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Sintonia fina com a sociedade

O reitor José Tadeu Jorge: dando ao tripé ensino, pesquisa e extensão

Unicamp pretende intensificar a 
sua relação com a sociedade, seja 
por meio da formação de recur-

sos humanos qualificados, seja 
gerando conhecimento novo 
que possa ser transformado 

em produtos, processos ou políticas públicas 
que tragam benefício à população. A afirma-
ção foi feita no último dia 22 pelo reitor José 
Tadeu Jorge, poucas horas depois de assumir 
oficialmente o cargo, durante conferência de 
imprensa realizada na Reitoria. Ele destacou 
que a sua gestão procurará conferir equilíbrio 
ao tripé que sustenta a Universidade – ensi-
no, pesquisa e extensão. “Esse princípio é 
importante, pois cada uma dessas atividades 
qualifica as outras duas”, disse.

Tadeu Jorge explicou que prefere empre-
gar o conceito “relação com a sociedade” ao 
termo “extensão”, por entender que o pri-
meiro é mais completo. “A relação com a 
sociedade compreende a extensão e a assis-
tência, que fazemos por intermédio do nosso 
complexo hospitalar, mas também outros as-
pectos, como a produção cultural, o diálogo 
com a iniciativa privada e o desenvolvimento 
de pesquisas que possam contribuir para a 
formulação de políticas públicas. Isso coloca 
a Universidade em sintonia com as necessi-
dades sociais, o que é transmitido aos nossos 
estudantes”, afirmou.

Ainda em relação à capacidade da Uni-
camp de produzir impactos sociais positivos, 
Tadeu Jorge adiantou que a instituição em-
preenderá esforços para ampliar o número de 
licenciamento de patentes. O reitor lembrou 
que a Universidade é a segunda instituição 
do país em volume de depósito de patentes 
– perde somente para a Petrobras -, mas que 
essa condição, por si só, não traz benefícios 

 Artes - “Análise dos processos de criação documental com ma-
teriais de arquivo nos fi lmes wellesianos de Rogério Sganzerla” (mes-
trado). Candidato: Régis Orlando Rasia. Orientador: professor Francisco 
Elinaldo Teixeira. Dia 29 de abril, às 9 horas, na CPG do IA.
Educação Física - “Estado nutricional e desempenho motor de escolares” 
(mestrado). Candidata: Renata de Sousa Bastos. Orientador: professor 
Ademir de Marco. Dia 29 de abril, às 10 horas, no auditório da FEF.
“Estado nutricional e desempenho motor de escolares” (doutorado). 
Candidata: Renata de Sousa Basta. Orientador: professor Ademir De 
Marco. Dia 30 de abril, às 14 horas, no auditório da FEF.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Uma nova téc-
nica de comunicação e alimentação de transdutores inteligentes utilizan-
do apenas um fi o baseada no padrão ieee 1451” (mestrado). Candidato: 
Anderson Rodrigo Rossi. Orientador: professor Elnatan Chagas Ferreira. 
Dia 29 de abril, às 9 horas, na sala PE 12 do prédio da CPG da FEEC
“Medidor de consumo de energia elétrica descentralizado e com in-
terface WEB” (mestrado). Candidato: Jefferson Zortea Moro. Orienta-
dor: professor Elnatan Chagas Ferreira. Dia 29 de abril, às 14 horas, 
no auditório da CPG da FEEC.
“Projeto, construção e aplicações de câmara escura portátil para me-
didas de bioluminescência ultrafraca” (doutorado). Candidato: Edu-
ardo Giometti Bertogna. Orientador: professor Evandro Conforti. Dia 
3 de maio, às 14 horas, na sala de defesa de teses da CPG da FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Resposta temporal de vigas com 
vibro-impacto utilizando modelos de força de contato” (mestrado). 
Candidato: Luan José Franchini Ferreira. Orientador: professor Alber-
to Luiz Serpa. Dia 29 de abril, às 10 horas, no auditório KD da FEM.
 Física - “O modo fundamental de emissão de ondas gravitacio-
nais” (mestrado). Candidato: Gibran Henrique de Souza. Orientador: 
professor Anderson Campos Fauth. Dia 30 de abril, às 14 horas, no 
auditório da Pós-graduação do IFGW, prédio D, Sala 03.
 Geociências - “Clima urbano no planejamento do município 
de Ourinhos - SP” (mestrado). Candidata: Débora Moreira de Souza. 
Orientador: professor Jonas Teixeira Nery. Dia 30 de abril, às 9 horas, 
no auditório do IG.

 Reunião da Conferência Municipal de Campinas - A 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) sedia 
em 29 de abril, às 16h30, em seu auditório, uma reunião preparatória 
da Conferência Municipal de Campinas. Trata-se da primeira etapa da 
5ª Conferência Nacional das Cidades, promovida pelo Conselho Na-
cional das Cidades e pelo Ministério das Cidades. O objetivo do encon-
tro é identifi car os avanços e desafi os da política de desenvolvimento 
urbano do país. O evento é apoiado pela Coordenadoria de Assuntos 
Comunitários (CAC) da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comuni-
tários (Preac). O auditório da FEC fi ca na rua Saturnino de Brito 224, no 
prédio azul. Mais informações telefone 19-3521-2541 ou e-mail cac@
reitoria.unicamp.br
 O (des)conhecimento das doenças sexualmente 
transmissíveis - No dia 30 de abril, às 9 horas, no Anfi teatro 1 da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, o dermatologista 
Paulo Eduardo Velho, coordenador da disciplina de dermatologia do 
curso de medicina da FCM, apresenta parte dos resultados da pes-
quisa realizada com os graduandos da Unicamp sobre o (des)conheci-
mento das doenças sexualmente transmissíveis e que motivou a cam-
panha “DST. Proteção com informação. Vista esta camisa”. O evento 
é aberto à comunidade da Unicamp. Mais informações: 19-3521-8968.
 Lançamento - No dia 30 de abril, às 18 horas, no Empório do 
Nono, o professor Paulo Lemos, doutor em Empreendedorismo Tec-
nológico e Política Científi ca e Tecnológica pela Unicamp, lança o 
livro “Universidades e ecossistemas de empreendedorismo: a gestão 
orientada por ecossistemas e o empreendedorismo da Unicamp” (Edi-
tora Unicamp). O Empório fi ca na rua Albino J.B. de Oliveira, 1128, em 
Barão Geraldo, Campinas-SP. Mais informações: telefone 19-3521-
7235 ou e-mail marketing@editora.unicamp.br
 Cidades Criativas - Resumos para a participação no III Con-
gresso Internacional de Cidades Criativas serão aceitos até o dia 1 
de maio. Eles podem ser em espanhol, português ou inglês. O evento 
será realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto, na Faculdade de Edu-
cação (FE) da Unicamp. O Congresso é organizado pelo Laboratorio 
de Inovação Tecnológica Aplicada na Educação (Lantec-Unicamp), 
pela Universidade Complutense de Madri e pela Associação Científi ca 
ICONO14 (Espanha). Mais informações no site http://congreso2013.
ciudadescreativas.es/
 A psicopatologia e a questão do sujeito - O Labo-
ratório de Psicopatologia Sujeito e Singularidade (LaPSuS), do Depar-
tamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) promove nos dias 2 e 3 de maio, no Salão Nobre da 
FCM, o colóquio “ A psicopatologia e a questão do sujeito: desafi os 
teóricos e clínicos atuais”. O colóquio inaugura as ações do Laboratório 
de Psicopatologia: Sujeito e Singularidade (LaPSuS).  A abertura do 
evento será às 9 horas. Mais informações: 19-3521-8819.

 Fórum comemora 30 anos do Nied - O Núcleo de Infor-
mática Aplicada à Educação (Nied) comemora 30 anos de existência 
com a realização de um Fórum Permanente de Ciência e Tecnologia. 
Intitulado “30 Anos de Informática na Educação no Brasil”, o evento 
será realizado no dia 2 de maio, às 9 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp. A organização é dos professores Maria Cecília Calani 
Baranauskas e José Armando Valente, ambos do Nied-Unicamp. Mais 
detalhes: 19-3521-7136.
 Educação em agroecologia - A Rede de Agroecologia da 
Unicamp (RAU) e o Programa de Extensão em Agroecologia da Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC) organizam, 
dia 3 de maio, às 13h30, o Seminário de Educação em Agroecologia. O 
evento ocorre no Cis–Guanabara (Rua Mario Siqueira 829, no bairro do 
Botafogo), em Campinas. Contará com a palestra da Dra. Irene Cardo-
so (UFV) e vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia.
 Domingo no Lago – Próxima edição do evento ocorre no 
dia 5 de maio, às 10h30, na rua Érico Veríssimo 1011, no campus da 
Unicamp. É aberto à participação da comunidade em geral. Samba, 
rock, black music com o grupo Enfamília, apresentações de teatro da 
Trupe de Ruah e a peça teatral “As irmãs Clair” com o Grupo Tran-
cos e Barrancos são as atrações programadas. Outras informações 
19-3521-7017.
 Genômica e Biologia Celular – Estão abertas as in-
scrições para o curso internacional “Tópicos Avançados em Genômica 
e Biologia Celular”, que será realizado no Centro de Convenções da 
Unicamp, de 22 a 24 de maio de 2013. O evento busca reunir pal-
estrantes reconhecidos mundialmente para apresentação de pesqui-
sas, propiciando a troca de experiências e informações entre diferen-
tes grupos de países dedicados à busca de conhecimento na área de 
genética molecular humana.
A organização é do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Gené-
tica (CBMEG) e do Laboratório Central de Tecnologias de Alto Des-
empenho (LaCTAD) da Unicamp, com apoio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). As inscrições podem 
ser feitas pelo endereço http://cbmegcourses.org. Até 31 de março, 
custam R$ 180,00 para estudantes de graduação, R$ 250,00 para pós-
graduandos e R$ 500,00 para professores, pesquisadores e demais 
profi ssionais. Mais informações podem ser obtidas no CBMEG pelos 
telefones (19) 3521-1130 e 3521-1131 ou correiro eletrônico cbmeg-
courses@cbmeg.unicamp.br.

 Linguagem - “A reescrita dialógica” (mestrado). Candidata: 
Janaína Fernandes Possati. Orientadora: professora Raquel Salek 
Fiad. Dia 3 de maio, às 15 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - 
“Solução de conjectura de weiss estocástica para semigrupos analíti-
cos” (doutorado). Candidato: Jamil Gomes de Abreu Júnior. Orienta-
dor: professor Pedro José Catuogno. Dia 2 de maio, às 10 horas, na 
sala 253 do Imecc.
“Limite superior sobre a probabilidade de confi namento de passeio 
aleatório em meio aleatório” (mestrado). Candidata: Claudia Edith 
Vásquez Mercedes. Orientador: professor Christophe Frédéric Galle-
sco. Dia 2 de maio, às 10h30, na sala 221 do Imecc.
“Decomposições celulares de espaços homogêneos” (mestrado). 
Candidato: Jordan Lambert Silva. Orientador: professor Luiz Antonio 
Barrera San Martin. Dia 2 de maio, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“Geometria diferencial em grupos de Lie” (mestrado). Candidato: 
Eder de Moraes Correa. Orientador: professor Luiz Antonio Barrera 
San Martin. Dia 2 de maio, às 16 horas, na sala 253 do Imecc.

“O método simbólico aplicado a problemas de combinatória” (mes-
trado). Candidata: Christiane Buffo Rodrigues. Orientador: professor 
José Plínio de Oliveira Santos. Dia 5 de abril, às 14 horas, na sala 
253 do Imecc.
 Medicina - “Avaliação da deglutição de cápsulas gelatinosas 
duras em idosos assintomáticos” (mestrado). Candidata: Deborah 
Brandão de Paiva. Orientadora: professora Lucia Figueiredo Mourão. 
Dia 30 de abril, às 9 horas, no anfi teatro da Comissão de Pós-grad-
uação da FCM.
 Odontologia - “Infl uência do etanol na rugosidade, na energia 
livre de superfície da dentina radicular e no preenchimento de túbulos 
dentinários com cimento ah plus” (doutorado). Candidato: Carlos Augus-
to de Morais Souto Pantoja. Orientador: professor José Flávio Affonso de 
Almeida. Dia 29 de abril, às 8h30, na sala de seminários da Ortodontia.
“Impacto da perda dentária na qualidade de vida de adultos” (dou-
torado). Candidata: Marília Jesus Batista. Orientadora: professora 
Maria da Luz Rosário de Sousa. Dia 30 de abril, às 14 horas, na sala 
da Congregação da FOP.

Universidades e
ecossistemas de
empreendedorismo
A gestão orientada por ecossistemas
e o empreendedorismo da Unicamp
Sinopse: Algumas das principais univer-
sidades de pesquisa, em várias regiões 
do mundo, vêm integrando as atividades 
de inovação e empreendedorismo à sua 
realidade acadêmica e organizacional. 
Por que essa combinação é possível e, 
cada vez mais, necessária? Que razões 
ajudam a explicar o fato de que as prin-
cipais universidades de pesquisa ten-
dem a ser, ao mesmo tempo, as mais 
empreendedoras e inovadoras? A busca 
de algumas das chaves para desvendar 
essas questões é o que motiva a pes-
quisa e o livro de Paulo Lemos. Mas, 
diferentemente dos fenômenos físicos 
e biológicos, as realidades sociais e or-
ganizacionais podem interagir com as 
teorias e interpretações que delas são 
feitas. Alinhado a essa possibilidade é 
que o livro apresenta uma abordagem 
de gerenciamento baseada em ecos-
sistemas de empreendedorismo como 
um novo olhar e, ao mesmo tempo, um 
novo conjunto de práticas e ações que 
pode orientar empreendedores, pes-
quisadores e gestores envolvidos com 
a tarefa de criar mais inovação e em-
preendedorismo a partir da produção 
científi ca e tecnológica.

Autor: Paulo Lemos
Ficha técnica: 1a edição, 2012; 280 
páginas
Formato: 14 x 21 cm
ISBN: 978-85-268-1005-1
Área de interesse: Administração e 
Políticas Públicas
Preço: R$ 30,00

Unicamp pretende intensificar a 
sua relação com a sociedade, seja 
por meio da formação de recur-

sos humanos qualificados, seja 

para a sociedade. “O que traz benefício é o 
licenciamento, pois é ele que transforma o 
conhecimento em algo concreto, como um 
produto ou processo”, reforçou.

Tadeu Jorge também adiantou que a sua 
gestão trabalhará para ampliar o número de 
oportunidades para que os estudantes in-
gressem na Unicamp, notadamente no en-
sino de graduação. “Esse é o nosso objetivo. 
Claro que a oferta de novas vagas sempre 
terá que ser precedida de um amplo debate 
com a comunidade universitária e da apro-
vação pelo Consu [Conselho Universitário, 
órgão máximo deliberativo da instituição]”, 
observou. Nesse aspecto, o reitor lembrou 
que o novo campus de Limeira foi projetado 
para oferecer cerca de mil novas vagas, mas 
que somente 480 foram efetivamente cria-
das até o momento. “Nós temos cursos que 
foram aprovados pelo Consu, como Produ-
ção Cultural e Patrimônio e Restauro, que 
podem ser implantados em Limeira. Penso 
que é importante iniciar a discussão no sen-
tido de concretizarmos o projeto inicial da-
quele campus”.

Outro ponto enfatizado por Tadeu Jorge 
foi a questão da inclusão social. De acordo 
com ele, a Unicamp foi a primeira a adotar 
uma ação nesse sentido, por meio do Pro-
grama de Ação Afirmativa e Inclusão Social 
(PAAIS), criado em 2004. Os estudantes que 
optam pelo PAAIS recebem automaticamen-
te 30 pontos a mais na nota final. Candidatos 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas 
que tenham cursado o ensino médio em es-
colas públicas têm, além desses 30 pontos, 
outros 10 pontos acrescidos à nota final. 
“Vamos analisar se é possível alterar esse 
‘bônus’, de modo e ampliar a inclusão, sem 
comprometer a qualidade”, afirmou.

O reitor acrescentou que a Unicamp ana-
lisará, ainda, a ampliação do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior (Profis), 
destinado aos estudantes que cursam o en-
sino médio em escolas públicas de Campi-
nas. Atualmente, o Profis oferece 120 vagas. 
“Também vamos discutir o Pimesp [Progra-
ma de Inclusão com Mérito no Ensino Supe-

rior Público Paulista], que é uma proposta 
do governo do Estado e que objetiva destinar 
50% das vagas das universidades públicas 
paulistas a jovens egressos de escolas públi-
cas. A Unicamp, através do PAAIS e do Pro-
fis, já está próxima desse percentual”.

(Manuel Alves Filho)
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