que salientou diversos pontos do
processo de transformação que vem
passando o jovem Estado do Amapá,
constituído em 1988. De acordo com ele, os
resultados na área de educação tem sido
admiráveis: 100% das crianças entre 7 e 14
anos estão matriculadas na rede de ensino.
Na economia, o Estado tem conseguido nos
últimos cinco anos um crescimento da
ordem de 7%.

Capiberibe defendeu uma política de
planejamento ambiental capaz de impedir o
desmatamento de áreas ecológicas
importantes do país, como a Amazônia. “É
preciso voltar o olhar para o patrimônio que
está nos escapando das mãos”, alerta. Em sua
opinião uma das medidas que deveria ser
implantada imediatamente é a introdução do
assunto no cotidiano do cidadão. Neste caso,

AUnicamp sediou no
último dia 20 de junho
uma audiência pública

na qual a Secretaria de Estado
dos Transportes apresentou para
autoridades, técnicos e
empresários da região de
Campinas o seu Plano Diretor de
Desenvolvimento de Transportes
(PDDT). Concebido para
ordenar o segmento de cargas ao
longo dos próximos 20 anos, o
PDDT propõe a racionalização
do uso dos diversos modais
(meios), com destaque para o
melhor aproveitamento das
ferrovias. O evento foi
coordenado pelo pró-reitor de
Desenvolvimento Universitário
da Unicamp, Jurandir
Fernandes.

De acordo com o diretor de
planejamento da Secretaria de Transportes,
Milton Xavier, o PDDT foi concluído no
final do ano passado. Trata-se, segundo ele,
da terceira experiência do gênero no
Estado. Entre as principais propostas do
atual governo estão a promoção da
melhoria da infra-estrutura dos diversos
modais e a correção das distorções criadas

ao longo das últimas décadas. Para se ter
uma idéia, a movimentação global de
cargas no Estado está distribuída da
seguinte maneira: 93,2% no modo
rodoviário, 5,3% no ferroviário, e 2,5% nos
setores aeroviário, hidroviário e dutoviário.

A solução para o problema, conforme
Xavier, está na implantação da
intermodalidade, iniciativa que
proporciona o aproveitamento das

vantagens competitivas de
cada segmento. Segundo o
diretor de planejamento da
Secretaria dos Transportes,
deverão ser investidos no
PDDT R$ 35 bilhões. A
previsão é que os recursos
venham dos cofres do
Estado (R$ 11,5 bilhões), da
iniciativa privada (R$ 17
bilhões) e do governo
federal (R$ 6,5 bilhões). O
dinheiro será aplicado na
duplicação de rodovias,
ampliação da malha de
vicinais, ampliação de
aeroportos, extensão de
ferrovias, desenvolvimento
da cabotagem e ampliação
de dutovia.

Esse conjunto de medidas, de acordo
com o diretor de planejamento da
Secretaria de Transportes, possibilitará
que em 2020 o setor ferroviário aumente
a sua participação no volume de carga
transportada em até dez vezes. Com isso, o
Estado espera que sejam economizados
cerca de 850 milhões de litros de
combustível por ano e retiradas 70 bilhões
de toneladas de carga das rodovias.

DEBATE

Especialistas alertam para novo modelo da AL

se começaria pelas escolas. Por isso as
universidades tem um papel político
fundamental e de peso. Ele defende também
a junção do saber científico com o popular
para formar o conhecimento. “É possível
utilizar de forma racional e reduzir os
impactos da sociedade. Pode-se construir um
novo modelo que atenda nossas aspirações”,
anima. O governador acredita que a grande
parte dos problemas dos Estados estão
relacionados a questão ambiental.
Concluindo, ele enfatizou que o ideal seria
“Inventar o Brasil”.

Já o sociólogo Otávio Ianni, ao se referir a
América Latina, defende que os países latino-
americanos não são mais os mesmos. “Nós
estamos em face a uma AL que não existe
mais”, argumentou. Ianni crê que o assunto
precisa ser profundamente refletido sem
nostalgias e saudosismos. Ele lembrou os

movimentos nacionais bastante famosos, que
eram notáveis e possíveis, mas foram
derrotados e hoje precisam ser refeitos.
“Temos que entender objetivamente o que
está acontecendo e repensar o passado”. Um
dos casos mais trágicos, o sociólogo cita o
exemplo da Argentina. Até meados da
década de 50 se constituía um dos países mais
desenvolvidos da AL. Estava no topo e, hoje,
é uma nação desesperada. “Isto aconteceu
pelo simples fato de que as corporações
transnacionais escolheram o Brasil e
abandonaram a Argentina - um elo
importante na cadeia do capitalismo”. Ianni
ataca ainda as elites latino-americanas
empresariais, políticas, eclesiásticas e
intelectuais, que em sua opinião possuem um
escasso e frouxo compromisso com o povo.
“Precisamos recriar a nação e recriar o
Estado”, conclui.

João Capiberipe
conta sobre experiên-

cia  no processo de
transformação do
Estado do Amapá

Jurandir Fernandes (ao fundo) ouve atentamente palestra do diretor Xavier

Foto: Antoninho Perri

Foto: Neldo Cantanti



3Campinas, 25 de junho a 1 de julho de 2001

HOMENAGEM

S ua história muitas vezes
se confunde com a
história da

Universidade. Já se passaram
35 anos desde que o então
instrutor na Faculdade de
Medicina, o médico
parasitologista Luiz Augusto
Magalhães, pisou pela primeira
vez na Unicamp mantém
estreitos laços com a Unicamp.
“Não faltaram inúmeros
momentos difíceis, mas em
todos eles contei com o apoio
prestimoso dos colegas de
trabalho”, disse o médico
emocionado no discurso em
sua homenagem. Diante de
um público bastante
expressivo, ele recebeu no último dia 20, o
título de professor emérito da Universidade.
“É uma grande emoção e satisfação estar
aqui hoje e ter a oportunidade de recordar
muitos episódios”. Magalhães recebeu o
título pela notável contribuição ao progresso
da ciência, seus serviços a Unicamp e a
sociedade. A cerimônia foi presidida pelo
reitor Hermano Tavares e estavam presentes,
além dos familiares de Magalhães, vários
funcionários do Instituto de Biologia, ex-
alunos, alunos e personalidades como o reitor
da Universidade Federal do Maranhão,
Oton de Carvalho Bastos e o renomado
médico Vital Brasil, que fez questão de
comparecer à homenagem.

Saudado pela representação discente do

curso de Medicina e pelos representantes do
Conselho Universitário (Consu), Luiz
Augusto, encerrou sua fala com a frase
“Nunca a tantos uma pessoa deveu tanto”.
Fez questão de agradecer a todos que
contribuiram para a sua vinda para a
Unicamp e também aqueles que
participaram de sua história.

Autor da primeira tese de doutorado
defendida na Universidade, o médico
participou ativamente da implantação do
Instituto de Biologia e, mais tarde do
Departamento de Parasitologia. Mesmo com
a aposentadoria concedida em 1994, o
professor continua a dar aulas até hoje, na
condição de professor colaborador
voluntário. Seu trabalho foi marcado dentro

Médico ganha título de professor emérito
da área de Parasitologia, nos
escritos científicos sobre a
esquistossomose. Foi autor de
centenas de comunicações em
congressos e publicações sobre
o assunto. Fundador da
Associação dos Funcionários
da Unicamp (Assuc) - hoje
Sindicato dos Trabalhadores
da Unicamp - atuou ainda
como vice-presidente da
entidade. Também presidiu o
Diretório Central dos
Estudantes (DCE).

Fora o extenso currículo do
professor Luiz Augusto, a
diretora do Instituto de
Biologia, Maria Luiza S. Mello,
fez questão de ressaltar que

mais do que a importante contribuição
científica dada pelo médico, uma de suas
maiores virtudes e seu lado humanista.
“Sempre se preocupou em proporcionar um
ambiente agradável de trabalho”, disse. A
diretora lembrou que Magalhães zelava pela
saúde, alimentação e transporte dos
funcionários. “As estradas de terra que
ligavam a Unicamp ao centro da cidade
sempre foram alvo de preocupação dele”.

Em sua fala, o reitor Hermano Tavares,
enfatizou que a Unicamp “cresce muito” com
a inclusão de Magalhaes no rol de professores
eméritos. “Sem medo de exagerar, afirmo que
estamos construindo um Brasil melhor e
pessoas como o professor engrandecem o País
e nos permite pensar que é possível chegar lá”.

Com a chegada do inverno aumenta a incidência
de transmissão de vírus . Para isso, o Centro de
Saúde da Comunidade (Cecom) da Unicamp
organiza uma campanha de vacinação contra a
gripe. Funcionário, aluno ou docente que deseja se
precaver dos vírus devem procurar o Centro até
sexta-feira, dia 29, no horário das 9 às 12 horas. É
importante que os interessados que fazem
acompanhamento no Cecom, levem a carteira
vacinal.

A vacina é recomendada para adultos e crianças
a partir de um ano de idade. Especialmente deve se
imunizar idosos e pessoas com doenças respiratórias,
cardiovasculares, metabólicas e insuficiência renal.
De acordo com dados estatísticos, a eficácia deste
tipo de imunização está em torno de 75 a 90%.

Os especialistas do Cecom recomendam que
pessoas que estejam com febre ou doença aguda
adiem a vacina para o período que estiver fora de
risco. Quem tem reação alérgica anafilática ao ovo,
tinerosol (mertiolate) e gentamicida não devem
realizar a imunização. Também é contra-indicada
para gestantes no primeiro trimestre de gravidez.

Vacinação reduz
incidência de gripe

CAMPANHA
Foto: Neldo Cantanti

Enfermagem ganha quiosque para vivência - A inauguração do quiosque do Depar-
tamento de Enfermagem da FCM, no próximo dia 27, às 16 horas, será festiva. É que,
além de abertura solene, com a presença do diretor da FCM – Mário Saad, do pró-reitor
de graduação – Angelo Cortelazzo, e de docentes e alunos, a cerimônia contará com uma
Festa Junina. A iniciativa de construir um quiosque partiu dos alunos do 4o ano e recebeu
apoio da chefe do Departamento, Maria Cecília Benatti. A reivindicação já era feita desde
que esses alunos cursavam o 2o ano. De acordo com Eliana Nogueira Castro de
Barros, coordenadora do CAE, a necessidade do quiosque na época coincidiu com a
mudança de prédio da FCM para uma área menos central. No início, não havia cantina,
e os alunos ficavam dentro das salas de aula nos intervalos. “A situação hoje será outra:
o quiosque servirá de palco para vivência e promoções culturais. Queremos acompa-
nhar de perto a vida universitária”, diz Eliana O Quiosque do CAE, que fica em espaço
próximo ao Departamento, é feito de tijolos e seu telhado com tijolos e estrutura metálica.
A intenção é colocar bancos, iluminação e mesinhas.

Emocionado, Luiz augusto Magalhães expõe, ao lado do reitor Hermano
Tavares, título conquistado pelos longos anos de dedicação à universidade

Foto: Antoninho Perri

INAUGURAÇÃO
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TECNOLOGIA

A automação parece algo distante ou complexo, mas não é. Ela
está até mesmo no dia-a-dia da dona de casa ao programar,
por exemplo, o forno de microondas ou acionar o controle remoto

da televisão. São conceitos simples, longe entretanto, de serem comparados
a uma área industrial. A verdade é que dificilmente se pode imaginar, hoje,
a vida do ser humano sem tecnologia. De acordo com o gestor de produto
da Festo, Luis Carlos Iório, a sociedade precisou desta transformação. Ele
esteve na Unicamp no início do mês para falar a uma platéia de estudantes
e profissionais da área de engenharia de controle e automação, na 3a
Semana de Engenharia Mecatrônica. Iório, um dos especialistas desta área
salientou a revolução no conceito de ensino para atender as novas
demandas da sociedade. “A mecatrônica surge de uma necessidade de aliar
a eletrônica e a mecânica. Por isso a Universidade precisa se atualizar”.

O engenheiro empolgou o público com suas observações com
relação às redes de comunicações. Contou que já é possível efetuar
consertos de tratores via satélite. Ele explica que da central dos Estados

Automação muda rotina da sociedade

A professora Regina Ruschel, chefe do Departamento de
Arquitetura e Construção (DAC) da Faculdade de Engenharia
Civil da Unicamp, vai dar palestra no próximo dia 27 (quarta-
feira), a partir das 14 horas, no Centro de Computação da
Universidade, sobre o tema “Introduzindo fundamentos de
projeto colaborativo com o suporte de um ambiente de EAD”.

A palestra parte dos recursos utilizados pela EAD via internet e
versará sobre a instituição da disciplina de Introdução ao Projeto
Colaborativo do programa de pós-graduação da FEC/Unicamp na
área de concentração de Edificações, conduzida parcialmente à
distância, utilizando o ambiente WebCT
(HYPERLINK http://www.ead.unicamp.br:8900/public/ICO28/
indec.html)
http://www.ead.unicamp.br:8900/public/ICO28/indec.html)

. A palestra vai também apresentar a experiência obtida com a
utilização de EAD na disciplina e com ensaios de colaboração

Palestra aborda uso da Internet em arquitetura
desenvolvidos pelos alunos.

O desenvolvimento de projetos de trabalho em ambientes
colaborativos na Internet permite que grupos de trabalho
(engenheiros, arquitetos, entre outras áreas) compartilhem
informações de maneira a economizar tempo e custos destinados a
deslocamentos. Acrescente-se a isso a agilização do processo de
tomada de decisões onde profissionais de vários campos agregam
seus conhecimentos a esse processo de ensino. Muitos dos recursos
utilizados em EAD mediada pela Internet são também necessários
para o Projeto Colaborativo via Web como ferramenta de
comunicação, compartilhamento de arquivos, disponibilização de
conteúdo, controle de acesso e gerência de usuários, entre tantos
outros. Dessa forma, a experiência em aprendizado à distância
transforma o perfil do usuário de Internet dando a base necessária
para a utilização de um ambiente de suporte a projeto
colaborativo.

Estande de exposição da Festo durante 3ª Semana de
engenharia Mecatrônica realizada na Unicamp:
empresa fez doações de equipamentos para os

universitários

INFORMÁTICA

Unidos, a empresa Catterpilar, consegue detectar uma falha e estabelecer
uma rede de comunicação para solucionar o problema. “Quem pensa em
rede de comunicação para o futuro não pode ficar no que está apenas
desenhado ou no plano físico”. Neste caso, Iório se referiu às redes neurais -
uma forma de tecnologia que está em franco desenvolvimento - e que
segundo ele, veio para ficar e está transformando pequenas e grandes
soluções industriais. “Elas vão influenciar o exemplo de vida sobre a Terra”.

Festo - A empresa que trabalha com soluções industriais possui a sede no
Sul da Alemanha e a matriz brasileira está localizada em São Paulo, além
de estar representanda em diversas cidades basileiras com escritórios
técnicos. O faturamento anual da Festo e da ordem de U$ 50 milhões ao
ano. A empresa assessora projetos em desenvolvimento nas áreas que
envolve pneumática, elétrica e eletrônica. Tem uma divisão específica para
o desenvolvimento de automação.

Com uma forte ligação com institutos de pesquisa e universidade, a Festo,
aposta nos investimentos para melhor capacitar o estudante universitário. Só
na Unicamp, a empresa já realizou doações importantes, que permitiu
equipar laboratórios e salas de aulas. “Queremos participar da formação do
profissional para o mercado de trabalho”, diz Iório. Ele ressalta que a
Unicamp saiu na frente na capacitação de profissionais para está área e não
tem dúvidas que os recursos disponibilizados à Universidade terá um
retorno produtivo.

Iório: sociedade convive com automação em sua rotina sem o
perceber. Segmento cresce em aplicações industriais e necessita
de profissionais especializados

Fotos: Dário Crispim
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����� Temas da atualidade - A disciplina Grandes temas
da atualidade (AM 020), apresenta dia 25 (segunda-feira) a
palestra “A paz da meditação e a meditação para a paz.
Consciência: avanços rumo a uma Ciência da Paz”. A
palestra é aberta a toda comunidade e será ministrada por
Luciana Ferraz, das 10 às 12 horas no Auditório do Imecc.
Esta disciplina é uma das atividades de responsabilidade
direta da Pró-Reitoria de Graduação, que recebe a colabora-
ção na organização e supervisão das atividades, da Equipe
da ONG Gira Sonhos (www.girasonhos.org.br), coor-
denada pelo professor Arnoldo de Hoyos. Informações pe-
los e-mails dehoyos@obelix.unicamp.br e giraso-
nhos@girasonhos.org.br.

����� Exposição do Caism - Até dia 25 (segunda-feira) o
1º Módulo do Acervo do Caism, poderá ser visto das 9 às
17 horas. São 20 obras de seis artistas da Unicamp que
estão instaladas nas dependências do hospital. As pintu-
ras foram doadas ao Caism. Os expositores são Fúlvia
Gonçalves (doutora em artes pela Unicamp), Luise Weiss
(professora de gravura do IA), Rejane B. Cardamoni (aqua-
relista), Luciane Gardesani (artista plástica e funcionária
da Unicamp), Marilene Laubestein (pianista e paisagista)
e Jeronimo Noboru Ohnuma (professor do IA e coordena-
dor artístico do projeto). Informações pelo telefone 3289-
3149, com Célia.

����� Cuidados em casa - O Hospital das Clínicas em
conjunto com a Faculdade de Ciências Médicas estão
promovendo o 5º Curso para Cuidadores na Assistência
Domiciliar, destinado a familiares de pacientes - filhos,
esposo ou esposa e parentes -, profissionais que traba-
lham em casas de apoio e de entidades filantrópicas e
especialistas da área. O curso, para o qual são oferecidas
130 vagas, será ministrado por médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes so-
ciais da Unicamp. O conteúdo é constituído de palestras e
mesas-redondas e acontece nos dias 26 e 27 (terça e
quarta-feira), das 8 às 17h30, nas salas de aula da FCM.
O valor da inscrição é R$ 15 para estudantes e R$ 20 para
os demais interessados. Informações e inscrições pelos
telefones 3788-7250, 3788-7460 e 3788-8014.

����� Coleta de sangue - O Hemocentro realiza, entre os
dias 26 e 28 (terça e quinta-feira), coleta de sangue em frente
à Catedral (Rua 13 de maio, Centro). Os interessados
poderão procurar a unidade volante (ônibus) das 8 às 12
horas. Conheça o Hemocentro, e saiba mais sobre doação
de sangue no site www.hemocentro.unicamp.br.

����� Curso de Teatro - O Workshop “A criação e o
improviso” destina-se a pessoas com mínima experiência
em teatro, pois tem como foco central a investigação dos
diversos elementos que compõem a criação de persona-
gens, ou numa outra denominação tipos humanos e sua
relação direta com o público. O workshop será ministrado
por Andréa Macera, nos dias 26, 27 e 29 (terça, quarta e
sexta-feira) de junho, das 19 às 22h30, no Núcleo Giras-
sol (Rua Eng. Edward de Vita Godoy, número 828, Barão
Geraldo, atrás do Tilli Center). Informações no Núcleo
Girassol pelo telefone 3289-5457 ou (11) 9762-9461, ou
ainda pelo e-mail andreamacera@hotmail.com.

����� Engenharia Automotiva - A 11ª edição do Simpósio

Internacional de Engenharia Automotiva (Simea) será reali-
zada de 26 a 28 (terça a quinta-feira), em São Paulo. O tema
do evento será Engenharia Automotiva para um Desenvol-
vimento 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 co-
missão técnica de segurança veicular.

����� Exposição - “Um olhar atencioso: uma poética
referenciada na auto-percepção” é o nome da exposição
que está entre o 2º e 3º andar do HC, próxima aos jardins
internos dos ambulatórios. O trabalho de Deolinda Della
Nina é calcado em pesquisa de desenho de observação. A
exposição é parte da dissertação de mestrado, de mesmo
nome, que será apresentada no dia 28 (quinta-feira), às 14
horas, na sala da Comissão de Pós-Graduação do Instituto
de Artes. Mais informações pelo telefone 3243-3702.

����� Gravidez - O Programa de Educação Continuada da
Faculdade de Ciências Médicas apresenta de 28 a 30 (quin-
ta a sábado) o curso Síndromes hipertensivas na gravidez.
Informações e inscrições pelo telefone 3788-9402 e 3788-
9403 ou pelo e-mail astec@caism.unicamp.br.

����� Professores da alegria - No dia 28 (quinta-feira), às
19 horas no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas,
acontece a palestra “A arte de viver em Paz”, com o
escritor Paulo Riani, autor do livro “Téo, o menino azul”. A
publicação foi recomendada pela Unesco como obra de
“incentivo à socialização pacífica”. O evento faz parte do
2º Programa de Formação Professores da Alegria, volta-
do especialmente para educadores. A promoção é da ONG
Gira Sonhos, em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação e a Unicamp. O encerramento acontece no dia
2 de julho, às 19 horas com o tema “Seja palhaço por um
dia e ganhe mil anos de alegria”, com a Família Bum.
Trata-se de uma palestra-vivência que será realizada com

a participação de uma Trupe de Palhaços. Informações
pelos telefones 3287-4463 ou 3287-5482.

����� Publicidade - O seminário “Representações de gê-
nero na publicidade brasileira” acontece dia 28 (quinta-
feira), às 10 horas na Sala de Reuniões do Núcleo de
Estudos de Gênero - Pagu. O Núcleo está localizado no
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, prédio da Sala
de Professores, térreo. Informações pelo e-mail
pagu@unicamp.br e pelo telefone 3788-1704.

����� Negócios - O Núcleo Softex Campinas, localizado
no campus da Unicamp, promove o curso de Elaboração
de Planos de Negócios nos dia 28 e 29 (quinta e sexta-
feira), das 8h30 às 18 horas, no Auditório do Instituto de
Computação. As inscrições custam R$ 500 para associa-
dos Softex e R$ 350 para estudantes. Informações e ementa
do curso no site www.cps.softex.br/feiras.html.

����� Prêmio de Acessibilidade - Até o dia 29 (sexta-
feira) os interessados podem apresentar propostas para o
Prêmio de Acessibilidade. O objetivo é contemplar proje-
tos que apresentem alternativas para tornar os campi da
Unicamp acessíveis a todos os seus alunos, professores,
funcionários e visitantes. O texto da proposta deve conter
um resumo do que vai ser abordado e a forma como pode
ser realizado. No dia 21 de dezembro, uma comissão
criada pela Pró-Reitoria de Extensão pretende fazer um
evento para divulgação do projeto final e premiação. As
informações estão disponíveis no site www.fee.unicamp.br/
acessibilidade ou pelo telefone 3788-4741.

����� Palestra sobre comunicação - A palestra “Comu-
nicação: chave das relações interpessoais”, promovida
pela Comissão de Secretários da Área de Saúde da
Unicamp, acontece dia 29 (sexta-feira) no Anfiteatro do
Gastrocentro, às 14 horas. O objetivo é desenvolver ha-
bilidades de comunicação, visão estratégica e relaciona-
mento interpessoal. A palestrante é Solange Ferrari de
Lima e o público alvo são secretárias, assistentes e técni-

AUnidadedeTerapia Intensiva (UTI)doHCcomemoranestemês15anosdeatividades com
aSemanaInterna,queacontecenoperíodode25a29(segundaasexta-feira).Haveráaberturano
dia25, às 10horas, comcerimôniadedescerramentodeplacaalusiva àcomemoração.Durante a
Semana Interna, haverá diversas atividades, incluindo o 1o Encontro de Confraternização entre
equipedeassistência epacientes, e “Visite aUTI”. Informações: telefone3788-7830.

15 anos de UTI Foto: Neldo Cantanti



6 Campinas, 25 de junho a 1 de julho de 2001

cos administrativos em geral. Informações com Bethe,
telefone 3788-7726.

����� Festa Caribeña - Um grupo de alunos  latino-ameri-
canos da Unicamp organiza  no dia 29 (sexta-feira), às 22
horas, na Wiskeria do Centro de Convivência Cultural, a
2a Festa Caribeña. O objetivo é compartilhar com os par-
ticipantes aspectos da cultura latino-americana e reunir
representantes de diversos países. Haverá sorteios de
brindes, comemoração dos aniversariantes do mês e bai-
larinos para animar a festa. Os convites estarão sendo
vendidos antecipadamente, ao preço de R$ 5, na saída do
Restaurante Universitário nos dias 25 a 29, das 11h30 às
13h30.  No local e horário do evento, os preços variam
entre R$ 6 e 7 (para mulheres e homens, respectivamen-
te). A Wiskeria fica na Rua General Osório, 1751 - Cam-
pinas/SP. Informações: festacaribenha@hotmail.com

����� ComCiência - Já está no ar o número 22 da revista
mensal eletrônica de Jornalismo Científico ComCiência,
publicada pelo Labjor e pela SBPC. O tema desta edição
é “Biodiversidade: valor econômico e valor social” e es-
tão entre os articulistas: Thomas Lewinsohn, Carlos Joly,
Ulisses Capozoli, Carlos Vogt, Cristina Azevedo, Eurico
Azevedo, Paulo Coutinho e outros. O endereço da revista
é www.comciencia.br.

����� Tocoginecologista - A Febrasgo, com o apoio da
Wyeth, instituiu o 1o Prêmio Jovem Tocoginecologista,
com o intuito de despertar o interesse dos jovens médicos
em temas de grande importância em Ginecologia e em
Obstetrícia. O autor principal do trabalho deverá estar for-
mado há, no máximo, cinco anos e deverá estar cursando
Programa de Residência Credenciada em Ginecologia e
Obstetrícia ou possuir Certificado de Residência
Credenciada em Ginecologia e Obstetrícia e Tego. Cada
autor poderá participar com um único trabalho, até 25 pági-
nas, que deve abordar temas como violência sexual, se
escolhida a Área de Ginecologia, e Mortalidade Materna,
se a Área de Obstetrícia. Os premiados receberão desde
passagens aéreas para o Congresso Mundial da FIGO,
em Santiago-Chile, até inscrições para este Congresso,
que acontece em 2003. Os interessados devem enviar
seus trabalhos para a Secretaria do 49º Congresso Brasi-
leiro de Ginecologia e Obstetrícia, Rua Pedro de Toledo,
980 - cj. 25 - Vila Clementino, CEP: 04039-002, São
Paulo-SP. Informações sobre o regulamento completo pelo
telefone (11) 5082-1474.

����� Estudantes e Jovens Pesquisadores - Encerram-
se em 30 de junho as inscrições para o 2º Congresso
Internacional de Estudantes, Jovens Pesquisadores e Es-
pecialistas, o Youth and science lookig into the third
Millenium (YSTM’02). O evento será realizado de 15 a 19
de abril de 2002, em Moscou e está sendo organizado
pela Universidade Técnica Estatal Bauman e pela Socie-
dade Politécnica Russa. Os idiomas oficiais do encontro
serão o inglês e o russo. Informações sobre inscrição e
mais detalhes no site www.bmstu.ru/apfn.

����� Revista do Linux - Estão disponíveis na Internet
todas as edições da Revista do Linux, publicada desde
novembro de 1999 pela Conectiva, exceto o número que
se encontra nas bancas, cuja versão online é exclusiva
aos assinantes da revista. As últimas edições têm trazido
o conteúdo integral de todas as edições no CD-ROM
distribuído com a revista. O endereço é www.Re-
vistadoLinux.com.br.

����� Perguntas e respostas – O Sistema Rau-Tu de
perguntas e respostas sobre Linux comemorou, recente-
mente, uma marca expressiva com a premiação dos cin-
co maiores colaboradores. Até 6 de junho último contou
com 397 colaboradores e 943 perguntas arquivadas. “Ne-
nhum destes colaboradores, tenho certeza, pensou em

algum momento em ser recompensado por este trabalho.
Mas sem dúvida eles merecem o reconhecimento de
nossa parte”, afirmou Rubens Queiroz, do Centro de Com-
putação da Unicamp e responsável pela lista “Dicas-L”.
Os cinco primeiros colocados no ranking de colaborado-
res, receberam a coleção completa da Revista do Linux.
São eles: Humberto Sturiale Sartini, Eduardo Bacchi
Kienetz, Jair Valmor Basso Junior, Mauricio Harley de
Brito Bezerra e Eduardo da Silva. Para fazer perguntas ou
responder dúvidas sobre o Linux e outros programas,
acesse o site www.rau-tu.unicamp.br.

����� Vogt na SBPC - A Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC) acaba de eleger sua nova
diretoria para o biênio de 2001-2003. O coordenador do
Laboratorio de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor),
professor Carlos Vogt foi eleito vice-presidente. Os novos
membros serão empossados na próxima reunião, que
acontece em julho, em Salvador (BA).

����� Especialização na FEA - A Faculdade de Engenha-
ria de Alimentos oferece de julho deste ano a julho de 2002
o curso de especialização “Gestão da qualidade e segu-
rança dos alimentos”. O público alvo são gestores, chefes
de grupos, responsáveis e consultores na área de Contro-
le de Qualidade e Sistemas de Segurança Alimentar. O
curso é dirigido, primordialmente, aos profissionais que
necessitam do conhecimento técnico como ferramenta da
gestão. As aulas serão às sextas-feiras (das 15 às 23
horas) e aos sábados (das 8 às 17 horas). O processo
seletivo inclui análise de currículo e obrigatoriamente uma
entrevista com os coordenadores do curso. As inscrições
já estão abertas e vão até 13 de julho. Gratuitamente o
aluno recebe apostila contendo o material didático aborda-
do. Informações pelo telefone/fax 3788-3886 e 3788-4094,
pelo e-mail extensao@fea.unicamp.br ou no site
www.fea.unicamp.br.

����� Problemas Sociais - O Prêmio Fundação Banco
do Brasil tem como objetivo identificar métodos, técnicas e
instrumentos capazes de constituir soluções efetivas para
questões como saneamento básico, mortalidade infantil,
analfabetismo e agressão ao meio ambiente. Podem con-
correr entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos,
que tenham desenvolvido soluções inovadoras para

problemas sociais. São exemplos de tecnologia social o
soro caseiro e a mãe canguru. As inscrições acabam em
27 de julho, nas agências do Banco do Brasil. A ficha está
disponível no site www.cidadania-e.com.br. Os três
vencedores receberão um investimento financeiro de até
R$ 50 mil, para aplicação no aperfeiçoamento, expansão
ou reaplicação na tecnologia desenvolvida. Informações
pelo telefone 080078-5678.

� Sebrae - O Desafio Sebrae 2001 é uma iniciativa do
Sebrae com o Apoio da Anprotec, execução da COPPE/
UFRJ e patrocínio do Banco do Brasil e da Finep. Trata-se
de uma competição online voltada ao público universitário,
utilizando jogos de empresas. Visa estimular o espírito
empreendedor nos jovens estudantes. Os participantes
estarão concorrendo a notebooks e a uma viagem ao Vale
do Silício, Califórnia. Outras informações pelo e-mail
organizacao2001@sebrae.com.br.

����� Fisioterapeutas - O Serviço de Fisioterapia e Tera-
pia Ocupacional do HC oferece oportunidade para estágio
para profissionais da área em diversas modalidades. O
estágio inicia em 20 de agosto de 2001 e termina em 22
fevereiro 2002. As inscrições acontecem no período de 2
a 27 de julho, das 8 às 12 horas, no 3º piso. Haverá
entrevista e análise de currículo dia 8 de agosto. Docu-
mentos necessários: currículo e comprovante de conclu-
são de curso superior. O resultado será revelado no site
www.hc.unicamp.br/servicos/fisioterapia/index.htm.
Informações pelos telefones 3788-7065 ou 3788-7735.

����� Inet’ 2001 - O professor Renato Sabbatini, do Núcleo
de Informática Biomédica, está oferecendo convites gra-
tuitos para o INET’2001 (VII Congresso de Tecnologias
Inteligentes e Redes Globais de Informação), destinados a
estudantes de graduação, pós, especialização e docentes
e pesquisadores universitários (veja nota em Eventos
Futuros, Tecnologias inteligentes). Está sendo estudada a
possibilidade de oferecer alojamento de baixo custo no
Estádio do Ibirapuera. As informações sobre o congresso
estão no site www.relacon.com/inet2001. Enviar e-mail
para sabbatin@nib.unicamp.br com nome, endereço
completo, e-mail, curso em que é professor ou aluno,
declaração em que se compromete a comparecer ao con-
gresso, nos dois dias do evento.

A partir deste mês, o Projeto Catarata está sendo realizado mensalmente aos sábados. Até
dezembro, o Departamento de Oftalmologia da FCM realizará os exames gratuitos, um sábado
por mês, a partir das 8 horas, no Ambulatório de Oftalmologia. As datas serão definidas poste-
riormente. Informações: telefones 3788-7110 (Antonia e Panta) ou 9112-4082 (Dra. Denise).

Catarata
Foto: Antoninho Perri
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����� Técnico Administrativo - O Centro de Atenção

Integral à Saúde da Mulher (Caism) inicia processo sele-
tivo interno para a função de Técnico Administrativo - uma
vaga. O prazo para inscrição vai até dia 29 (sexta-feira),
na Secretaria do RH/CAISM, das 9 às 12 e das 14 às
16h30 horas. O interessado deve ser servidor Unicamp,
com no mínimo dois anos de efetivação na Universidade,
ter dois anos de experiência em função administrativa,
possuir o 2º grau completo, experiência em atendimento
ao público, noções de arquivo em ordem numérica e no-
ções básicas em Informática (Excel e Word). A seleção
consta de teste psicológico, entrevista e análise de currí-
culo. Informações com Cristiane, pelos telefones 3788-
9322 ou 3788-9355.

����� Pós-graduação no Japão - O prazo para inscri-
ções de bolsas de estudo para pesquisa em nível de pós-
graduação no Japão para brasileiros vão até dia 29 de
julho. Elas são oferecidas pelo governo japonês, através
de seu Ministério da Educação (Monbusho). As áreas
são: Ciências Humanas, Exatas e Biológicas. É preciso
ter nacionalidade brasileira, idade até 35 anos incompletos
em 1º de abril de 2002, formação universitária (ou em vias
de se formar) e domínio da língua inglesa ou japonesa.
Outras informações no Consulado Geral do Japão, Aveni-
da Paulista, 854 - 3º andar, Edifício Top Center, esquina
com Alameda Joaquim Eugênio de Lima (Departamento
Cultural - Bolsa de Estudos),  pelo telefone (11) 287-0100
ou no site www.japao.org.br/portugues/index.htm.

����� Música - O Departamento de Música (área de Práti-
cas Interpretativas) oferece vaga para função de Profes-
sor Assistente RTP na Carreira do Magistério Artístico,
nas disciplinas Percussão 1 a 8I. O período de inscrição
termina dia 2 de julho. Informações com Denilda pelos
telefones 3289-3714 e 3788-7172 ou pelo e-mail
atuia@iar.unicamp.br.

����� História da Arte - O Departamento de Artes Plásti-
cas abre seleção pública para função na Parte Especial
(por três anos - improrrogável), no nível MS-3 (doutor),
em RTC (turno completo) na área de fundamentos teóricos
das artes - disciplina História da Arte Brasileira II. Até o dia
2 de julho os interessados podem se inscrever. Informa-
ções com Denilda pelos telefones 3289-3714 e 3788-7172
ou pelo e-mail atuia@iar.unicamp.br.

����� Engenheiro - A Embraer procura por um engenheiro
de aplicações CADCAE, com inglês fluente, experiência
em programação orientada a objetos, Fortran, C e C++;
realizar programação de interface gráfica, sistemas
operacionais; Unix/Linux e outros sistemas operacionais.
Desejável experiência na área de Computational Fluid
Dynamics e Finite Element Analysis. Experiência na pre-
paração de documentos de sistemas e aplicações e na
integração de aplicações compostas de diversos módulos.
Enviar currículo pelo email luciana.galvao@embra-
er.com.br, com o subject CAD-CAE.

�����Estatística - Estagiário cursando o penúltimo ano, com
disponibilidade para estagiar meio período, desejável co-
nhecimento em software de segmentação (SAS, SPSS),
inglês técnico e disponibilidade para estagiar em São Paulo.
Enviar currículo pelo e-mail luciana.patria@csu.com.br
ou pelo fax 3819-9776.

����� Economia - Economista graduado, com experiên-
cia mínima de dois anos em estudos estatísticos e índices
econômicos, inglês fluente. Enviar currículo pelo e-mail
people2000@uol.com.br.

����� Engenharia - O Banco do Brasil seleciona estagiá-
rios das áreas de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica.
Falar com Fabiane e Carolina pelo telefone 3744-5512.

����� Engenharia de Alimentos - Assistente de Quali-
dade / Laboratório (Ramo Alimentício) com idade entre
25 e 35 anos, graduado em Engenharia de Alimentos e
experiência de dois anos em laboratório ou controle de
qualidade preferencialmente no ramo alimentício, ou ra-

mos correlatos. Cadastrar-se no site www.rh3.com.br.

����� Engenharia de Alimentos - Estagiário cursando
penúltimo ano do curso com disponibilidade de 30 a 40
horas semanais. Para atuar na área de Qualidade com
bolsa-auxílio de RS 820,00. Cadastrar-se no site
www.mikinev.com.br, mencionando o código 107/01
ou entrar em contato pelo telefone (19) 236-2726.

����� Engenharia Química - Estagiário cursando o pe-
núltimo ano, para atuar em vendas. Enviar currículo para
a Caixa Postal 091/CEP 13.220.970/ Seleção ou pelo e-
mail dep.claudia@elekeiroz.com.br.

����� Recém-formado - Engenheiro químico recém for-
mado, enviar currículo pelo e-mail citywork@u-
ol.com.br, especificando no “Assunto” a vaga - Enge-
nheiro Químico Trainee. Informações pelo telefone (15)
220-9696 com Mônica.

����� Pedagogia - Estagiário com previsão para conclu-
são do curso entre dezembro de 2002 e julho de 2003.
Desejável disponibilidade para estagiar em período inte-
gral, bons conhecimentos em micro informática, domínio
de inglês para leitura. Enviar currículo pelo e-mail
dmdc@dmrh ou para o endereço Rua Maria Monteiro,
786, 8º andar, CEP 13.025-151, Campinas - SP. Visite o
site www.ciadetalentos.com.br.

����� Enfermagem pediátrica - O 3º Congresso Paulista
de Enfermagem Pediátrica e a 5ª Jornada de Enfermagem
Pediátrica da Unicamp acontecem entre os dias 3 e 6 de
julho, das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções 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.uni-
camp.br. Paralelo aos eventos acontece a Feira de Equi-
pamentos e Materiais da Área de Saúde.

����� Economia florestal - O 1º Simpósio Ibero-America-
no de Gestão e Economia Florestal, promovido pela USP,
acontece entre os dias 4 e 7 de julho no Hotel Vela Branca,
Porto Seguro, BA. Informações no site www.ipef.br/even-
tos/siagef ou pelo e-mail siagef@esalq.usp.br.

����� Tecnologias inteligentes - O Inet’2001 - 7º Con-
gresso Internacional sobre Tecnologias Inteligentes, Wireless
e Redes Globais - já tem confirmadas as presenças de
eminentes especialistas em tecnologias inteligentes do Bra-
sil e do mundo. Um dos destaques do evento é o piloto da
missão espacial Apollo 14, Edgar Dean Mitchell, que abor-
dará em sua palestra “O Futuro da Tecnologia e das Redes
Globais no Planeta Terra e no Universo”. O Inet ‘2001
acontece nos dias 4 e 5 de julho, no Teatro Alfa do Hotel
Transamérica, rua Bento Branco de Andrade Filho, 722,
São Paulo, SP. Informações pelos telefones (11) 3772.0148/
3772.0611 /3746.5713, pelo e-mail relacon@ma-
trix.com.br ou no site www.relacon.com/inet2001. O
presidente da Comissão Científica do Inet’2001, professor
Renato Sabattini, do Núcleo de Informática Biomédica, está
oferecendo convites gratuitos para estudantes de gradua-
ção, de pós, especialização e docentes e pesquisadores
universitários. Os interessados devem escrever para o e-
mail sabbatin@nib.unicamp.br com os seguintes dados
nome, endereço completo, e-mail, curso em que é professor
e declaração que se compromete a comparecer no con-
gresso, nos dois dias do evento.

����� Morfometria Geométrica - O curso “Morfometria
Geométrica, teoria, métodos e aplicações em sistemá-
tica e evolução”, acontece de 16 a 20 de julho, no
Instituto de Biologia. Informações sobre programa no
site www.unicamp.br/ib/morfometria/indexns.htm,
pelos telefones 3788-4049 ou 3788-4645 ou ainda pelo

e-mail extecamp@unicamp.br.

����� Agricultura - Acontece dias 17 e 18 de julho no
anfiteatro da FEAGRI o workshop “Aplicações da técnica
de TDR (reflectometria no domínio do tempo) na agricultu-
ra” a partir das 8h30.São 60 vagas e a inscrição é gratuita.
Informações pelo e-mail cfsouza@agr.unicamp.br ou
pelo telefone3788-1029.

����� Cole 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), pelo e-mail secreta-
ria.alb@uol.com.br ou no site www.alb.com.br.

����� Engenharia Agrícola - O Congresso Nacional de
Estudantes de Engenharia Agrícola (Confreagri) será reali-
zado na Unicamp, no período 18 a 25 de julho. Participarão
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 coneeagri@e-
groups.com ou no site www.agr.unicamp.br/coneeagri.

�����Aliança bíblica - A Aliança Bíblica Universitária (ABU)
promove, de 22 a 29 de julho, o Curso de Férias da ABU,
no Acampamento Cabuçul em Guarulhos, SP. O curso
reúne estudantes cristãos de várias cidades e universida-
des do Estado para oficinas de “Liderança”, “Estudo Bíbli-
co”, “Música”, além de palestras que buscam traçar uma
crítica sobre a realidade e cultura brasileira. Informações e
inscrições em Campinas, pelo email abucamp@ya-
hoogroups.com ou pelo telefone (19) 3289-1469.

����� Semana de Engenharia de Alimentos - Acontece
de 22 a 28 de julho a 20ª Semana de Engenharia de
Alimentos da Unicamp. A Semana é organizada por alu-
nos de graduação da Faculdade de Engenharia de Alimen-
tos (FEA), com apoio dos professores e profissionais da
área. O principal objetivo é trazer para o ambiente acadê-
mico a realidade do mercado de trabalho, permitindo a rica
e contínua troca de experiência entre o público. Inscrições
no site www.semalim.com.br onde também podem ser
encontradas mais informações sobre o evento ou pelo e-
mail semalim2001@semalim.com.br.

����� Educação Ambiental - Acontece de 29 a 31 de julho
o Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental, promo-
vido pela Unesp, USP e UFSCar, no Instituto de
Biociências da Unesp, Campus de Rio Claro, Rio Claro,
SP. Os objetivos do encontro são: identificar e analisar as
tendências e perspectivas da produção cientifica sobre a
Educação 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.
Informações no site www.rc.unesp.br/epea, pelo telefo-
ne (19) 526-4155 ou pelo e-mail epea@rc.unesp.br.

����� Clonagem molecular - Será realizado na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, de 6 a 8 de agosto, o
“Curso de Técnicas Avançadas em Clonagem Molecular:
cDNA AFLP e Two-Hybrid System”. O curso será minis-
trado no Laboratório de Genética Molecular Vegetal, do
Departamento de Genética, UFRJ, Cidade Universitária,
RJ. As inscrições vão até 6 de julho, condicionadas ao
envio e análise de currículo e carta proposta pelo e-mail
lgmv@biologia.ufrj.br.

����� Incêndios florestais - O 2º Simpósio Latino Ameri-
cano de Controle de Incêndios Florestais acontece de 13
a 16 de agosto no Engenho Central de Piracicaba. O
simpósio tem como objetivos: fazer um diagnóstico do
problema dos incêndios florestais no Brasil, incluindo da-
nos aos ecossistemas e à economia florestal; divulgar
trabalhos de pesquisa sobre ecologia, controle e uso do
fogo através de queimas controladas e apresentar técni-
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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.

cas de prevenção e combate utilizadas no país e em
diversos outros países onde o controle dos incêndios flo-
restais é um importante campo da ciência florestal. Infor-
mações pelo e-mail eventos@carpa.ciagri.usp.br ou
pelo telefone (19) 430-8602.

����� Atualização 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 drogas
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. Informações pelo telefone
3788-4646, 3788-4647 ou 3788-4648.

����� Semiótica - 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.

����� Nutrição - Nos dias 18 a 20 de setembro, o HC
estará realizando o 8o Simpósio de Nutrição da Divisão de
Nutrição e Dietética do HC no anfiteatro do conjunto de
salas de aula da FCM. O encontro estará apresentando
assuntos como Home Care, HACCP em Unidades de
Alimentação, Esteróides e anabolizantes x nutrição: Ris-
co e Benefícios e outros temas mais. Vagas Limitadas. As
inscrições vão até o dia do evento. Informações: telefones
3788-7561 (com Marili) e 3788-7270 (com Rosemeire).

����� Artes - “A Word Wide Web como espaço de criação”
(Mestrado). Candidata: Hélia Vannucchi de Almeida San-
tos. Orientador: Gilberto dos Santos Prado. Dia 29 de
junho, às 9h30, na Sala de Desfesa 2, CPG/IA.

����� Biologia - “Influência do ciclo estral na resposta
lipolítica a agentes adrenérgicos” (Mestrado). Candidata:
Rita de Cássia Ferreira. Orientadora: Regina Célia Spadari-
Bratfisch. Dia 27 de junho, às 9 horas, Sala da Congrega-
ção - Instituto de Biologia.

����� Economia - “Vantagens Competitivas de Empresas
em Aglomerações Industriais: Um Estudo Aplicado à Indús-
tria Brasileira de Calçados e sua Inserção nas Cadeias Pro-
dutivas Globais” (Doutorado). Candidato: Renato de Castro
Garcia . Orientador: Wilson Suzigan. Dia 29 de junho, às
9h30, Sala IE-23 (Pavilhão Instituto de Economia).

����� Educação - “A construção da noção de família em
crianças pré-escolares” (Mestrado). Candidatoa: Roberta
Rocha Borges. Orientadora: Orly Zucatto Mantovani de
Assis. Dia 25 de junho, às 10 horas, na sala de defesa,
Bloco A - 1º andar, FE

� “O conceito de soberania em Jean Bodin: um estudo
do desenvolviemnto das idéias de administração pública,
governo e estado no século XVI” (Doutorado). Candidata:
Sandra Aparecida Riscal. Orientadora: Raquel Pereira
Chainho Gandini. Dia 26 de junho, às 14 horas, Sala
defesa - Bloco A - 1º andar.

� “Os Nibelungos: Estudo a partir do drama de Richard
Wagner e do filme de Fritz Lang” (Mestrado). Candidata:
Godiva Accioly. Orientador: Milton José de Almeida. Dia
27 de junho, às 10 horas, na sala de defesa - Bloco A - 1º
andar, FE.

� “Bem-estar físico e saúde percebida: um estudo com-
parativo entre homens e mulheres adultos e idosos, se-
dentários e ativos” (Doutorado). Candidato: Alberto de Vitta.
Orientadora: Anita Liberalesso Neri. Dia 27 de junho, às
14 horas, Sala Defesa da Pós - FE - 1º andar Bloco A.

� “Tendências paradigmáticas na pesquisa educacio-
nal” (Mestrado ). Candidato: Paulo Gomes Lima.
Orientador: Camilo dos Santos Filho. Dia 28 de junho, às
14 horas, Sala Defesa da Pós FE 1º andar Bloco A.

� “Criatividade cognitiva, interação social e aprendiza-
gem” (Doutorado). Candidata: Sonia Maria Losito.
Orientadora: Lucila Diehl Tolaine Fini. Dia 29 de junho, às
14 horas, Faculdade Educação - Sala da Defesa - Bloco
A - 1º andar .

����� Engenharia Agrícola - “Estudo do Ensaio SPT-T e
sua Aplicação na Prática de Engenharia de Fundações”
(Doutorado ). Candidata: Anna Silvia Palcheco Peixoto.
Orientador: David de Carvalho. Dia 28 de junho, às 13
horas, Anfiteatro da FEAGRI .

����� Enhengaria de Alimentos - “Avaliação de proces-
so de sanificação química de garrafas plásticas para siste-
mas assépticos” (Mestrado ). Candidato: Laura Figueiredo
Abreu. Orientador: José de Assis Fonseca Fariao. Dia 28
de junho, às 14 horas, FEA - Salão Nobre.

����� Engenharia Elétrica - “Avaliação automática de
parâmetros físicos de qualidade de imagem em sistemas
de radiologia digital odontológica” (Mestrado). Candidato:
Jorge André Girão Albuquerque. Orientador: Eduardo
Tavares Costa. Dia 28 de junho, às 14 horas, na Sala de
Defesa de Teses da CPG/FEEC.

� “Sessão de acesso tina com suporte à adaptação de
serviços através de agentes móveis” (Mestrado). Candi-
dato: Rossano Pablo Pinto. Orientador: Eleri Cardozo.
Dia 29 de junho, às 14 horas, na Sala de Defesa de Teses
da CPG/FEEC.

�����Engenharia Mecânica - “Gestão da Qualidade como
Eixo de Sustentação para Organizações em Transforma-
ção”. (Mestrado). Candidata: Ana Glaucia Vasconcelos
Ferreira. Orientadora: Maria Carolina Souza. Dia 25 de
junho, às 10h30, Bloco ID2 FEM.

����� Geociências - “Aplicação de escolecita na retenção
de metais pesados em solução aquosa” (Mestrado). Candi-
dato: Sérgio Tagliaferri Bosso. Orientadora: Jacinta Enzweiler.
Dia 26 de junho, às 14 horas, no Auditório do IG.

����� Matemática e Computação - “Estabilidade e Caos
ao Redor de Centros de Atração Deformados em
Gravitação”. (Doutorado). Candidato: Eduardo Guerón.
Orientador: Patricio Anibal Letelier Sotomayor. Dia 25 de
junho, às 14 horas, Anfiteatro - IMECC.

����� Medicina - “Uma proposta de detecção de altera-
ções sensório-motoras e de fala e linguagem em unidades
básicas de saúde” (Mestrado). Candidata: Lara Denise
Parada Gilberti. Orientadora: Vanda Maria Gonçalves.
Dia 25 de junho, às 9 horas, Anfiteatro da CPG/FCM.

����� Química - “O uso de calibração multivariada para a
determinação espectrofotométrica simultânea de alumínio
e ferro: aplicação na análise de plantas e solos” (Doutora-
do). Candidata: Aline Renée Coscione. Orientador: João
Carlos de Andrade. Dia 29 de junho, às 13h30, Auditório
do IQ (Sala IQ-17).

A Conpec - Empresa Júnior dos alunos de Computação - está organizando a oitava
edição do Computação & Mercado - um dos maiores eventos universitários de tecnologia da
informação do país. O evento acontece de 13 a 17 de agosto, no Centro de Convenções.
Além das tradicionais palestras, este ano a organização apresenta como novidade uma feira
de tecnologia, que será realizada no Ginásio da Unicamp, no dia 15 de agosto, das 8 às 18
horas. Participarão da feira empresas de pequeno, médio e grande porte de Campinas, São
Paulo e região. Outra novidade são os painéis, nos quais profissionais de renome e professores
discutirão temas como bioinformática, software livre e tecnologia X sociedade. As inscrições
já estão abertas e podem ser feitas no site www.conpec.fee.unicamp.br ou na sede da
CONPEC. Até o dia 22 de julho a taxa estará com 50% de desconto. Mais informações pelo
telefone 3788-3248, pelo e-mail conpec@fee.unicamp.br ou em
www.conpec.fee.unicamp.br.

Computação e MercadoComputação e MercadoComputação e MercadoComputação e MercadoComputação e Mercado
Foto: Antoninho Perri
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ARTES PLÁSTICAS

Ojogo das flores japonês realizado em
família e a confecção de tapetes para
procissão de Corpus Christi

observados desde a infância inspiraram a
artista plástica Helena Okada, de 24 anos, na
criação dos vitrais instalados em sua exposição
de formatura. “O tapete feito de pó de vidro
no chão da galeria foi inspirado na procissão
de Corpus Christi que é uma tradição em
minha cidade, Matão”, diz a artista. Helena
faz parte do grupo de 12 formandos de 2001
do Departamento de Artes Plásticas da
Unicamp que expõem suas peças até o dia 13
de julho na Galeria de Arte, ao lado da
Biblioteca Central. A exposição é aberta ao
público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17
horas.

Os trabalhos selecionados para a mostra são
inéditos e apresentam as mais variadas
técnicas. Gravuras, óleo em tela, assemblage
(colagem), xilogravura e as curiosas técnicas
mistas. A arte de Pedro Hurpia mistura
desenho e fotografia. Segundo o artista, a
técnica (mista) consiste na transposição de
imagens fotográficas, mas com o original de
um desenho manual.

Curiosa também é a arte O pé de Antonio.
A autora das xilogravuras, Cissa Veiga, revela
que o pé, personagem de seus cinco quadros,
é de Antonio, funcionário da banca de livros
e revistas do Instituto de Artes. A artista
afirma que o trabalho com pés era realizado
antes de entrar na faculdade, somente agora,
no último ano o retomou na xilogravura. “Ele
tem um jeito muito especial de cruzar os pés.
As pessoas que o conhecem conseguem
reconhecer o pé dele na gravura”, comenta.
Cissa representa a mesma peça em diferentes
cores. A idéia, segundo ela, é mostrar a
maneira como as cores podem interferir na
apresentação do trabalho do artista. “A cor
modifica o trabalho”, argumenta. Além das
xilogravuras em madeira, Cissa expõe um
caderno com cinco variações de cores para O
pé de Antonio. Quanto à formatura, Cissa diz

Exposição mostra trabalhos de formandos

que pretende emendar a graduação ao
mestrado em História da Arte, no Brasil.
Depois, pretende realizar o sonho de ir para o
Exterior estudar restauração de obras de arte.

A assemblage de Cristiana Padilha é
dedicada aos pássaros. “Escolhi este animal
porque, ao mesmo tempo que pode ser
delicado e frágil, pode representar força e
liberdade.”A artista acredita que o objeto,
bastante explorado em suas colagens, tornam
o trabalho mais real.

A mulher também teve sua representação
pelas mãos da artista Fabiana Azevedo, de 25
anos. Suas obras exprimem suas relações
afetivas e suas emoções e sempre abordam o
universo feminino. “As obras sempre
representam um sentimento meu, mas sempre
têm influência no que está acontecendo
fora.” Fabiana considera a expressão humana

infinita e sempre aproveita em seu quadro o
jeito de olhar ou de gesticular de uma pessoa.
“O ser humano é surpreendente, você pode
pegar a mesma pessoa e ver nela diferentes
expressões”, argumenta. Fabiana já tem
emprego garantido na despedida do curso. Ao
lado da amiga Helena Okada, ela desenvolve
projetos artísticos na Vitrais Ton Geuer,
empresa administrada pelo holandês Ton
Geuer, que há 40 anos produz vitrais para
igrejas e arquitetos.

Estão presentes também na exposição obras
dos formandos Ana Paula Waki, Cal, Carina
Thadeo, Fraya Bateman, Lílian Zanvettor,
Priscila Calsavara e Tatiana Gonçalves. Até o
dia 13 de julho o público pode apreciar a
riqueza da arte que é feita na universidade.
“Para quem está cursando, eu recomendo
que não fique esperando que o professor traga
tudo. Ele dá as pistas e a oportunidade de o
aluno escolher. O aprendizado depende do
aluno”, recomenda Cristiana Padilha.

A Galeria de Arte da Unicamp fica na Rua
Sérgio Buarque de Holanda, térreo da
Biblioteca Central. O telefone da galeria é
(19) 3788-7453. O email é
galeria@iar.unicamp.br/galeria

Exposição dos trabalhos de Artes Plásticas selecionados está aberta até 13 de julho

Formandos posam
na área de exposição
de seus trabalhos,
que encerra o curso e
importante fase na
carreira dos artistas

Fotos: Neldo Cantanti
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Congresso de Leitura prepara estrutura

P ela sexta vez consecutiva a
Unicamp será palco do mais
importante evento sobre leitura e

educação do país: o Congresso de Leitura
do Brasil (Cole). Este ano os debates e as
análises serão centralizados sobre o tema
Com todas as letras, para todos os nomes. O
13( Cole, aberto ao público de modo geral,
será realizado no campus da Universidade
no período de 17 a 20 de julho e constitui
de 17 conferências, 15 seminários e cinco
mesas-redondas, reunindo, no mesmo
espaço, profissionais da área de educação e
pesquisadores de todo o País, com uma
única proposta: aproximar a prática
pedagógica e o trabalho profissional à
pesquisa científica e ao debate
universitário.

Além das conferências e dos seminários, o
encontro servirá também de congregação
pessoal, de entretenimento e de vivência.
No Ginásio de Esportes da Unicamp será
realizada a Feira de Leitura e Arte, com a
participação das principais editoras
brasileiras. Durante o congresso, haverá
lançamentos de livros, sessões de autógrafos
e apresentações artísticas — música, dança,
teatro e artes plásticas.

De acordo com organizadores do evento, ao
todo são mais de 80 expositores e 40 horas de
atividades, distribuídas nos quatro dias da
feira. Também manterão estandes na Feira de
Leitura e Arte as instituições colaboradoras e
co-promotoras do Cole, como a Ação
Educativa, Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil, Programa Nacional de
Incentivo a Leitura (Proler), Associação dos
Professores de Língua e Literatura (APLL),
Centro de Estudos Educação e Sociedade
(CEDES), Instituto de Estudos da Linguagem
(IEL), além da própria Associação de Leitura
do Brasil (ALB).

LANÇAMENTO

PROGRAMA

Dia 17
Às 10 horas — conferência de abertura

do congresso sobre “Educação e
participação”, ministrada pelo professor
Mário Sérgio Cortella da Puc de São Paulo.
Às 17h30, mesa-redonda sobre “Língua e
discriminação”, com a participação de Tânia
Alkmim (Unicamp-coordenadora), Gilvan
Muller de Oliveira (UFSC), Marcos Bagno
(escritor) e Márcio Túlio Viana (Puc-MG).

No mesmo dia, mesa-redonda sobre
“Leitura e consumo do livro no Brasil”,
coordenada por Felipe Lindoso (Câmara
Brasileira do Livro).

Conferências: “A charge lê o mundo, o
mundo lê a charge”, com o chargista Bira;
“Pesquisa e ensino na formação do  leitor: a
parceria entre universidade e escola
pública”, com a participação dos professores
Liliam Martin da Silva, Norma Sandra de
Almeida Ferreira e Rosália Scorsi (Unicamp).

Dia 18
Às 15h50 -  mesa-redonda sobre “História

da leitura”, coordenada pela professora
Márcia Abreu, com a participação de Maria
Lajolo (Unicamp), Anibal Bragança (UFF) e
Nelson Schapochnik (Unesp-Franca).

Conferências: “A língua na imprensa”
(Sírio Possenti-Unicamp); “Os limites da
leitura: corpo e violência” (Valdir Barzotto
(ALB); “Escola e educação
transformadora”, Cristiano Digiorgi (Unesp-
Presidente Prudente).

Às 117h30 - Conferências — “O livro
didático de Língua Portuguesa: estratégias
pedagógicas, discursivas e editoriais”;
Roxane Rojo (Puc-SP); “Ler é traduzir”,
Jorge Larrosa (Universidade de Barcelona)
e João Wanderley Gerardi (Unicamp), e
Literatura e desigualdades, Luiz Carlos
Dantas (Unicamp).

Dia 19
Às 15h50, mesas-redondas —

“Letramento e desigualdade social”,
coordenada por Luiz Percival Leme Britto
(Uniso/ALB), com a participação dos
professores Artur Gomes de Morais
(UFPe), Antônio Augusto Batista (UFMG),
Vera Masagão (Ação Educativa) e Shirley
Silva (ALB); “Leituras cruzadas: história e
memória”, sob a coordenação da
professora Maria Cristina Menezes
(Unicamp), com a participação de Ana
Maria Casassanta (Museu da Escola-MG),
Diana Vidal (USP), Luiz Carlos Barreira
(PUC-SP) e Marcos César de Freitas
(USF).

Conferências: “Literatura e participação
social”, com a participação do escritor
Bartolomeu Campos Queirós; “O
compromisso da educação com as artes,
a cultura e a indústria do entretenimento”,
com Alcione Araújo (escritor); “Leitura e
avaliação” (Lívia Suassuna (UFPe).

Às 17h30, as conferências “A condição
do homem moderno: literatura e
desencanto” (Fernando Bárcena
(Universidade de Barcelona); “Angústia,
de Graciliano Ramos” (Mário Eduardo
Costa Pereira (Unicamp); “Oceanos de
informação e pedagogia de leitura”
(Ezequiel Theodoro da Silva (Unicamp).

Dia 20
Às 14 horas — “Conferência de

encerramento”; “Democracia política,
democracia econômica”, com o senador
Eduardo Suplicy. Além desses eventos,
serão realizados no campus da Unicamp,
os quinze seminários com a participação
de docentes, pesquisadores e
profissionais de diversas áreas ligadas à
educação.

O Centro de Estudos Educação e Sociedade
(Cedes) da Faculdade de Educação (FE)
lança no dia 25, às 14 horas nas dependências
da FE, a revista Educação & Sociedade nº 74
com a mesa-redonda: “A pesquisa sobre os
saberes dos professores: perspectivasnacionais e
internacionais”.

A Revista é um dos mais importantes
periódicos hoje editados na área da Educação
no País. É publicada desde 1978,
quadrimestralmente. Um número especial
temático tem sido organizado a cada ano,
desde 1995, além da inclusão de dossiês ao
longodoano.

O Lançamento do nº 74, com o Dossiê “Os

Dossiê “Os saberes dos docentes e sua formação”
saberes dos docentes e sua formação”, será
marcado com uma profunda discussão sobre a
temática em questão, que contará com a
presença de importantes especialistas da área:
Cecília Borges (UFPel), Maurice Tardif
(Universidade de Montreal), Isabel Alice Lellis
(PUC-Rio),GlóriaReginaPessôaCampello
(Mast/MCT), Célia Maria Fernandes Nunes
(UFOP) e Menga Lüdke (PUC-Rio).

Para conhecer o Cedes e a Educação &
Sociedade, visitem o site:
www. cedes.unicamp.br
Para mais informações sobre o evento::
distrib@cedes.unicamp.br”
oupelo fone/fax: 32891598.

Imagem da conceituada revista de educação... ... que aborda saberes dos professores

Foto: Divulgação
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EXTENSÃO

Alunos do curso de extensão em
karatê, realizado na Faculdade de
Educação Física da Unicamp (FEF),

receberam graduação em exame realizado em
Tietê (SP). O exame foi realizado pelo
professor Alziro Cesarino, faixa preta.

Segundo o professor do grupo, Fábio
Augusto Pucineli, alguns alunos obtiveram
sucesso. Fernando Garcia, aluno do
Instituto de Física, e Cirano Shibuya, do
curso de engenharia elétrica, foram
aprovados para faixa amarela, em Tietê. Na
Unicamp, a estudante de geografia Beatriz
Favaretto e o graduando em Ciências
Sociais Wellington Aldo de Souza foram
avaliados por Pucineli e receberam faixa
amarela.

O curso de oferece à comunidade em geral
a oportunidade de vivenciar um dos

Karatecas recebem graduação em Tietê
elementos da cultura
corporal, as artes marciais e,
em especial, o karatê.
Segundo Pucineli, esta
prática permite quebrar certos
paradigmas, como a relação
luta/violência ou luta/força.
As aulas são ministradas às
segundas, quartas e sextas-
feiras, das 17h30 às 18h30, na
Faculdade de Educação
Física. Para crianças, às
quartas e sextas-feiras, das 9
às 10 horas. A disciplina é
ministrada por Fábio Augusto
Pucineli, sob supervisão do
professor José Júlio Gavião de Almeida. A
Codesp se dispõe a conceder informações pelo
telefone (19) 3788-7059.

Formandos do curso de extensão
de Educação Física posam com as
faixas conquistadas em Tietê

ARTES CÊNICAS

O grupo de pesquisa em dança e
teatro República Cênica representa a
Unicamp no Festival de Teatro
Universitário de Blumenau, que
acontece no período de 7 a 14 de julho,
em Blumenau, com o espetáculo Voz
Mercê.

Na concepção de Fernando Aleixo,
coordenador do grupo, Voz Mercê é um
espetáculo de poesia cênica que
apresenta fragmentos simbólicos do
universo caipira. A peça aborda aspectos
do comportamento, das emoções, dos
desejos, das comunicações que
determinam códigos específicos gestuais
e da fala do homem caipira. Segundo
Aleixo, Voz Mercê tem enfoque na
pesquisa vocal, que explora a essência
do contador de história. O texto traduz o
universo da cultura paulista no que diz
respeito a comportamento, hábitos e
costumes. O espetáculo foi realizado a
partir de pesquisas bibliográficas e
trabalho de campo realizado com
moradores de Campinas que se
dispuseram a contar histórias.

O República Cênica foi criado em
1997 por alunos do Departamento de
Artes Cênicas da Unicamp. Desde
então, desenvolve pesquisas centradas
no trabalho do intérprete em relação à
direção e à produção cultural. Além das
produções dos espetáculos, o grupo
acumula pesquisas científicas em teatro,
dança e mercado cultural. Os
integrantes do grupo são Ana Carolina
da Rocha Mundim, bailarina e
coreógrafa; Cátia Cristina Massotti, atriz;
Fernando Aleixo, ator e pesquisador
teatral; e Luciano Gentile.

Grupo apresenta
teatro em Blumenau

“A língua ancestral dos seres vivos: a
química” encerra a programação semestral
dos Seminários CGU no dia 28 (quinta-
feira), 11 horas. A pesquisadora do Instituto
de Química, Anita Jocely Marsaioli
pretende desmistificar aspectos da química,
que segundo ela será apresentada como o
meio de comunicação mais importante
entre os seres vivos do planeta. Anita irá
abordar exemplos de moléculas que

veiculam informações entre esses seres. Os
tópicos que serão apresentados são:
compostos voláteis, comunicação entre seres
de mesma espécie e entre seres de espécies
distintas, como fazer análise e a importância
dessa comunicação no nível molecular. A
palestra acontecerá no Auditório da
Biblioteca Central e a entrada é liberada para
a comunidade em geral. Informações:
www.cgu.unicamp.br.

PALESTRA

Química entre seres encerra seminários da CGU

Foto: Divulgação

Unidança – O Departamento de Dança do
Instituto de Artes realiza nos dias 26, 27 e 28
(terça a quinta-feira) o Unidança. Trata-se
de uma amostra de trabalhos bimestrais dos
alunos do cursol. O Unidança acontecerá no
auditório do IA, às 12:30 h, com
apresentações diferentes em cada dia. A
entrada é franca.

Incubadora – A incubadora da
Companhia de Desenvolvimento do Pólo
de Alta Tecnologia de Campinas (Ciatec)
irá ganhar novas empresas de alta
tecnologia. No dia 25 de julho, às 15 horas,
será realizada a licitação pública, na
modalidade de concorrência, objetivando a
seleção de empreendimentos para
participação no projeto “Núcleo de Apoio
ao Desenvolvimento de Empresas – Nade”.
As novas empresas irão substituir aquelas
que se graduaram e deixaram a Ciatec. O
edital para participação da concorrência
encontra-se à disposição dos interessados no
site http://www.ciatec.org.br
www.ciatec.org.br ou na sede da
Companhia, à Rua Lauro Vannucci,
número 1020, Jardim Santa Cândida.

Concurso DGA – Prorrogado o prazo de
inscrições do Concurso Interno Diretoria
Geral da Administração para as funções de

BREVES

Técnico Administrativo, Motorista,
Programador de Sistemas Júnior, Programador
de Suporte Júnior e Técnico em Serviços
Gráficos para até dia 29 (sexta-feira). Mais
detalhes podem ser obtidos nos ramais 84429
ou 84433 com Renata ou Célia ou na página
DGRH http://rhuec.dgrh.unicamp.br/
oportunidades/default.asp

Artigos – A Revista Temáticas, publicação
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), está recebendo colaborações em
forma de artigos para seu próximo número. Os
textos devem versar sobre temas relativos ao
Pensamento Social Brasileiro, e farão parte de
um Dossiê a ser organizado pelos editores da
revista. A data limite para a entrega dos
textos é 15/08/2001. Informações sobre o
tamanho e a formatação dos textos poderão
ser obtidas por meio do endereço
tematicas@yahoo.com.

Texto e imagem – O Laboratório de
Estudos Urbanos – Labeurb/ Nudecri realiza o
seminário: Texto e Imagem : de Leonardo à
L’Encyclopedie, ministrado pelo professor
Luciano Migliaccio (FAU/USP). A palestra
ocorre no dia 28 (quinta-feira), às 14h30, na
Sala do Telão do Instituto de Estudos da
Linguagem. A entrada é franca.
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Aprogramação cultural
do Restaurante
Universitário abriu

espaço para a revelação de
dois novos e jovens talentos
da universidade dia 20 de
junho. João Paulo Amaral e
Eduardo Visconti compõem o
duo Cordas Vivas, que reúne
guitarra acústica e violão em
seus arranjos. O trabalho do
Cordas Vivas propõe uma
leitura moderna e sensível de
vários ritmos da música
brasileira mais genuína,
revelando, segundo os
componentes, “suas belezas
muitas vezes esquecidas”.
Trilhos Urbanos é tocada em
ritmo de baião, assim como as
células rítmicas do baião são
repassadas para as cordas dos instrumentos
dominados por João Paulo e Eduardo. “Nós
aproveitamos elementos de música regional
brasileira e tentamos readaptá-los para os
nossos instrumentos”. É como se fosse o som
do surdo traduzido pelas cordas de um
violão.

A essência do trabalho dos instrumentistas
é a música brasileira em toda sua
originalidade. Células rítmicas do cateretê,
do clássico de Villa Lobos, do maracatu, do
samba, do baião, do frevo, do choro são
absorvidas para fazer parte dos sofisticados
arranjos do duo. Com exceção do Trenzinho
do caipira, de Villa Lobos, os arranjos são
produzidos a partir de canções. É como ouvir
Tristeza do Jeca e pensá-la especialmente
tocada ao som das cordas e, mais especial
ainda, com células do cateretê. Segundo a
dupla, os arranjos exploram as mais variadas
cores e sons de seus instrumentos, buscando
recursos de percussão, improvisação,
afinação diferenciada e o sotaque de outros
instrumentos tipicamente brasileiros, como a
viola caipira, o cavaquinho e o violão de
sete cordas. “Não chega a ser um jazz
brasileiro”, diz Visconti. Mas o trabalho da
dupla é um jeito novo e sofisticado de
representar a genuidade da música
brasileira. “A diferença é que a música é

Dentro do programa Projeto Cultural
do Restaurante Universitário, a
Orquestra Paulista de Viola Caipira
(OPVC) tem dupla apresentação no
próximo dia 5 de junho, quinta-feira: a
primeira a partir das 10h30, e a segunda,
ao meio-dia. No período de 9 a 17 de
junho, das 10h30 às 14 horas, haverá
Exposição de Quadros de Orphelia

Duo Cordas Vivas revisita ritmos originais

tratada como peça, é lapidada”, esclarece o
músico.

O repertório reúne músicas conhecidas e
inéditas – compostas por João Paulo. Entre
os compositores reverenciados por eles estão
Tom Jobim, Villa Lobos, Angelino Oliveira,
Milton Nascimento, Edu Lobo e Caetano
Veloso. As 14 músicas que são executadas
em seus shows receberam arranjo de João
Paulo. “Os arranjos permitem improvisações,
para que cada um possa demonstrar suas
habilidades”, diz Amaral. Há um mês, eles
gravaram, por força própria, quatro faixas
em CD para divulgação do trabalho. “O
projeto é de reunir sete faixas no trabalho
final”, reforça Visconti. As peças que
compõem o portfólio são Trenzinho do
caipira, Villa Lobos; Tristeza do Jeca,
Angelino Oliveira; Samba do avião, Tom
Jobim; e Gingado dobrado, Edu Lobo.

O interesse dos componentes do Cordas
Vivas pela música começou na adolescência
e, se dependesse da primeira experiência em
uma cadeira da universidade, talvez não
tivessem a mesma disponibilidade para se
dedicar às partituras. Aos 12 anos, o garoto
de Mogi das Cruzes João Paulo do Amaral já
iniciava os estudos de violão e guitarra.
Filho e irmão de cantores, aos 18,
contrariando a tradição da família,

ingressou no curso de
Engenharia Elétrica da
Unicamp, mas abandonou
a então futura carreira ao
perceber que “gosta
mesmo é de fazer
música”, de preferência,
brasileira. Hoje, aos 23
anos, além de ser
companheiro de Eduardo
Visconti no trabalho e no
4º ano do curso de música
popular da Unicamp,
acompanha a irmã
cantora Ana Luiza na
gravação de um CD de
samba, ao lado de grandes
músicos brasileiros como
Robertinho Silva, ex-
baterista de Milton
Nascimento; Natan

Marques, ex-guitarrista de Elis Regina; e
Sylvinho Mazzucca, contrabaixista.

Eduardo Visconti, 23 anos, também
abandonou um curso de administração de
empresas para dedicar-se à música, profissão
que já o teria inspirado aos 15 anos. Aos 18,
o paulistano Visconti tornou-se professor de
violão. Mas o que o levou ao domínio das
cordas foi um sentimento muito pessoal,
apesar de ter um tio que atua como maestro
de banda sinfônica. “Foi mais uma coisa de
gostar de música”, revela.

O Cordas Vivas nasceu há dois anos,
durante o curso de música, com o
compromisso de passar um trabalho de
identidade brasileira. “Nós sentimos falta
de valorização da música instrumental e da
música instrumental brasileira na mídia.”
Não é sempre que o público tem a
oportunidade de ouvir o que as cordas de
um violão e de uma guitarra podem fazer
com o sotaque da cuíca e do tamborim.
Mas o Cordas vivas tem a fórmula,
“diferente e própria” que está sendo
apresentada em vários shows. O próximo
show do duo será em julho, na Festa do
Morango, em Monte Alegre. Segundo
Amaral, o evento se repetirá em vários dias.
O e-mail para contatar os músicos é
jp.amaral@ig.com.br.

CULTURA

Próximas atrações: orquestra e exposição
Magalhães.

A Orquestra Paulista de Viola Caipira é
constituída por alunos do curso de viola
caipira da Universidade Livre de Música
“Tom Jobim” (ULM), de alunos de outros
cursos da Universidade, além de
estudantes particulares e de outras
escolas de música. A principal proposta
da Orquestra é proporcionar ao aluno do

curso de Viola Caipira a oportunidade de
desenvolver um trabalho de
musicalização coletiva, de forma a
melhorar acuidade rítmica das peças do
repertório estudado. Outro objetivo da
escola é propiciar experiência de se
apresentar a grande públicos em eventos
de natureza variada (culturais, religiosos
e festivos).

João Paulo e Eduardo: leitura mais sensível do ritmo da música original brasileira

Foto: Neldo Cantanti


