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Sinopse: Este livro é um mergulho no universo da 
pecuária baiana nas duas últimas décadas do sé-
culo XIX. Ele focaliza as relações entre vaqueiros 
e fazendeiros numa região do sertão baiano, para 
entender aspectos da cultura política manifestos no 
cotidiano das negociações por mais autonomia lab-
oral e melhores condições de vida. Longe do que 
supunham autores como Euclides da Cunha, não 
havia uma “servidão inconsciente” dos vaqueiros 
em relação aos fazendeiros. O livro desvela como 
a luta pela sobrevivência e pela ascensão social 
em uma região pobre, assolada por secas e pela 
guerra em Canudos passava pela construção de 
valores como dignidade, honra, liberdade, orgulho 
profi ssional e, até mesmo, de um imaginário sobre 
as ha-bilidades mágicas do vaqueiro. Nesse jogo 
de dominação, criava-se e reiterava-se um prestígio 
social que servia de contraponto cotidiano às ten-
tativas dos fazendeiros de exercer o controle total 
sobre suas propriedades e seus trabalhadores.
  
Autora: Joana Medrado graduou-se na Universi-
dade Federal da Bahia, é mestre pela Universidade 
Estadual de Campinas e doutoranda na Univer-
sidade Federal Fluminense. Nessas instituições, 
integrou, respectivamente, os grupos de pesquisa 
Escravidão e Invenção da Liberdade, o Centro de 
Pesquisa em História Social da Cultura e o Núcleo 
de Referência Agrária.

Ficha técnica: 1a edição, 2012; 232 páginas; for-
mato: 14 x 21 cm
ISBN: 978-85-268-1006-8
Área de interesse: História
Coleção Várias Histórias
Preço: R$ 30,00

 Pós-graduação em jornalismo científi co - O Labo-
ratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp 
receberá, até 10 de junho, as inscrições para o curso gratuito de 
pós-graduação (lato sensu) em Jornalismo Científico. Elas podem 
ser feitas no link http://www.labjor.unicamp.br/cursos/pos2013/. 
Com duração de três semestres, as aulas ocorrem às segundas-
feiras, em período integral. O processo seletivo é composto por 
duas fases: análise de texto e de currículo e exames de escrita e 
de proficiência de inglês, além de entrevista. O objetivo do curso 
é capacitar jornalistas profissionais e cientistas para a divulgação 
científica e reduzir a distância entre o conhecimento científico e o 
cotidiano das pessoas e colaborar na formação de um profissional 
híbrido, que trabalhe com a ideia do sistema global de C&T. Out-
ras informações podem ser obtidas no site do Labjor. 
 Sipat 2013 - As Comissões Internas de Prevenção de Aci-
dentes no Trabalho (Cipas) da Unicamp, Funcamp e do Campus 
de Limeira promovem, entre 10 e 14 de junho, a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes (Sipat 2013). Com o tema “Segurança 
e Saúde do Trabalhador na Unicamp: Aspectos e valores huma-
nos”, a abertura do evento ocorre às 9 horas, no auditório da Di-
retoria Geral da Administração (DGA). As inscrições podem ser 
feitas no link http://sistemas.rei.unicamp.br/ggbs/index.php. Mais 
detalhes: 19-3521-7829.
 Videoinstalação - A abertura da videoinstalação “Chão de 
Estrelas”, de Ticiano Monteiro, aluno do Programa de Pós-grad-
uação do Instituto de Artes (IA), acontece no dia 10 de junho, às 
12h30, na Galeria de Arte Unicamp. A mostra faz parte da disserta-
ção de mestrado de Monteiro, a ser defendida no dia 18 de junho, 
às 14 horas, na rua Sérgio Buarque de Holanda s/n, no campus da 
Unicamp. O trabalho foi orientado pelo professor Francisco Elinaldo 
Teixeira. Visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 
às 17 horas.  “Chão de estrelas” é composta por gravações de can-
tores de videokê do centro da cidade de Fortaleza. As fi lmagens 
foram feitas de 2006 a 2007. Mais detalhes: 19-3521-6561.
 Fórum de Arte, Cultura e Educação - A próxima ed-
ição do Fórum Permanente de Arte, Cultura e Educação “Museu 
e escola: atravessando fronteiras” ocorre no dia 11 de junho, às 9 
horas, no Centro de Convenções da Unicamp. Inscrições podem 
ser feitas no link http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/
forum/htmls_descricoes_eventos/arte51.html. Programação e 
outras informações: 19-3521-5039. 
 Bauhaus: trajes e fi gurinos - A Coordenadoria de De-
senvolvimento Cultural (CDC) organiza uma exposição de figuri-

Conselho Universitário (Con-
su) da Unicamp, órgão máxi-
mo deliberativo da Universi-
dade, aprovou no último dia 

28 a criação de dois novos 
cursos de graduação, que serão ofereci-
dos pela Faculdade de Ciências Aplicadas 
(FCA), com campus em Limeira (SP). São 
eles: Bacharelado em Administração, para 
o período noturno, com 180 vagas, e ba-
charelado em Administração Pública, tam-
bém no período noturno, com 60 vagas. O 
ingresso nas duas carreiras ocorrerá já a 
partir do Vestibular 2014.

Com a criação dos dois novos cursos, 
serão extintos os de Gestão do Agrone-
gócio, Gestão de Comércio Internacional, 
Gestão de Empresas e Gestão de Políticas 
Públicas. Antes de ser analisada pelo Con-
su, a matéria foi amplamente discutida e 
aprovada por outras instâncias tanto da 
FCA quanto da Unicamp. De acordo com a 
Comissão de Especialistas designada pelo 
Consu para analisar a proposta, que levou 
em consideração experiências nacionais e 
internacionais, a transformação de quatro 
cursos de Gestão em dois de Administra-
ção traz vantagens acadêmicas.

Além disso, conforme a mesma Comis-
são, a medida “possibilita uma formação 
geral bem mais consolidada em Adminis-
tração e Administração Pública para o exer-

cício profissional do egresso, dando maior 
flexibilidade junto ao mercado de trabalho, 
e torna mais clara a comunicação com a so-
ciedade”. De acordo com o diretor da FCA, 
professor Peter Schulz, as discussões acer-
ca da criação dos cursos de Administração 
tiveram início em 2011, quando a unidade 
era dirigida pelo professor Sérgio Salles 
Filho. “A proposta surgiu de um trabalho 
coletivo, que contou com a participação de 
docentes, estudantes e funcionários”, diz.

De modo geral, pontua o diretor, a 
transformação dos quatro cursos de Ges-
tão em dois de Administração confere 
maior densidade acadêmica às atividades 
de ensino e prepara melhor os futuros pro-
fissionais para o mercado de trabalho. As 
antigas expertises, conforme Schulz, serão 
preservadas na forma de especializações, 
com a consequente emissão de certificado 
de estudos a quem as cursar. 

Os estudantes matriculados nos cur-
sos que serão extintos, esclarece o diretor 
da FCA, terão garantia de continuidade e 
da consequente obtenção do título de ba-
charel. Além disso, os concluintes terão a 
possibilidade de reingresso nos novos cur-
sos, sem a necessidade de vestibular, para 
o cumprimento de um período de estu-
dos de aproximadamente mais um ano, o 
que lhes assegurará um segundo diploma. 
(Manuel Alves Filho)

Terra de
vaqueiros

nos desenvolvidos em sala de aula, por alunos do Instituto de 
Artes (IA), Baseados no Ballet Triádico, de Oskar Schlemmer. 
Formas e conceitos da Escola Bauhaus, inspiram a releitura dos 
trajes, que com seus limites e possibilidades, definiram a coreo-
grafia de um grande espetáculo de dança. A exposição acontece 
de 11 a 24 de junho, no Centro de Convenções. Abertura: 11 
horas. Mais detalhes: 19-3521-1738.
 TEDxUnicampLive - O Núcleo Interdisciplinar de Comuni-
cação Sonora (NICS) organiza o evento TEDxUnicampLive 2013, 
dia 12 de junho, às 10 horas, na sala PDG da Agencia para a 
Formação Profi ssional da Unicamp (AFPU). Mais detalhes no site 
http://www.nics.unicamp.br/tedxunicamp/
 Os desafi os dos sistemas públicos de saúde no 
mundo - O seminário internacional “Crise fi nanceira mundial e 
saúde: os desafi os dos sistemas públicos de saúde no mundo” 
acontece na próxima edição do Fórum Permanente de Esporte e 
Saúde, dia 13 de junho, às 12 horas, no auditório da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM). O evento será transmitido pela RTV-
Unicamp e é direcionado aos professores, alunos, pesquisadores 
de saúde coletiva, trabalhadores do SUS e representantes de Con-
selhos de Saúde. Conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários (Preac), da Fundação de Amparo à Pes-
quisa de Mato Grosso (Fapemat), da Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) em parceria com a Escola de Saúde Pública do 
Estado de Mato Grosso (ESPMT). As inscrições podem ser feitas 
no hotsite http://foruns.bc.unicamp.br/
 Ansiedade frente às provas: como enfrentar? - A 
questão será respondida no dia 13 de junho, às 12h30, durante 
uma ofi cina organizada pelo Setor de Orientação Educacional 
do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE). A ofi cina é do Projeto 
Saiba Mais e tem como público-alvo alunos que ingressaram no 
vestibular Unicamp 2013. O objetivo é promover a compreensão da 
ansiedade frente às provas e discutir estratégias para enfrentá-la. 
O encontro ocorre no Pavilhão do Básico (PB14), em frente ao Res-
taurante Universitário. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-6539 
ou e-mail barbara.abile@sae.unicamp.br

FCA abre cursos 
em Administração

O diretor da FCA, professor Peter Schulz:“ A proposta surgiu de um trabalho coletivo”

 Computação - “Anotador serial: gerenciando anotações 
de séries temporais” (mestrado). Candidato: Felipe Henriques da 
Silva. Orientadora: professora Claudia Maria Bauzer Medeiros. Dia 
10 de junho, às 10 horas, na sala 85 do IC.
“Partições de dígrafos em caminhos” (mestrado). Candidato: Luiz 
Fernando de Faria Pereira. Orientador: professor Orlando Lee. Dia 
10 de junho, às 14 horas, na sala 85 do IC-02.
“Retinopatia diabética: qualidade de imagem, avaliação, detecção, 
seleção e encaminhamento” (mestrado). Candidato: José Ramon 
Trindade Pires. Orientador: professor Anderson de Rezende Ro-
cha. Dia 14 de junho, às 14 horas, na sala 85 do IC-02.
 Economia - “‘Acumulação socialista’ em Cuba: a herança da 
‘plantation’ na reforma agrária - 1959 a 1970” (mestrado). Candida-
ta: Joana Salém Vasconcelos. Orientador: professor Plínio Soares 
de Arruda Sampaio Junior. Dia 10 de junho, às 10h30, na sala 23 
do Pavilhão da Pós-graduação do IE.
 Educação Física - “Respostas agudas da variabilidade da 
frequência cardíaca após sessão de treinamento de força com re-
strição de fl uxo sanguíneo” (mestrado). Candidata: Luciana Cristina 
de Souza. Orientadora: professora Mara Patricia Traina Chacon 
Mikahil. Dia 13 de junho, às 9 horas, na sala de aula 07 da FEF.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Falhas em 
linhas de transmissão elétrica na região sudeste do Brasil e efeitos 
do ambiente geofísico” (doutorado). Candidata: Magda Aparecida 
Salgueiro Duro. Orientador: professor José Pissolato Filho. Dia 11 
de junho, às 10 horas, na FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Métodos para análise da propaga-
ção de ondas em sólidos baseados em arranjos multisensores para 
o monitoramento da integridade de estruturas” (doutorado). Can-
didato: Pablo Rodrigo de Souza. Orientador: professor Euripedes 
Guilherme de Oliveira Nobrega. Dia 12 de junho, às 10 horas, no 
auditório KD da FEM.
 Geociências - “A mobilidade dos elementos traço e geração 
de fusão félsica na crosta durante o impacto de meteoritos: implica-
ções para a evolução da crosta hadeana” (doutorado). Candidato: 
Dailto Silva. Orientador: professor Carlos Roberto de Souza Filho. 
Dia 10 de junho, às 14 horas, no auditório do IG.

 Humanas - “Hobbes, Rousseau e a teoria crítica: característi-
cas e consequências de uma apropriação” (doutorado). Candidato: 
Hélio Alexandre da Silva. Orientadora: professora Yara Adario Fra-
teschi. Dia 11 de junho, às 9 horas, na sala de defesa de teses do 
prédio da Pós-graduação do IFCH.
“Categorias de validade exemplar: sobre a distinção entre político 
e social em Hannah Arendt” (mestrado). Candidato: Paulo Eduardo 
Bodziak Junior. Orientadora: professora Yara Adario Frateschi. Dia 
12 de junho, às 14 horas, na sala de defesa de teses do prédio da 
Pós-graduação do IFCH.
 Linguagem - “O desafi o de progredir na aprendizagem da 
língua inglesa na escola pública: dando voz aos alunos do ensino 
fundamental II” (mestrado). Candidata: Eliane Fernandes Azzari. 
Orientadora: professora Linda Gentry El Dash. Dia 13 de junho, às 
10 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Combate ao mundo e conquista do paraíso: fi cção e alegoria no 
compêndio narrativo do peregrino da América” (doutorado). Can-

didato: José Adriano Filho. Orientador: professor Antonio Alcir Ber-
nárdez Pécora. Dia 14 de junho, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca 
- “Problemas de controle ótimo com restrições envolvendo a equa-
ção de transporte com renovação” (doutorado). Candidato: Cicero 
Alfredo da Silva Filho. Orientador: professor Jose Luiz Boldrini. Dia 
14 de junho, às 13h30, na sala 221 do Imecc.
 Odontologia - “Avaliação clínica, radiográfi ca e microbiológica 
de dentes traumatizados com rizogênese incompleta submetidos 
a dois protocolos de revascularização pulpar” (doutorado). Candi-
data: Juliana Yuri Nagata. Orientadora: professora Adriana de Jesus 
Soares. Dia 10 de junho, às 9 horas, na sala da congregação da FOP.
 Química - “Síntese e modifi cação de nanomateriais visando o 
desenvolvimento de sensores” (doutorado). Candidata: Bárbara de 
Santos de Miranda. Orientador: professor Lauro Tatsuo Kubota. Dia 
10 de junho, às 13h30, na sala IQ-14 do IQ.

Relações de trabalho e cultura política
no sertão da Bahia, 1880-1900
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