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Sinopse: Não são apenas os indiví-
duos que consti¬tuem uma memória para 
si, a fim de esta¬belecer identidades, 
conquistar legitimação e fi xar metas: o 
mesmo se dá com as cultu¬ras. Aleida As-
smann investiga as diferentes tarefas da 
recordação cultural, quais os seus meios 
(como escrita, imagens, memoriais) no 
processo de transformação histórica e 
técni¬ca, e as formas de cultivo do saber 
acumula¬do. Nesse campo, além da po-
lítica e da ciência, também a arte assume 
importância cada vez maior.

Autora: Aleida Assmann estudou 
língua e literatura de língua inglesa e 
egiptologia em Heidelberg. Desde 1993, 
é professora de cultura inglesa e de teoria 
literária na Universidade de Konstanz. É 
autora de importantes publicações sobre 
história da leitura, história da escrita, an-
tropologia histórica, história da memória 
alemã, literatura de língua inglesa, teoria 
da memória e memória cultural.

 Pic-Jr - Os docentes e pesquisadores da Unicamp 
interessados em participar da 6ª edição do “Programa de 
Bolsas de Iniciação Científi ca Júnior do Estado de São 
Paulo”, o Pic-Jr, devem submeter projetos de acordo com 
o Edital PRP—1/2012 (http://www.prp.rei.unicamp.br/picjr/
docs/2013/EditalPibicEM.pdf). O prazo é 30 de novembro. 
O início das atividades está previsto para 18 de fevereiro 
de 2013, sendo que, no mês de fevereiro, os bolsistas 
passarão por um período de adaptação ao ambiente 
acadêmico recebendo orientações da PRP quanto aos 
procedimentos necessários para a implementação da 
bolsa (cadastro no CV Lattes, emissão de CPF, abertura 
de conta corrente, etc) e aos benefícios concedidos pela 
Unicamp (emissão de cartão extra-quadro para a utilização 
do restaurante, transporte fretado, biblioteca, Cecom, 
etc). Participarão também de atividades de integração e 
palestras, que serão promovidas no período. As atividades 
de pesquisa junto aos laboratórios devem ser iniciadas 
em 1 de março de 2013. Outras informações podem ser 
obtidas pelos telefones 19-3521-4614, 3521-4758 ou pelo 
e-mail icjunior@reitoria.unicamp.br

 Cidade, linguagem e tecnologia - O Labo-
ratório de Estudos Urbanos (Labeurb) promove, de 26 
a 28 de novembro, o VII Encontro Internacional Saber 
Urbano e Linguagem “Cidade, Linguagem e Tecnolo-
gia”. O evento, além de comemorar o aniversário de 
20 anos do Labeurb, objetiva discutir as relações entre 
linguagem, tecnologia e o espaço urbano. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas no endereço eletrônico 
http://www.labeurb.unicamp.br/inscricao/. A abertura 
ofi cial ocorre no dia 27 de novembro, às 9 horas, no 
Auditório do Labeurb.

 Empreendedorismo e inovação - O Fórum 
Permanente de Empreendedorismo e Inovação “A 
aplicação da gestão por processos nas diversas áreas 
da Unicamp” acontece em 26 de novembro, às 9 horas, 
no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM). 
Inscrições, programação e outras informações no site do 
evento http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/
forum/htmls_descricoes_eventos/evento44.html

 Plataformas e tecnologias para as discipli-
nas de graduação – apresentação dos programas e 
software à comunidade -  Evento organizado pelo Espaço 
de Apoio ao Ensino e Aprendizagem (EA)² e pelo Grupo 
Gestor de Tecnologias Educacionais (GGTE) acontece 
em 26 de novembro, às 14 horas, na sala PB15 (prédio 

do Ciclo Básico II). Público-alvo: docentes da universi-
dade. Proposta: compartilhar experiências e conhecer 
plataformas disponíveis para o ensino de graduação 
na Unicamp. Outras informações podem ser obtidas 
no link http://www.ea2.unicamp.br/joomla/index.php/
eventos/proximos/61-plataformas-e-tecnologias-para-as-
disciplinas-de-graduacao-apresentacao-de-programas-e-
softwares-a-comunidade

 Gênero e fecundidade – Concebido a partir 
de um seminário organizado em 2011 pelos Grupos 
de Trabalho “População e Gênero” e “Fecundidade e 
Comportamento Sexual e Reprodutivo”, da Associação 
Brasileira de Estudos Populacionais (Abep), o livro 
“Diálogos transversais em gênero e fecundidade: 
articulações contemporâneas” (Editora Librum/ ABEP), 
foi organizado por Margareth Arilha, André Junqueira 
Caetano, Moema Guedes e Gláucia dos Santos 
Marcondes. Reúne artigos que buscam estimular a 
reflexão em torno das possíveis articulações entre 
diferentes áreas de conhecimento no campo dos 
estudos demográfi cos, especialmente no tratamento 
dos temas referentes às relações de gênero e de 
fecundidade. Especialistas de diferentes áreas parti-
cipam do livro. Entre os autores dos 13 capítulos da 
obra, estão Sonia Corrêa, José Estáquio Diniz Alves, 
Suzana Cavenaghi, Lilia Montali, Claudio Dedecca, 
Mary Castro, Elisabete Dória Bilac, dentre outros.

 Filmes - Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, o Núcleo 
de Estudos do Gênero (Pagu) exibe vários fi lmes. As apre-
sentações fazem parte do seminário “Corpo e Linguagem”. 
A organização é de Karla Bessa (Pagu-Unicamp). Veja 
a programação no link http://www.unicamp.br/unicamp/
eventos/2012/11/14/pagu-exibe-fi lmes

 Vídeos - A mostra de vídeo sobre educação “O ensino 
básico nos países que compõem a OCDE” acontece no dia 
27 de novembro, às 14 horas, na sala PB15 (prédio do Ciclo 
Básico II). A realização é do Espaço de Apoio ao Ensino e 
Aprendizagem (EA)² e da Subcomissão Permanente de 
Formação de Professores (CCG). Público-alvo: docentes 
e alunos dos cursos de Licenciaturas. Mais detalhes no 
link http://www.ea2.unicamp.br/joomla/index.php/eventos/
proximos/62-mostra-de-video-sobre-educacao-o-ensino-
basico-nos-paises-que-compoem-a-ocde

 Qualidade de vida no meio ambiente - No 
dia 27 de novembro, às 14h30, no Auditório da Biblioteca 
Central Cesar Lattes (BC-CL), o médico Jamiro da Silva 
Wanderley, da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), 
profere palestra com o tema “Qualidade de vida no meio 
ambiente”. O evento integra o Programa de Prevenção 
contra os Desperdícios nos Restaurantes Universitários 
da Unicamp. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone 19-3521-6434.

  Obesidade e diabetes - Temas estarão em 
debate no dia 28 de novembro, no Fórum Permanente de 
Esporte e Saúde. O evento acontece das 9 às 17 horas, 
na Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, sala 
UL05. A organização é dos professores Dennys Cintra, 
Eduardo Ropelle, José Rodrigo Pauli, Lício Velloso, Mário 
Saad. Programação, inscrições e mais informações no link 
http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/
htmls_descricoes_eventos/saude59.html

 Música computacional interativa - O Núcleo 
Interdisciplinar de Comunicação Sonora (Nics) organiza 
no dia 28 de novembro, às 14 horas, no Auditório II da 
Agência para a Formação Profissional da Unicamp 
(AFPU), um concerto de música computacional interativa. 
No evento, pesquisadores e alunos do NICS apresentam 
composições, improvisações livres e Instalações sonoras. 
A organização é do professor José Eduardo Fornari Novo 
Junior. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-7923 ou e-mail 
beth@nics.unicamp.br

 Alimentos - “Efeito da homogeinização à alta pressão 
na atividade e estabilidade de enzimas” (doutorado). Candi-
data: Alline Artigiani Lima Tribst. Orientador: professor Mar-
celo Cristianini. Dia 28 de novembro, às 14 horas, na FEA.
- “Néctar de manga (Mangífera índica L.) adoçado com 
diferentes edulcorantes: perfi l sensorial descritivo, tempo-
intensidades e estudos de consumidor” (doutorado). 
Candidato: Rafael Silva Cadena. Orientadora: professora 
Helena Maria André Bolini. Dia 28 de novembro, às 14 
horas, na FEA.

 Artes - “O método de cordas duplas de Luis Soler Realp: 
análise e comparação com publicações afi ns” (mestrado). 
Candidato: Paulo Egídio Lückman. Orientador: professor 
Esdras Rodrigues Silva. Dia 26 de novembro, às 14 horas, 
na sala 3 da CPG do IA.
- “Objetos cotidianos: entre montagens e imaginação” 
(mestrado). Candidato: Angelo Cappellari. Orientadora: 
professora Luise Weiss. Dia 29 de novembro, às 10h59, 
na Galeria de Arte da Unicamp.

 Computação - “Avaliação da qualidade de cursos 
superiores à distância” (doutorado). Candidato: Ricardo 
Luís Lachi. Orientadora: professora Heloisa Vieira da 
Rocha. Dia 27 de novembro, às 14 horas, no auditório do 
IC 2, sala 85 do IC.
- “Image and video representations based on visual dictiona-
ries” (doutorado). Candidato: Otávio Augusto Bizetto Penatti. 
Orientador: professor Ricardo da Silva Torres. Dia 29 de 
novembro, às 14 horas, no auditório do IC 2, Sala 85 do IC.

 Economia - “Serviços de infraestrutura como opção 
de investimentos para os fundos de pensão brasileiros” 
(mestrado). Candidato: Guilherme Nogueira Lopes. Orien-
tador: professor Francisco Luiz Cazeiro Lopreato. Dia 29 
de novembro, às 14h30, na sala 23 do Pavilhão da Pós-
graduação do IE.

 Educação - “Os impactos das condições de trabalho 
sobre a subjetividade do professor de ensino superior privado 
de Campinas” (doutorado). Candidata: Liliana Aparecida de 
Lima. Orientadora: professora Elisabete Monteiro de Aguiar 
Pereira. Dia 28 de novembro, às 9 horas, na FE.

 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
- “Avaliação de patologias em conjuntos habitacionais de 
Bauru e região. Um enfoque às anomalias das fundações 
e coberturas” (mestrado). Candidato: Érico Cristiano Vidal. 
Orientador: professor David de Carvalho. Dia 28 de novem-

bro, às 15 horas, na sala CA-22 da CPG/FEC.

 Engenharia Elétrica e de Computação - “De-
tecção e otimização da produção bruta de óleo em poços de 
petróleo com elevação artifi cial gli” (mestrado). Candidato: 
Valter Souza Blande. Orientador: professor Takaaki Ohishi. 
Dia 27 de novembro, às 10 horas, na FEEC.
- “Estimulador de nervos automático na realização de 
bloqueios anestésicos de plexos nervosos” (mestrado). 
Candidato: Carlos Alexandre Ferri. Orientador: professor 
Antônio A. F. Quevedo. Dia 27 de novembro, às 14h30, 
na sala PE12, prédio da CPG/FEEC.
- “Malware Behavior” (doutorado). Candidato: André 
Ricardo Abed Grégio. Orientador: professor Mario Jino. 
Dia 28 de novembro, às 14 horas, na sala PE12 do prédio 
da CPG/FEEC.

 Engenharia Mecânica - “Escala de mensuração 
dos fatores críticos de sucesso no gerenciamento de pro-
jetos” (doutorado). Candidata: Elen Nara Carpim Besteiro. 
Orientador: professor Olívio Novaski. Dia 29 de novembro, 
às 9 horas, na FEM.
“Variáveis dos atritos complexidade e incerteza em projetos: 
proposta de criação de escala de mensuração” (doutorado). 
Candidato: Jefferson de Souza Pinto. Orientador: professor 
Olivio Novaski. Dia 30 de novembro, às 9 horas, no auditório 
do DEF/FEM.

 Engenharia Química - “Determinação experimental 
de dados de equilíbrio líquido-vapor de misturas binárias de 
ésteres graxos etílicos e ácidos graxos através da calorime-
tria exploratória diferencial” (doutorado). Candidato: Rafael 
Mauricio Matricarde Falleiro. Orientadora: professora Maria 
Alvina Krähenbühl. Dia 30 de novembro, às 14 horas, na 
sala de defesa de tese do Bloco D da FEQ.

 Matemática, Estatística e Computação 
Científica - “Aplicações de cópulas em modelos de 
riscos múltiplos dependentes e em modelos de misturas 
de distribuições” (doutorado). Candidato: Rodrigo Tsai. 
Orientador: professor Luiz Koodi Hotta. Dia 30 de novembro, 
às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

 Medicina - “Correlação entre QEQ, IIEF e “RAND 
36-Item Health Survey” em homens brasileiros” (mestra-
do). Candidata: Ana Luiza dos Santos Reis. Orientador: 
professor Adriano Fregonesi. Dia 27 de novembro, às 10 
horas, na Pós-graduação da FCM (sala verde).
- “Estado nutricional, adiposidade abdominal e síndrome 
da fragilidade em idosos da comunidade: dados do 
Estudo FIBRA - Pólo Unicamp” (mestrado). Candidata: 
Maria Clara Moretto. Orientadora: professora Maria 
Elena Guariento. Dia 27 de novembro, às 14 horas, 
na CPG/FCM.
- “Associação da co-infecção por Papilomavírus Humano 
(HPV) e Chlamydia trachomatis, vaginose bacteriana 
e resposta infl amatória com a gravidade da neoplasia 
cervical” (doutorado). Candidata: Juçara Maria de Castro 
Sobrinho. Orientador: professor Luiz Carlos Zeferino. Dia 
28 de novembro, às 14 horas, no Anfi teatro do Caism.
- “Desempenho ocupacional e qualidade de vida: inter-
relações no cotidiano de pessoas com defi ciência visual” 
(mestrado). Candidata: Paula Becker. Orientadora: profes-
sora Rita de Cássia Ietto Montilha. Dia 29 de novembro, às 
13h30, no Anfi teatro José Martins Filho - Ciped.
- “Associação dos polimorfi smos A4889G e T6235C do 
gene CYP1A1 com características clínicas e epidemio-
lógicas do câncer de mama” (doutorado). Candidato: 
Cassio Cardoso Filho. Orientador: professor Luis Otávio 
Zanatta Sarian. Dia 29 de novembro, às 14 horas, no 
Anfi teatro do Caism.

 Odontologia - “Conduta clínica para a doença cárie: 
infl uência da formação odontológica na abordagem conser-
vadora ou curativista” (mestrado profi ssional). Candidata: 
Valdinéia Maria Tognetti. Orientadora: professora Maria 

 Prêmio Schaeffl er - No dia 29 de novembro, às 
14 horas, no Auditório ID 02 da Faculdade de Engenharia 
Mecânica (FEM), acontece a cerimônia de entrega do 
Prêmio Schaeffler. Um docente e o melhor aluno de 
Engenharia Mecânica e de Engenharia de Controle e 
Automação devem receber a honraria. A premiação é 
oferecida anualmente pelo Grupo Schaeffl er da América 
do Sul, em reconhecimento ao melhor docente e ao melhor 
aluno do ano. O evento é organizado por Ana Cristina 
Flosi. Mais detalhes podem ser obtidos no site do evento 
http://www.fem.unicamp.br/ ou telefone 19-3521-3161.

 Desafi os no ensino das disciplinas bá-
sicas de exatas - Discutir as disciplinas básicas das 
áreas de Exatas e Tecnologia, com ênfase em Física Geral 
I e Cálculo I. Este é o objetivo do Workshop “Desafi os no 
ensino das disciplinas básicas de exatas”. O evento ocorre 
no dia 30 de novembro, às 14 horas, no Ciclo Básico II 
(sala PB15). O público-alvo são docentes dos cursos que 
oferecem e que possuem em seu currículo disciplinas de 
física e cálculo básicos. A organização é do Espaço de 
Apoio ao Ensino e Aprendizagem (EA)², órgão da Pró-
reitoria de Graduação (PRG).

da Luz Rosario de Sousa. Dia 29 de novembro, às 8h30, 
na Congregação.

 Química - “Estudo da infl uência de aditivos naturais 
nos pontos de entupimento a frio, de turbidez e de fulgor 
de biodiesel e de misturas diesel-biodiesel” (doutorado). 
Candidato: Rodrigo Alves de Mattos. Orientador: professor 
Matthieu Tubino. Dia 30 de novembro, às 14 horas, no 
miniauditório do IQ.

O Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) 
da Unicamp inaugurou no último dia 21 os 
novos laboratórios da sua Divisão de Recur-
sos Microbianos (DRM) e da Coleção Bra-
sileira de Micro-Organismos de Ambiente 
e Indústria. A cerimônia foi presidida pelo 
reitor Fernando Ferreira Costa e contou 
com a presenta dos pró-reitores Marcelo 
Knobel (Graduação), Ronaldo Aloise Pilli 
(Pesquisa) e João Frederico da Costa Aze-
vedo Meyer (Extensão). Também partici-
param da solenidade o diretor do CPQBA, 
Ivo Milton Raimundo Júnior, o assessor 
científico-acadêmico da Coordenadoria 
dos Centros e Núcleos Interdisciplinares 
(Cocen), Jurandir Zullo, a coordenadora da 
DRM, Valéria Maia Merzel, e o consultor sê-
nior da Gerência de Geoquímica do Centro 
de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de 
Mello (Cenpes) da Petrobras, Eugênio Vaz 
dos Santos Neto.

De acordo com o reitor Fernando Costa, 
as novas instalações oferecerão melhores 
condições de trabalho aos pesquisadores do 
CPQBA, um dos mais importantes órgãos 
de pesquisa da Unicamp. “O CPQBA é um 
exemplo importante da evolução que um 
centro de pesquisa da Universidade pode 

Descerramento da placa de inauguração: novos laboratórios somam cerca de 400 m2 de área

alcançar. Ao longo dos anos, ele tem tido 
uma significativa produção científica. Além 
disso, tem contribuído para a formação de 
recursos humanos altamente qualificados 

e estabelecido relevantes parcerias com 
empresas públicas e privadas do país”, 
assinalou.

O diretor do CPQBA lembrou que a 

construção dos novos laboratórios, que 
somam cerca de 400 m2 de área, é o re-
sultado do esforço tanto da comunidade 
interna quanto da Administração Central 
da Unicamp. Segundo ele, com a melhoria 
da infraestrutura, as responsabilidades 
do Centro também aumentarão. “Tenho 
certeza que, com o apoio da comunidade 
científica e empresarial, a Coleção Brasileira 
de Micro-Organismos será ampliada, o que 
nos tornará um centro de referência na área 
biológica no país”, previu.

A coordenadora da DRM também ressal-
tou que a nova infraestrutura dará melhores 
condições de trabalho aos pesquisadores, 
o que deverá refletir na produtividade de-
les, que já é significativa. Nos últimos dez 
anos, elencou Valéria Merzel, a Divisão foi 
responsável pela execução de 39 projetos de 
pesquisas e pela formação de 16 mestres, 17 
doutores e sete pós-doutores. “Além disso, 
também publicamos 64 artigos em revistas 
científicas indexadas”, informou.

Juntamente com os novos laboratórios, 
também foram inauguradas na ocasião as 
reformas do auditório do CPQA. A sole-
nidade foi acompanhada por estudantes, 
pesquisadores, professores e funcionários. 
(Manuel Alves Filho)
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