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 Seminário de teses em andamento - A 
Associação de Pós-graduandos da Faculdade de 
Educação (FE) da Unicamp organiza, de 12 a 14 de 
novembro, o Seminário de Teses e Dissertações em 
Andamento. Mais detalhes no blog do evento http://
www.viiiseminarioteses.blogspot.com.br/

 Fórum do Programa de Doutorado em 
Ciências Sociais – Com o tema “Transversando 
nas Ciências Sociais”, o evento será realizado entre 
os dias 12 e 14 de novembro de 2012, no Auditório II 
do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH). 
Abertura: 9 horas. O Fórum foi criado ara promover 
o encontro, o debate, a divulgação e a interlocução 
entre doutorandos, docentes e a comunidade 
acadêmica do Curso de Doutorado em Ciências 
Sociais. Busca promover a interdisciplinaridade 
proposta pelo programa, por meio da socialização 
do conhecimento desenvolvido, visando também ao 
seu fortalecimento. Mais informações no link http://
transversandonascienciassociais.blogspot.com.br/

  Fórum de Arte e Cultura e Educa-
ção – Próxima edição do evento tratará do tema 
“Patrimônio Material e Imaterial e Divulgação Cien-
tífi ca”. Será no dia 13 de novembro, às 9 horas, no 
Auditório do Centro de Convenções. A organização 
é das professoras Aline de Carvalho e Vera Toledo. 
Inscrições, programação e outras informações, no 
link http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/
forum/htmls_descricoes_eventos/arte49.html ou 
telefone 19-3521-4759.

 Estude na Coréia do Sul - A Coordenadoria 
de Relações Institucionais e Internacionais (Cori) e a 
equipe do Programa Ciência sem Fronteiras (CSF) 
organizam, dia 13 de novembro, a palestra “Estude 
na Coréia do Sul”. O evento tem como público-alvo 

alunos de Graduação e de Pós-graduação. Na 
palestra serão abordadas informações gerais sobre 
a University of Science & Technology: acomodação, 
processo de aceite dos alunos dentre outras infor-
mações. O evento acontece às 16 horas, na sala 
CB08 do Ciclo Básico I.

 Encantos de cordel - O Projeto Canarinhos 
da Terra Unicamp lança em Campinas e leva para 
Salvador, de 15 a 20 de novembro, seu novo musical: 
Encantos de Cordel. O show é protagonizado pelos 
alunos do Projeto Canarinhos patrocinado pela Pe-
trobras (Replan) e aborda a vida e obra do maestro 
Lindemberue Cardoso. O evento e realizado em 
parceria com o Memorial Lindembergue Cardoso, 
da Escola de Música da Universidade Federal da 
Paraíba (UFBA). Em campinas, dia 15, o lançamento 
acontece no Colégio Culto à Ciência. Às 15 horas 
o evento é destinado às escolas e projetos sociais. 
Às 20 horas é aberto ao público em geral. Mais 
informações: 19-3249-0583.

 Cursos de fevereiro do Lume - Até 19 de 
novembro. Este é o prazo para quem deseja fazer 
inscrições para os cursos de fevereiro de 2013, 
do Ponto de Cultura Lume Teatro. São 10 ofi cinas 
intensivas, que serão ministradas por atores do Lume 
e pelos professores convidados – Yael Karavan 
(Israel/UK) e Dorothy Max Prior (UK). As inscrições 
devem ser feitas no site www.lumeteatro.com.br, 
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail 
fevereiro@lumeteatro.com

 Ocupação Artístico-cultural: inscri-
ções abertas - As inscrições são gratuitas e 
abertas à comunidade da Unicamp, podendo 
participar alunos da graduação e pós-graduação, 
docentes e funcionários. A comunidade externa à 
Unicamp, de qualquer região ou nacionalidade, 
também pode se inscrever, desde que o currículo 
do proponente seja compatível com a proposta 
artístico-cultural. Serão quatro trabalhos contem-
plados com R$ 5.000,00 para a execução, sendo 
dois da comunidade da Unicamp e dois da comu-
nidade externa. Os projetos devem ser entregues 
pessoalmente ou via postal, impreterivelmente até 
o dia 19 de novembro, com aviso de recebimento 
(A.R.) ou SEDEX com A.R. para o Serviço de 
Apoio ao Estudante – SAE, Caixa Postal 6137, 
Cidade Universitária, Campinas – SP, Brasil. CEP 
13089-970. UNICAMP – Universidade Estadual de 
Campinas “Zeferino Vaz”. Mais informações: http://
www.unicamp.br/unicamp/eventos/2012/10/29/
unicamp-prorroga-prazo-para-inscricoes-do-
edital-ocupacao-artistico-cultural

 Medicalização da vida de crianças e 
adolescentes - Na próxima edição será abor-
dado o tema “Medicalização da vida de crianças e 
adolescentes: o mito da Ciência”. O evento ocorre 
no dia 21 de novembro, às 9 horas, no Centro de 
Convenções. A organização é da professora Apa-
recida Moysés. Inscrições, programação e outras 
informações no link http://foruns.bc.unicamp.br/
foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_even-

 Artes - “O regente orquestral contemporâneo por uma 
visão contextualizada” (doutorado). Candidato: Hermes 
Coelho Gomes. Orientador: Eduardo Augusto Östergren. 
Dia 12 de novembro, às 10 horas, no IA.

  Biologia - “Mecanismos funcionais e molecula-
res envolvidos no desenvolvimento de resistência a 
insulina em camundongos desnutridos submetidos 
à obesidade experimental” (doutorado). Candidato: 
Thiago Martins Batista. Orientador: professor Eve-
rardo Magalhães Carneiro. Dia 21 de novembro, às 
9 horas, na sala defesa de tese da CPG do IB.

 Computação - “Variabilidade em tratamento de 
exceções em linhas de produtos de software” (mestrado). 
Candidato: Bruno de Abreu Iizuka. Orientadora: professora 
Cecília Mary Fischer Rubira. Dia 22 de novembro, às 10 
horas, no auditório do IC 2, sala 53.

 Educação - “A formação universitária e o exercício 
profi ssional: a avaliação de médicos e pedagogos egres-
sos da Unicamp” (mestrado). Candidata: Mírian Lúcia 
Gonçalves. Orientadora: professora Elisabete Monteiro 
de Aguiar Pereira. Dia 13 de novembro, às 8h30, na FE.
- “A atuação da Fundação Pitágoras na educação pública 
de Alecrim/SP: análise sobre as implicações para organiza-
ção do trabalho na escola” (mestrado). Candidata: Inajara 
Iana da Silva. Orientadora: professora Theresa Maria de 
Freitas Adrião. Dia 21 de novembro, às 14 horas, na FE.

 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
- “Aspectos da secagem de madeira para uso estrutural: 
histórico e evolução dos equipamentos” (mestrado). Can-
didata: Sonia Rose Costa Araujo dos Santos. Orientador: 
professor Mauro Augusto Demarzo. Dia 23 de novembro, 
às 13h30, na sala CA-22 da CPG/FEC.

 Engenharia Elétrica e de Computação - 
“Estudo da aplicação de ondas sonoras na árvore pulmonar 
de roedores” (doutorado). Candidata: Márcia Zotti Justo 
Ferreira. Orientador: professor Hugo Enrique Hernández 
Figueroa. Dia 13 de novembro, às 9 horas, na sala PE-12, 
prédio da CPG/FEEC.
- “Um modelo de sistema de gestão da segurança da 
informação baseado nas normas ABNT NBR ISO/IEC 
27001:2006, 27002:2005 e 27005:2008” (mestrado). Can-
didato: Valdeci Otacilio dos Santos. Orientador: professor 
Renato Baldini Filho. Dia 13 de novembro, às 10 horas, 
na sala PE-11, prédio da CPG/FEEC.
- “Contribuições computacionais para melhoria do método 
de mínimos quadrados multivariáveis recursivos” (mestra-
do). Candidato: Manuel Trespalacios Perez. Orientador: 
professor Gilmar Barreto. Dia 22 de novembro, às 9 horas, 
na sala PE12, prédio da CPG/FEEC.
- “Otimização global determinística no espaço-imagem: 
problemas multiplicativos e fracionários” (doutorado). 
Candidato: Alireza Mohebi Ashtiani. Orientador: professor 
Paulo Augusto Valente Ferreira. Dia 23 de novembro, às 9 
horas, na sala PE12, prédio da CPG/FEEC.

 Engenharia Química - “Produção e caracterização 
de membranas de quitosana associada com outros bio-
polímeros para liberação controlada de anti-infl amatórios” 
(doutorado). Candidata: Itiara Gonçalves Veiga. Orientado-
ra: professora Ângela Maria Moraes. Dia 14 de novembro, 

às 14 horas, na sala de defesa de teses da FEQ. 
- “Secagem de phb – polímero biodegradável obtido da 
cana-de-açúcar – em leito fl uidizado pulsado rotativo com 
aplicação de micro-ondas” (doutorado). Candidata: Gabriela 
Silveira da Rosa. Orientadora: professora Sandra Cristina 
dos Santos Rocha. Dia 23 de novembro às 9 horas, na sala 
de defesa de teses da FEQ.
- “Aplicação do processo de cromatografi a contínua Varicol® 
na separação dos enantiômeros do mitotano utilizando a 
fase estacionária quiral tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) de 
amilose” (doutorado). Candidato: Absolon Carvalho da Silva 
Junior. Orientador: professor Cesar Costapinto Santana. Dia 
23 de novembro, às 14 horas, sala de aula PG 05 da FEQ.

 Geociências - “Dimensão factal, dinâmica espacial 
e padrões de fragmentação urbana de cidades médias 
do Estado de São Paulo” (doutorado). Candidata: Gracieli 
Trentin. Orientador: professor Marcos César Ferreira. Dia 
21 de novembro, às 14 horas, no auditório do IG.

 Linguagem - “Estudo fonológico da língua baniwa-
kuripako” (mestrado). Candidato: Erick Marcelo Lima de 
Souza. Orientador: professor Wilmar da Rocha D’angelis. 
Dia 12 de novembro, às 10 horas, na sala de defesa de 
teses do IEL.

  Matemática, Estatística e Computação 
Científi ca - “Memórias associativas morfológicas em inf-
semirreticulados completos” (mestrado). Candidato: Carlos 
Renato Medeiros. Orientador: professor Peter Sussner. 
Dia 12 de novembro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
- “Redes de fi las com escolha de servidor” (doutorado). Can-
didata: Heloisa Maria de Oliveira. Orientadora: professora 
Marina Vachkovskaia. Dia 23 de novembro, às 10 horas, 
na sala 253 do Imecc.

  Medicina - “Efeito da reposição de insulina nas 
alterações funcionais e morfológicas do corpo caverno-
so induzidas por estreptozotocina em camundongos” 
(doutorado). Candidata: Fernanda Del Grossi Ferraz 
Carvalho. Orientador: professor Gilberto de Nucci. Dia 13 
de novembro, às 9 horas, no Anfi teatro do Departamento 
de Farmacologia da FCM. 

 Odontologia - “Comparação da longevidade de sis-
temas rotatórios de níquel-titânio com uma nova plataforma 
de análise matemática (m.a.p.e.r.)” (doutorado). Candidato: 
Nilton Vivacqua Gomes. Orientador: professor Francisco 
José de Souza Filho. Dia 12 de novembro, às 9 horas, na 
Congregação da FOP.
- “Estudo da diversidade bacteriana de canais radiculares 
infectados em casos de abscesso perapical agudo por 
cultura, clonagem e sequenciamento do gene 16s rrna” 
(doutorado). Candidata: Letícia Maria Menezes Nóbrega. 
Orientadora: professora Brenda Paula Figueiredo A. 
Gomes. Dia 23 de novembro, às 8h30, na Congregação 
da FOP.
- “Posição do osso hioide e sua relação com a atividade ele-
tromiográfi ca dos músculos supra-hioideos e infra-hioideos” 
(mestrado). Candidato: Carlos Alberto Carranza López. 
Orientador: professor Fausto Berzin. Dia 23 de novembro, 
às 14 horas, no Anfi teatro 01 da FOP. 

 Química - “Espectropolarimetria e polarimetria base-
adas em cristais birrefringentes para as regiões espectrais 
do visível e infravermelho próximo” (doutorado). Candidata: 
Lívia Paulia Dias Ribeiro. Orientador: professor Celio Pasqui-
ni. Dia 23 de novembro, às 9 horas, no Miniauditório do IQ.

tos/saude58.html ou telefone 19-3521-4759.

 Brasil-China em um mundo em tran-
sição - A 4ª Conferência Internacional “Brasil-China 
em um Mundo em Transição”, organizada pelo Con-
selho Empresarial Brasil-China (CEBC), acontece 
no dia 21 de novembro, das 9 às 18h30, no Hotel 
Renaissance, Alameda Santos, 2233, São Paulo. 
Para participar é necessário fazer a inscrição no 
site www.cebc.org.br/brasilchinaemtransicao. Mais 
detalhes pelo e-mail conferencia@cebc.org.br ou 
telefone (21) 3212-4350. Visite também a página 
do CEBC, www.cebc.org.br

  Infâncias e pós-colonialismo - O “I 
seminário internacional sobre infâncias e pós-
colonialismo: pesquisas em busca de pedagogias 
descolonizadoras” será realizado no dia 22 de 
novembro, às 9 horas, na Faculdade de Educação 
(FE). Abertura do evento: 9 horas. A organização é 
do Gepedisc-culturas infantis. Site do evento https://
sites.google.com/site/infanciaposcolonialismo/. Mais 
informações: fl avio.fravinho@gmail.com

 Manejo da infecção fúngica em pa-
cientes com Aids - “Novas abordagens diag-
nósticas no manejo da infecção fúngica em pacientes 
com Aids e outras condições imunodepressoras”. 
Tema será debatido no encontro, dias 22 e 23 de 
novembro, às 9 horas, no Auditório da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM). A organização é da 
Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias 
da FCM e da Seção de Epidemiologia Hospitalar do 
Hospital de Clínicas (HC). Programação, inscrições e 
outras informações no site http://foruns.bc.unicamp.
br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descrico-
es_eventos/saude57.html

 30 anos do CEB - O Centro de Engenharia 
Biomédica (CEB) comemora 30 anos de atividades, 
dia 23 de novembro. A solenidade de abertura do 
evento acontece às 9 horas, no Auditório 5 da Fa-
culdade de Ciências Médicas (FCM). Programação 
e outras informações: telefone 19-3521 9278 ou 
e-mail nirlei@ceb.unicamp.br

 Controle glicêmico - O II Workshop “Con-
trole glicêmico: participação do Pâncreas Endócrino” 
ocorre no dia 24 de novembro, às 8h30, no Instituto 
de Biologia (IB). Inscrições e outras informações 
pelo e-mail controleglicemicoworkshop@gmail.com

 Feira cultural - Organizada pelo Centro Cultu-
ral de Inclusão e Integração Social (Cis-Guanabara), 
a próxima edição do evento ocorre no dia 24 de 
novembro, a partir das 14 horas, na Rua Mário 
Siqueira 829, no bairro do Botafogo, em Campinas. 
Atrações: apresentações musicais ao vivo, ofi cinas 
de artesanato, banca de troca de livros gratui-
tos, mostras de fotografi a, pinturas e esculturas, 
performances de dança e outras, conversas com 
autores de livros e poesias, contação de histórias e 
atividades para crianças. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 19-3233-7801 ou site www.
cisguanabara.unicamp.br

A Unicamp está fechando o balanço do 
primeiro ano de uma iniciativa inédita no 
país: a campanha de prevenção do câncer de 
intestino grosso (cólon e reto) com a oferta do 
Teste de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes 
para todas as pessoas da comunidade com 50 
anos ou mais de idade – um universo de 4 mil 
funcionários docentes e não docentes, de 79 
órgãos e unidades. “Todos receberam kits para 
coleta de amostra de fezes e o retorno foi de 
50%, adesão muito boa para uma primeira cam-
panha”, informa o professor Roberto Teixeira 
Mendes, coordenador do Centro de Saúde da 
Comunidade (Cecom).

O câncer de intestino tem a característica 
de se desenvolver a partir de lesões benig-
nas, os pólipos, cuja remoção, por meio da 
colonoscopia, implica em efetiva prevenção 
contra o aparecimento da doença. “Foram 
realizadas 2.037 leituras de exames, com 
409 resultados positivos para sangue oculto 
(20%). Essas pessoas foram encaminhadas 
para a colonoscopia, registrando-se 70% de 
casos positivos, a grande maioria de pólipos e 
quatro de câncer. Portanto, tivemos perto de 
280 funcionários apresentando pólipos que 
poderiam evoluir para o câncer e que foram 
beneficiados por este diagnóstico preventivo. 
Isso comprova a relevância desta campanha”, 
observa Teixeira Mendes.

Segundo dados do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) de 2012, o câncer de intestino 
grosso passou de 3º para 2º em incidência na 
região de Campinas, tanto em homens como 
em mulheres, sendo o 5º que mais leva a óbi-
to. O professor Cláudio Coy, idealizador da 

O bom balanço da campanha 
contra o câncer de intestino

Teixeira Mendes e Lila Cruvinel: campanha volta em fevereiro

campanha e coordenador do Gastrocentro da 
Unicamp (unidade que disponibiliza as colo-
noscopias), explica que o tempo médio para o 
pólipo tornar-se câncer varia de cinco a dez anos. 
“Como o crescimento é lento os sintomas são 
percebidos tardiamente, pegando de surpresa 
as pessoas que não estão informadas.”

O objetivo é tornar esta campanha da Uni-
camp perene e ela será repetida a partir de 
fevereiro de 2013, com o apelo de que mesmo 
quem apresentou resultado negativo faça o 
exame anualmente, assegurando a eficácia da 
estratégia de prevenção. “Cumprimos a meta 
de atingir entre 40% e 50% da população alvo 
e agora estamos fazendo um balanço tanto 
dos dados como da estratégia para ampliar 
ainda mais a adesão. O quadro da Unicamp 

está envelhecendo e no ano que vem teremos 
mais pessoas entrando nesta faixa etária – mas 
um número menor delas com problemas, já 
que identificamos muitos casos este ano. Os 
recursos para o kits estão garantidos e agora 
vamos procurar aprimorar a operacionalização”, 
adianta o coordenador do Cecom.

Lila Cruvinel, assessora responsável pelos 
programas do Cecom junto às unidades, ad-
mite que em locais com maior concentração 
de funcionários, como o Caism e o Hospital de 
Clínicas, surgiram gargalos que obrigaram ao 
aumento das horas dedicadas pelos médicos à 
colonoscopia. “Solucionado o gargalo, voltava-
se para a agenda rotineira.”

Fato é que a campanha da Unicamp já mere-
ceu prêmio no último Congresso Nacional de 

Coloproctologia, o que aumenta sua visibilidade 
e a possibilidade de servir de modelo para ser-
viços públicos de saúde. “Não há projeto igual 
no país, nem em municípios, nem em empresas, 
embora não estejamos criando nada de novo: o 
exame já existe, é simples, barato (o kit custa 
cinco reais) e poderia entrar facilmente na linha 
de um laboratório municipal, mas as pessoas 
não o fazem porque falta uma ação integrada 
para mobilizá-las. O exemplo da Unicamp tem o 
mérito de ajudar a criar a cultura dos exames de 
rotina. Para o próximo ano estamos pensando 
em uma estratégia também para o câncer de 
próstata, que é o mais prevalente em homens”, 
revela o coordenador.

CECOM NAS UNIDADES
Na opinião de Roberto Teixeira Mendes, esta 

campanha de diagnóstico precoce de câncer 
colo-retal é simbólica da mudança no modo 
de atuação do Cecom. “Nosso serviço de saúde 
sempre atendeu a demandas individuais da 
comunidade. Mas acreditamos que a função 
mais nobre do Cecom é a de promover a saúde 
e viabilizar diagnósticos precoces e tratamento 
de doenças crônicas. Uma das estratégias é o 
Programa de Saúde do Cecom nas Unidades. 
Contando com a parceria das unidades para 
identificar os problemas prevalentes em cada 
uma delas e com a colaboração da DSSO [Di-
visão de Segurança e Saúde Ocupacional] tra-
çando um perfil de problemas identificados no 
periódico, levamos atividades customizadas, por 
exemplo, a hipertensão, diabetes, hipercoleste-
rolemia, orientação alimentar, atividade física, 
tabagismo e alcoolismo. ” (Luiz Sugimoto)


