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Prêmios Capes de Tese

 Música no Campus - Evento de encerramento 
de 2012 do Projeto Música no Campus acontece dia 1 
de dezembro, às 17 horas, no Gramado do Instituto de 
Biologia (IB). As atrações serão os grupos de samba 
“Choro pro santo” e “Lá se vão meus anéis”. Mais 
detalhes: 19-3521-2146.

  No Ar lado A - Quartanistas do Curso de 
Artes Cênicas do Instituto de Artes (IA) apresentam 
o espetáculo “No ar – lado A”, na Sala AC 04 do 
Departamento de Artes Cênicas/Paviartes, dias 1 e 
2 de dezembro, às 20 horas, e no dia 3, às 12h30. A 
história acontece em um pensionato do fi m da década 
de 40, local onde a vida, os sonhos e amores de sete 
mulheres e um rádio se cruzam. Este é apenas o 
lado A do disco, a criação continuará, para o grande 
lançamento em 2013. Duração: 40 minutos. Público 
esperado: 60 pessoas. Os ingressos devem ser 
retirados com uma hora de antecedência. No elenco: 
Andressa Nishiyama, Cristiane Taguchi, Gabriela 
Presti, Gabriella Aly, Gabriella Spaciari, Isabelle Soares 
e Maíra Niaradi. A orientação e da professora Sara 
Lopes (IA). Mais detalhes: 19-3521-2444.

 Domingo no Lago – A próxima edição do 
Projeto será realizada em 2 de dezembro, às 10h30, 
na Rua Érico Veríssimo 1011, no campus da Unicamp. 
Do especial de natal participam os Corais Zíper na 
Boca, Canarinhos da Terra, entre outras atrações. 
Mais informações: 19-3521-7017.

 Estudos de cinema e fotografi a - O Pro-
grama de Pós-graduação em Multimeios do Instituto 
de Artes (IA) realiza, dia 3 de dezembro, no IA, das 
9 às 18 horas, a III Jornada de Estudos de Cinema 

e Fotografi a. Podem participar os alunos regulares 
(mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos) do 
PPG em Multimeios. Ex-alunos, que defenderam 
suas dissertações e teses em 2011 e 2012, também 
podem se inscrever. A fi cha de inscrição e as normas 
para o envio de trabalhos podem ser acessadas no 
site http://3jornadamultimeios.wordpress.com/. Mais 
detalhes: 19-3521-7196.

  Bienal da Sociedade Brasileira de 
Matemática - O Instituto de Matemática, Estatística 
e Computação Científi ca (Imecc) sedia, de 3 a 7 de 
dezembro, a VI Bienal da Sociedade Brasileira de 
Matemática (SBM). A abertura ofi cial do evento ocorre 
às 9 horas, no auditório do Imecc. O prazo fi nal para a 
submissão de trabalhos é 31 de julho. Do Imecc par-
ticipam os professores Djairo Guedes de Figueiredo, 
José Mario Martínez e Nancy Lopes Garcia. A Bienal 
é realizada desde 2002 com envolvimento expressivo 
da comunidade matemática, entre alunos, professores 
e pesquisadores de todo o território nacional. As 
atividades desta edição se agruparão nos seguintes 
eixos temáticos: Belos problemas e belas soluções; 
História da Matemática; Informática na Matemática; 
Laboratórios de Ensino de Matemática; Temas Inter-
disciplinares e Tópicos Especiais em Matemática. 
As atividades planejadas são conferências a convite, 
comunicações orais, minicursos, ofi cinas, pôsteres 
digitais, fi lmes, exposições, painéis e mesas redondas. 
Os objetivos e formatos específi cos de cada atividade, 
bem como as instruções para o encaminhamento de 
propostas estão no site http://bienalmatematica.galoa.
com.br. Mais informações: 6bienal@ime.unicamp.br 
ou Fax: 55-19-3521-6094.

  Inauguração - O Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL) inaugura no dia 3 de dezembro, às 
15 horas, o seu Centro Cultural. A organização é da 
Diretoria da unidade. Outras informações: 19-3521-
1520 ou e-mail seee@iel.unicamp

 Inteligência artifi cial e computacional 
- Oito dos principais pesquisadores em Inteligência 
Artifi cial e Inteligência Computacional do Estado de 
São Paulo discutirão o futuro das suas disciplinas 
e o impacto das mesmas no Brasil e no mundo, 
dia 4 de dezembro, às 10 horas, na sala PE11 da 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação 
(FEEC). Além deste debate sobre aspectos práticos 
da Inteligência Artifi cial, haverá outro evento no dia 
11/12 e que abordará aspectos fi losófi cos da área. Os 
pesquisadores convidados para os eventos têm se 
dedicado ativamente a diferentes subáreas, incluindo: 
processamento de linguagem natural, redes neurais 
biologicamente plausíveis, sistemas de controle e 
robótica, recuperação da informação, raciocínio sob 
incerteza, computação natural, meta-heurísticas, 
análise de dados, ontologias e revisões de crenças, 
arquiteturas cognitivas, vida artifi cial, dentre outras. O 
objetivo dos eventos é apontar e discutir os futuros 
direcionamentos e impactos daqueles campos do co-
nhecimento nos ambientes industrial, empreendedor e 

  Alimentos  - “Percepção dos consumidores 
referente a atributos da qualidade de peixe” (mestrado). 
Candidata: Izabella Tesoto Loscalzo. Orientadora: 
professora Elisabete Salay. Dia 6 de dezembro, às 10 
horas, no Anfi teatro do DEPAN.

 Artes - “Dança e arte marcial em diálogo: um estudo 
teórico-prático sobre o sistema de gongfu louva-a-deus 
e o ensino de improvisação em dança” (doutorado). 
Candidata: Mariana Baruco Machado Andraus. Orien-
tadora: professora Inaicyra Falcão dos Santos. Dia 5 
de dezembro, às 14 horas, no IA.

 Biologia - “Expressão gênica durante o desenvol-
vimento embrionário zigótico e somático em Passifl ora 
edulis” (doutorado). Candidata: Juliana Lacorte Cazoto. 
Orientador: professor Marcelo Carnier Dornelas. Dia 3 
de dezembro, às 8 horas, na sala de defesa de teses 
da Pós-graduação do IB.
- “Potencial de fi xação de nitrogênio por leguminosas 
e cianobactérias em Floresta Ombrófi la Densa Atlân-
tica no litoral norte de São Paulo, Brasil” (mestrado). 
Candidato: Ewerton Caltran Manarin. Orientador: 
professor Marcos Pereira Marinho Aidar. Dia 3 de 
dezembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses da 
Pós-graduação do IB.
- “Estrutura e dinâmica populacional de Eschweilera 
ovata (Cambess.) Miers (Lecythidaceae) em frag-
mentos de Mata Atlântica” (doutorado). Candidato: 
Airton de Deus Cysneiros Cavalcanti. Orientador: 
professor Flavio Antonio Maës dos Santos. Dia 5 de 
dezembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses da 
Pós-graduação do IB.

 Computação - “Metodologia de testes de segu-
rança para análise de robustez de Web services pela 
injeção de ataques” (mestrado). Candidato: Marcelo 
Invert Palma Salas. Orientadora: professora Eliane 
Martins. Dia 7 de dezembro, às 10 horas, no auditório 
IC 2 (sala 85).

 Economia - “Capitalismo e sociedade de consu-
mo: uma análise introdutória sobre o consumo e modo 
de vida na sociedade contemporânea” (mestrado). Can-
didato: Valter Palmieri Júnior. Orientadora: professora 
Milena Fernandes de Oliveira. Dia 4 de dezembro, às 
10 horas, na sala 23 do IE.

 Educação - “As relações sociais entre os jovens 
no ensino médio: um olhar através das habilidades 

sociais” (mestrado). Candidato: Rogério Gomes Neto. 
Orientadora: professora Roberta Gurgel Azzi. Dia 7 de 
dezembro, às 10 horas, na FE.

 Engenharia Civil, Arquitetura e Urba-
nismo - “Padrões em projetos arquitetônicos de 
bibliotecas públicas” (mestrado). Candidata: Marcela 
Noronha Pinto de Oliveira e Sousa. Orientador: profes-
sor Daniel de Carvalho Moreira. Dia 6 de dezembro, 
às 14 horas, na sala de defesa da teses da CPG/FEC.

 Engenharia Elétrica e de Computação - 
“Rápida predição da direção do bloco para aplicações 
com transformadas direcionais” (mestrado). Candidato: 
Gabriel Tedgue Beltrão. Orientador: professor Yuzo 
Iano. Dia 5 de dezembro, às 10 horas, na FEEC.
- “Otimização do fl uxo do tráfego urbano modelado 
em redes de petri utilizando algoritmo genético” 
(doutorado). Candidato: Henrique Dezani. Orien-
tador: Furio Damiani. Dia 5 de dezembro, às 14 
horas, na FEEC.
- “Aspectos tecno-econômico de soluções GPON 
e EPON em redes ópticas de acesso” (mestrado). 
Candidato: Odair dos Santos Mesquita. Orientador: 
professor Edson Moschim. Dia 6 dezembro, às 14 
horas, na sala PE12,  prédio da CPG/FEEC.

  Engenharia Mecânica - “Método para 
identifi cação e análise de fatores críticos de sucesso 
no gerenciamento de projetos em uma instituição 
de ensino superior” (mestrado). Candidato: William 
Douglas Paes Coelho. Orientador: professor Olívio 
Novaski. Dia 3 de dezembro, às 9 horas, no auditório 
do DEF/FEM.

 Geociências - “A implantação da ciência de 
base tecnológica: um estudo do desenvolvimento da 
física experimental com aceleradores de partículas na 
Universidade de São Paulo (1934-1982)” (doutorado). 
Candidata: Tharsila Reis de Medeiros. Orientadora: 
professora Léa Maria Leme Strini Velho. Dia 3 de 
dezembro, às 14 horas, no Auditório do IG.
- “Análise cientométrica das práticas científi cas na área 
de solos” (doutorado). Candidato: Ricardo Arcanjo de 
Lima. Orientadora: professora Léa Maria Leme Strine 
Velho. Dia 4 de dezembro de 2012, às 14 horas, no 
auditório do IG.

 Humanas – “Campinas e os desafi os da partici-
pação: um estudo sobre as relações entre OP, SUS, 
SUAS, Meio Ambiente e Plano Diretor Participativo” 
(mestrado). Candidato: José Reinaldo Braga. Orienta-
dora: professora Evelina Dagnino. Dia 3 de dezembro, 
às 14 horas, no IFCH.

 Linguagem - “Machado de Assis na Rússia: 
estudos de recepção literária (1960-2010)” (doutorado). 
Candidata: Andréa de Barros. Orientador: professor 
Francisco Foot Hardman. Dia 3 de dezembro, às 14 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
- “Antigone de Vittorio Alfi eri: uma tradução” (mestrado). 
Candidata: Nádia Jorge Berriel. Orientadora: professora 
Suzi Frankl Sperber. Dia 4 de dezembro, às 10h30, na 

sala de defesa de teses do IEL.
- “Martins Pena, o comediógrafo do teatro de São Pedro 
de Alcântara: uma leitura de O Judas em Sábado de 
Aleluia, os Irmãos das Almas e O Noviço” (mestrado). 
Candidata: Bruna Grasiela da Silva Rondinelli. Orienta-
dora: professora Orna Messer Levin. Dia 4 de dezembro, 
às 14 horas, na sala de defesa de Teses do IEL.
- “Ser ou não ser: eis a questão - construções ‘exis-
tenciais’ com o verbo ser no português brasileiro 
contemporâneo” (doutorado). Candidata: Elisângela 
Gonçalves da Silva. Orientador: professor Juanito 
Ornelas de Avelar. Dia 7 de dezembro, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses do IEL.

 Medicina - “Gênero, promoção da saúde e capa-
cidade para o trabalho de mulheres trabalhadoras de 
uma central de abastecimento” (doutorado). Candidata: 
Tatiana Giovanelli Vedovato. Orientadora: professora 
Maria Inês Monteiro. Dia 4 de dezembro, às 9 horas, no 
Anfi teatro do Departamento de Enfermagem da FCM.
- “Avaliação tardia da técnica da sutura circular contínua 
para mamoplastia e mastopexia” (doutorado). Candi-
dato: Marco Antonio de Camargo Bueno. Orientadora: 
professora Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin. Dia 4 
de dezembro, às 9 horas, no Anfi teatro do Gastrocentro.
- “Promoção à saúde entre jovens trabalhadores 
de micro e pequenas empresas da Central de 
Abastecimento de Campinas, SP” (doutorado). 
Candidata: Valéria Aparecida Masson. Orientadora: 
professora Maria Inês Monteiro. Dia 4 de dezembro, 
às 14 horas, no Anfiteatro do Departamento de 
Enfermagem da FCM.
- “A inserção de enfermeiros da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) na investigação da acuidade visual 
em alunos” (mestrado profi ssional). Candidata: Mayara 
Larissa Nilsen. Orientadora: professora Maria Elisabete 
Rodrigues Freire Gasparetto. Dia 5 de dezembro, às 9 
horas, no Anfi teatro da CPG/FCM.

 Odontologia - “Análise clínica e radiográfica 
das sequelas de dentes luxados e reimplantados: 
estudo retrospectivo” (mestrado). Candidato Thiago 
Farias Rocha Lima. Orientadora: professora Adriana 
de Jesus Soares. Dia 4 de dezembro, às 9 horas, na 
Congregação da FOP.
- “Efeito do intervalo de tempo entre as exposições 
à sacarose na desmineralização do esmalte e na 
composição do biofi lme dental” (mestrado). Candidata: 
Lívia Helena Terra e Souza. Orientador: professor 
Jaime Aparecido Cury. Dia 5 de dezembro, às 8h30, 
no Anfi teatro 01 da FOP.
- “Efeito do tipo de pino, altura do remanescente coro-
nário e carregamento na distribuição de tensões em 
prótese fi xa de três elementos” (doutorado). Candidata: 
Gisele Rodrigues da Silva. Orientador: professor Luis 
Roberto Marcondes Martins. Dia 7 de dezembro, às 
8h30, na Congregação da FOP.
- “Avaliação mecânica e fotoelástica do uso de placas 
2,0mm com sistema de travamento na reconstrução 
de defeitos mandibulares pós-ressecção” (doutorado). 
Candidato: Patricio José de Oliveira Neto. Orientadora: 
professora Luciana Asprino. Dia 7 de dezembro, às 8h30 
no Anfi teatro 01 da FOP.

ISABEL GARDENAL
bel@unicamp.br

A Unicamp ganhou dez dos 44 
prêmios das melhores teses de 
doutorado do Prêmio Capes de 
Tese – Edição 2012, além de sete 
menções honrosas. O anúncio 
foi feito através do Diário Oficial 
da União. Foram selecionadas 
as melhores teses de doutorado 
defendidas em 2011, dentre as 47 
áreas do conhecimento reconhe-
cidas pela Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior). “Com o re-
sultado, conseguimos chegar a 
um quarto das teses concorrentes 
(23%). É a primeira vez que fica-
mos na frente em número de teses 
premiadas, mas é importante en-
fatizar que sempre ficamos entre 
as melhores colocações”, afirmou 
o pró-reitor de Pós-Graduação da 
Unicamp, Euclides de Mesquita 
Neto.

O pró-reitor vibrou com a notí-
cia e tão logo soube do resultado 
fez questão de enviar uma carta 
parabenizando os diretores e co-
ordenadores de pós-graduação da 
Universidade. Para ele, esta dis-
tinção reflete em grande medida 
um trabalho que vem sendo feito 
pela comunidade da Unicamp que 

atua na área de pesquisa e de pós-
graduação.

Ao ler a Portaria nº 160, de 20 
de novembro do corrente, o pró-
reitor verificou que quatro prê-

mios foram concedidos à área de 
Humanas, Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL) e Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH), três à área médica, Biolo-

gia e FOP e três às áreas de Exatas 
e Engenharia. A área de Humanas 
ganhou mais prêmios: o IE, o IEL 
e o IFCH. “O fato de as Humanas 
se destacarem neste ano mostra 

a ótima qualidade dos cursos de 
pós-graduação nessa área”, cons-
tatou o professor Euclides.

No dia 13 de dezembro have-
rá a outorga do Grande Prêmio 
Capes de Tese aos vencedores, 
ainda a serem divulgados. No ano 
passado, a Unicamp recebeu dois 
deles. A cerimônia de entrega dos 
prêmios aos autores e da distin-
ção aos respectivos orientadores 
e programas de pós-graduação 
ocorrerá no edifício-sede da Ca-
pes, em Brasília-DF. O Grande 
Prêmio seleciona, dentre as ga-
nhadoras do Prêmio Capes de 
Tese, a melhor em cada um dos 
três grupos de grandes áreas.

Cada um dos grupos home-
nageia um renomado cientista 
brasileiro que tenha desenvolvido 
trabalhos importantes em uma 
dessas áreas. Nesta edição, serão 
homenageados Carlos Ribeiro Di-
niz, para a grande área de Ciências 
Biológicas, Ciências da Saúde e 
Ciências Agrárias; Milton Santos, 
para a grande área de Engenharias, 
Ciências Exatas e da Terra e Multi-
disciplinar (Materiais e Biotecno-
logia); e Carolina Martuscelli Bori, 
para a grande área de Ciências 
Humanas, Linguística, Letras e 
Artes, Ciências Sociais Aplicadas 
e Multidisciplinar (Ensino). 

acadêmico. Os debates serão transmitidos pelo You-
tube (Google+ Hangout), em português. Perguntas 
poderão ser enviadas diretamente aos participantes, 
ao vivo. O link para os webcasts serão anunciados na 
página eletrônica https://www.facebook.com/ieee.cis.
unicamp. A organização é do Capítulo Estudantil da 
Computational Intelligence Society na Unicamp. Mais 
informações no site do evento https://www.facebook.
com/ieee.cis.unicamp ou telefone 19-8140-3798.
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