
10

aca
dêmica

Vida

do Portal
da Unicamp

Teses da semana

Painel da semana

Teses da semana

Livro da semana

Destaques

Vida

Painel da semana

Tese da semana

Livro
da semana

DESTAQUES
do Portal da Unicamp
DESTAQUES

Campinas, 23 de abril a 6 de maio de 2012

Autor: Murilo Leal
Ficha técnica: 1a edição, 2011; 

520 pág; formato 16 x 23 cm
ISBN: 978-85-268-0956-7
Área de interesse: História
Preço: R$ 72,00

Sinopse : A reinvenção da 
classe trabalhadora revê de ma-
neira inovadora vários dos temas 
clássicos da história brasileira do tra-
balho. Os dilemas da industrialização 
periférica, a saga das migrações in-
ternas e seu impacto no processo de 
(re)formação da classe trabalhadora, 
o movimento sindical e as principais 
reivindicações trabalhistas são todas 
questões pacientemente apresenta-
das e articuladas às experiências 
cotidianas de operárias e operários. A 
atuação dos trabalhadores no cenário 
público em um dos momentos de 
maior efervescência política e mobi-
lização social da história nacional é 
um dos destaques principais deste 
trabalho.

Autor: Murilo Leal é doutor em 
história social pela Universidade 
de São Paulo (USP) e professor de 
história do Brasil na Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). Pu-
blicou À esquerda da esquerda: 
trotskistas, comunistas e popu-
listas no Brasil contemporâneo 
(1952-1966), pela Editora Paz e 
Terra, em 2002.

A reivenção 
da classe 

trabalhadora 
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Sai o calendário 
do Vestibular 2013

Foto: Antoninho Perri

Candidatos durante prova do Vestibular 2012: inscrições para a edição de 2013
 devem ser feitas entre 20 de agosto e 14 de setembro

DATAS
Inscrições e pagamento da taxa de inscrição       20/8 a 14/9/2012

1ª fase            11/11/2012

2ª fase           13, 14 e 15/1/

Provas de habilidades específi cas         21 a 24/1/2013

Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada      4/2/2013

 Vestibular 2013 – A Comissão Perma-
nente para os Vestibulares recebe, de 23 
de abril a 31 de maio, pela Internet, os 
pedidos de isenção da taxa de inscrição 
do Vestibular.

  Propriedade intelectual - A Unicamp 
sedia, de 24 a 27 de abril, o Curso Avança-
do de Gestão em Propriedade Intelectual, 
do Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (Inpi). O curso é gratuito e organizado 
pela Agência de Inovação Inova-Unicamp, 
por meio do projeto InovaNIT. Outras 
informações: http://www.inova.unicamp.
br/paginas/inovanit/curso48_inscricao.php

 Fórum de Ciência e Tecnologia - Com 
o tema “Educação Profissional e Tecnoló-
gica no Brasil”, o evento será realizado no 
dia 24 de abril, às 9 horas, na Faculdade 
de Tecnologia de Limeira. Inscrições e 
outras informações no site http://foruns.
bc.unicamp.br/tecno/tecno51.php

  Design e iluminação - Valmir Perez, 
lighting designer responsável pelo Labo-
ratório de Iluminação do Departamento de 
Artes Cênicas do Instituto de Artes (IA) da 
Unicamp, lança no dia 24 de abril, às 14 
horas, na Feira Internacional da Indústria 
da Iluminação (Expolux 2012), o livro “Luz 
e arte - um paralelo entre as ideias de 
grandes mestres da pintura e o design de 
iluminação” (De Maio Comunicação e Edi-
tora). A publicação é resultado de artigos 
publicados na Revista Lume Arquitetura, no 
período de 2007 a 2011. Mais informações: 
19-3521-2444.

  Doador Universitário - No dia 25 de 
abril, das 8 às 12 horas, no Estacionamento 
da Faculdade de Engenharia Mecânica 
(FEM), acontece a segunda coleta de 
sangue da edição de 2012 do Projeto Do-
ador Universitário. Para efetuar a doação, 
o voluntário deve apresentar documento 
de identidade com foto (RG) e endereço 
completo (inclusive CEP). A doação é um 

  Engenharia Elétrica e de Computa-
ção - “Representação trifásica de dese-
quilíbrios estruturais e operacionais em 
sistemas de média tensão de distribuição” 
(mestrado). Candidato: João Vitor de 
Araújo Guilhoto. Orientador: professor 
Anésio dos Santos Júnior. Dia 27 de abril, 
às 9h30, na CPG/FEEC.

  Engenharia Mecânica - “Estudo da 
corrosão do aço inox AISI 304 em Álcool 
Etílico hidratado combustível” (doutora-
do). Candidato: Rytney Santos Costa. 
Orientador: professor Rodnei Bertazzoli. 
Dia 18 de abril, às 14 horas, no Auditório 
ID2 da FEM.
- “Estudo da corrosão da liga de Alumínio 
7050 em Etanol combustível” (doutorado). 
Candidato: Edison Almeida Rodrigues. 
Orientador: professor Rodnei Bertazzoli. 
Dia 19 de abril, às 14 horas, na sala de 
seminários da FEM.
- “Produção enxuta e produção mais limpa: 
proposta metodológica integrada” (mestra-
do). Candidato: Gina Paola Vera Rizzo. 
Orientador: professor Antonio Batocchio. 
Dia 4 de maio de 2012, às 9 horas, no 
auditório da FEM.

  Linguagem - “Meu nome agora é Zé 
Pequeno: apelidos e posições-sujeito” 
(mestrado). Candidata: Joice Mensato. 
Orientadora: professora Carmen Zink 
Bolonhini. Dia 2 de maio, às 9h30, na sala 
de defesa de teses do IEL.

 Matemática, Estatística e Computa-
ção Científica - “FGM e suas generali-
zações sob um ponto de vista bayesiano” 
(mestrado). Candidato: José Adolfo de 
Almeida Schultz. Orientadora: professora 
Verónica Andrea González-López. Dia 29 
de abril, às 11 horas, na sala 253 do Imecc.

 Química - “Síntese assimétrica de pir-
rolizidinonas e pirrolizidinas substituídas a 
partir da reação de Morita-Baylis-Hillman” 
(doutorado). Candidato: Kristerson Reinal-
do de Luna Freire. Orientador: professor 
Fernando Antônio Santos Coelho. Dia 29 
de abril, às 14 horas, no Miniauditório 
do IQ.
- “Água e carboidratos: aspectos macros-
cópicos e moleculares de suas interações” 
(doutorado). Candidato: Marcus Vinicius 
Cangussu Cardoso. Orientador: professor 
Edvaldo Sabadini. Dia 27 de abril, às 14 
horas, no Miniauditório do IQ.

ato voluntário de amor, de solidariedade 
e de garantia de vidas. O ato de doar não 
acarreta qualquer r isco ao doador. As 
doações também podem ser feitas no He-
mocentro, de segunda a sábado, inclusive 
feriados, das 7h30 às 15 horas. Conheça 
o cronograma de coletas no link http://
www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/cronograma2012.php

 Lançamentos - No dia 25 de abril, às 
15h30, no auditório do Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas (IFCH), serão lan-
çados os livros “História Militar do Mundo 
Antigo – Guerras e identidades”, “História 
Militar do Mundo Antigo – Guerras e re-
presentações”, “História Militar do Mundo 
Antigo – Guerras e Culturas” e “Jesus His-
tórico”. Pedro Paulo Funari (IFCH), André 
Chevitarese (UFRJ) e Cláudio Umpierre 
Carlan (Unifal) são os organizadores das 
publicações.

  Fórum de Esporte e Saúde - Even-
to com o tema “Estudos Avançados em 
Esporte Adaptado” será realizado no dia 
26 de abri l , no Centro de Convenções 
da Unicamp. Programação e outras in-
formações podem ser obtidas na página 
eletrônica http://foruns.bc.unicamp.br/
saude/saude43.php

 A democratização das instituições  – 
No dia 26 de abril, das 9 às 12 horas, no 
Salão Nobre da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) da Unicamp, acontece o 
seminário “A democratização das institui-
ções e a luta por uma sociedade justa e 
democrática”. O seminário é organizado 
pelo Departamento de Saúde Coletiva e 
o Coletivo de Estudo Apoio Paidéia. Par-
ticipam como debatedores o médico epi-
demiologista da Unicamp, Gastão Wagner, 
e a socióloga da USP, Helena Singer. Não 
é necessária inscrição. Entrada gratuita. 
Mais detalhes: 19-3521-8968. 

 Palestra com Evely Boruchovitch  - 
No dia 26 de abril, das 12 às 13 horas, na 
sala CB 18 do Ciclo Básico I, a professora 
Evely Boruchovitch, do Grupo de Estudos 
e Pesquisas sobre Educação Continuada 
da Faculdade de Educação (FE), profere a 
palestra “Trabalhos Acadêmicos em Grupo: 
Como maximizar a sua aprendizagem?”. O 
evento faz parte do Programa Saiba Mais 
do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE). 
A palestra é gratuita e aberta ao público. 
Mais informações: 19-3521-6539.

 Thomson desliga Espectrômetro de 
Massas - Será desligado no dia 27 de 
abril, o último Espectrômetro de Massas 
Pentaquadrupolar com fonte de Ionização 
Química ainda em funcionamento no 
mundo. Alocado no Laboratório Thomson 
de Espectrometria de Massas do Instituto 
de Química (IQ) da Unicamp, o “Penta”, 
como é apelidado carinhosamente pela 
equipe do Thomson, é um “herói da re-
sistência”. Segundo o coordenador do 
laboratório, professsor Marcos Eberlin, 
“este instrumento foi fundamental para 
que Espectrometria de Massas brasileira 

alcançasse um lugar entre o pr imeiro 
time da comunidade acadêmica/científica 
internacional na área”. Adquirido em 1992 
através de recursos oriundos de um pro-
jeto temático da Fapesp coordenado pela 
professora Concetta Kasheres (atualmente 
aposentada pelo IQ), o Penta deu origem 
a grandes conquistas.

  Circuito das Artes  -  O Serviço de 
Apoio ao Estudante (SAE) organiza no dia 
27 de abril, o evento “Circuito das Artes 
Final (edição 2011-2012)” com uma série 
de apresentações culturais. A abertura 
oficial ocorre às 10 horas, no Saguão do 
Ciclo Básico II. As atividades fazem parte 
do Programa Aluno-Artista do SAE. Mais 
informações: 19-3521-7016.

  Barbie na educação de meninas: 
do rosa ao choque - Livro de Fernanda 
Roveri, doutoranda pela Faculdade de 
Educação (FE) da Unicamp, será lançado 
no dia 27 de abril, às 16h30, no Salão 
Nobre da FE. No evento haverá uma 
mesa-redonda com as professoras Carmen 
Lúcia Soares (FE), Helena Altmann (FEF) 
e Cláudia Trevisan, da Prefeitura Municipal 
de Campinas. A publicação é da Editora 
Annablume. Outras informações: ferdth@
yahoo.com.br

 Pós-graduação em Neurociências - O 
Laboratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo (Labjor) recebe, até 30 de abril, 
inscrições ao processo seletivo para o cur-
so de pós-graduação (lato sensu) em di-
vulgação científica e saúde: neurociências 
2012/2013. Mais detalhes no link http://
www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/neurociencias.doc

 Escola São Paulo de Estudos Avan-
çados - A Unicamp está recebendo inscri-
ções para a Escola São Paulo de Estudos 
Avançados. Trata-se de um seminário de 
uma semana, que abordará “A Globaliza-
ção da Cultura no Século XIX”, entre os 
dias 20 e 24 de agosto, em Campinas. 
A Escola São Paulo permitirá que estu-
dantes de pós-graduação travem contato 
com renomados especialistas da área, 
aprofundem seus conhecimentos sobre 
a circulação transatlântica dos impressos 
e discutam seus próprios projetos de 
pesquisa. A Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp) 
financia o seminário e oferece passagens 
e diárias aos estudantes selecionados. 
Mais detalhes no site http://www.espea.
iel.unicamp.br

  Mostra de trabalhos do Cotuca - O 
Colégio Técnico de Campinas (Cotuca) 
abre as inscrições para a II Mostra de 
Trabalhos de Cursos Técnicos. Podem 
se inscrever alunos de cursos técnicos e 
de nível médio de todo o país. O evento 
integra a programação da Semana do 
Ensino Médio e Técnico (SeEMTeC’2012), 
que ocorrerá em setembro deste ano. As 
inscrições para a mostra de trabalhos 
estarão disponíveis de 1 a 15 de maio no 
endereço eletrônico http://seemtec2012.

cotuca.unicamp.br/.

  Seminário Internacional de Carreira 
Docente - No dia 3 de maio, na Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM), acontece 
o I Seminário Internacional de Carreira 
Docente. O evento é organizado pala 
Comissão de Valorização da FCM. As ins-
crições são gratuitas. Programação e ou-
tras informações no site do evento http://
www.fcm.unicamp.br/seminario_docente/

A Comissão Permanente para os 
Vestibulares da Unicamp (Comvest) 
está divulgando o calendário do Vesti-
bular Nacional Unicamp 2013. As ins-
crições serão feitas entre 20 de agosto 
e 14 de setembro, exclusivamente pela 
internet, em formulário disponível 
na página eletrônica da Comvest. A 
primeira fase será realizada em 11 de 
novembro de 2012 e a segunda fase, 
nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 
2013. As datas foram definidas em 
reunião que ocorreu no dia 10 de abril, 
na sede da Fuvest em São Paulo, com 
representantes da Fuvest, Unicamp, 
Unesp, Unifesp, ITA, PUC - São Paulo 
e PUC- Campinas. A programação dos 
principais vestibulares de São Paulo 
foi estabelecida conjuntamente para 
permitir aos candidatos interessados a 
participação nesses processos seletivos.

Isenção 
A Comvest abre, no próximo 

dia 23 de abril, as inscrições para 
os candidatos interessados em soli-
citar a isenção da taxa de inscrição 
do Vestibular Unicamp 2013. As 
inscrições devem ser realizadas 
até dia 31 de maio, exclusivamente 
pela internet, em www.comvest.
unicamp.br. Para finalizar o proces-
so de inscrição, o candidato deve 
enviar a documentação necessária 
(descrita no Edital), pelo correio, 
para a Comvest até o dia 31 de 
maio. As isenções são oferecidas 
em três modalidades: 1- para can-
didatos provenientes de família de 
baixa renda (renda líquida máxima 
de R$ 700,00 por morador do domi-
cílio); 2 - funcionários da Unicamp/
Funcamp; e 3 - para aqueles que se 
candidatarem aos cursos de Licen-
ciatura em período noturno (Ci-
ências Biológicas, Física, Letras, 
Licenciatura Integrada Química/
Física, Matemática e Pedagogia)


