
 Fórum de Esporte e Saúde - Com o tema Saúde Men-
tal e Direitos Humanos, no dia 25 de junho, às 9 horas, no Centro 
de Convenções da Unicamp, acontece mais uma edição do Fórum 
Permanente de Esporte e Saúde. O evento é organizado pelo Grupo 
Interfaces do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM). Inscrições, programação e outras informa-
ções no link http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/
htmls_descricoes_eventos/saude64.html. O evento será transmitido 
ao vivo pela RTV-Unicamp.
 Prêmio Embaixador da Epilepsia no Brasil - O médico 
neurologista da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, 

Li Li Min, receberá, em Montreal, o prêmio de Embaixador da Epilepsia 
no Brasil. O prêmio é concedido anualmente pelo International Bureau 
for Epilepsy e pela Liga Internacional contra a Epilepsia a 12 indivíduos 
que promovem a causa da epilepsia em nível pessoal, nacional e inter-
nacional. Concorreram ao prêmio cerca de 100 candidatos. A entrega 
acontece no dia 23 de junho, durante o 30º Congresso Internacional de 
Epilepsia, em Montreal, no Canadá.
 Fórum de Desafi os do Magistério - Com o tema “Lingua-
gens e letramentos”, no dia 26 de junho, às 9 horas, no Centro de 
Convenções da Unicamp, acontece mais uma edição do Fórum Per-
manente de Desafi os do Magistério. O evento propõe uma refl exão 
sobre as diferenças nas formas de linguagem, para além da oralidade 
e da escrita convencionais e majoritárias, e destaca possibilidades no 
campo do letramento, de modo a pontuar a pluralidade que a leitura, 
escrita e outras manifestações linguísticas (de fora e dentro dos es-
paços escolares) impõem às práticas pedagógicas e seus atores. No 
Fórum haverá lançamento de publicações. O fórum será transmitido ao 
vivo pela TV Unicamp. Programação, inscrições e outras informações 
podem ser obtidas na página do evento http://foruns.bc.unicamp.br/
foruns/index.php?idArea=7
 Combate às drogas - O Centro de Saúde da Comunidade da 
Unicamp (Cecom) e a Coordenação do Programa de Prevenção ao 
Uso de Substâncias Psicoativas Lícitas e Ilícitas “Viva Mais” organizam, 
dia 26 de junho, evento relativo ao Dia Internacional de Combate às 
Drogas. Na ocasião, a professora Renata Azevedo, da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM), profere palestra sobre o assunto. Pessoas 
que tiveram problemas com drogas darão depoimentos, às 12 horas, 
no Auditório I da Agência para a Formação Profi ssional da Unicamp. 
Folders de conscientização também serão distribuídos às unidades/
orgãos da Unicamp. Mais informações: 19-3521-9001.
 Fórum de Ensino Superior - No dia 27 de junho, às 9 horas, 
acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Ensino Superior. 
“Acesso ao ensino superior no Brasil: equidade e desigualdade social” 
é o tema a ser tratado, no auditório do Centro de Convenções da Uni-
camp. O Fórum, que será transmitido (ao vivo) pela RTV Unicamp, é 
organizado pelo professor Renato Pedrosa. Inscrições, programação 
e outras informações na página eletrônica http://foruns.bc.unicamp.br/
foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/superior11.html 
ou telefone 19-3521-5039.
 Palestra com Ortwin Renn - O Programa de Doutorado em 
Ambiente e Sociedade do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 
(Nepam) e o Projeto Crescimento, vulnerabilidade e adaptação urbana: 
dimensões sociais e ecológicas das mudanças climáticas no litoral de 
São Paulo organizam, dia 27 de junho, às 14h30, no auditório do Ne-
pam, a palestra “Complexidade, incerteza e ambiguidade em gover-
nança de risco: aplicação às mudanças climáticas”. Ela será proferida 
pelo professor Ortwin Renn, do Stuttgart Research Center for Interdisci-
plinary Risk and Innovation Studies da Stuttgart University (Alemanha). 
Renn é especialista em governança do risco. Mais informações pelo 
e-mail gabrieladigiulio@yahoo.com.br
 China & Brasil - Livro será lançado no dia 27 de junho, no andar 
térreo da Livraria Martins Fontes Paulista, às 18h30, em São Paulo-SP. 
Este é o primeiro livro publicado por um centro de estudos acadêmico 
sobre as relações Brasil-China, um testemunho do alto desempenho 
alcançado, em poucos anos, pelo Centro de Estudos Avançados da 
Unicamp (CEAv). Inteiramente resultante de pesquisas acadêmicas, 
China & Brasil, desafi os e oportunidades reúne pesquisadores de três 
continentes, abordando temas atuais numa perspectiva multidisciplinar 
e academicamente rigorosa. Entre eles destacam-se as relações políti-
cas e comerciais bilaterais, os temas socioambientais e o desafi o das 
reformas do ensino superior na China. É também o testemunho da vo-
cação internacional da Unicamp. Sem a experiência internacional de 
seus membros, sua inserção em redes de estudo e pesquisa que se 
destacam globalmente por sua excelência, sem a presença frequente 
de estudiosos de outros países nos Grupos de Estudo que são a marca 
do modelo institucional do Centro de Estudos Avançados, este livro, e 
os projetos que o tornaram possível não passariam de boas intenções.
 Exposições do Cis-Guanabara - O Centro Cultural de In-
clusão e Integração Social (Cis-Guanabara), órgão da Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários (Preac), sedia, até 27 de junho, as 
exposições Ação e Reação, de David Milne Watson; Em nome do Pai, 
de Tácito Carvalho e Silva, e Ide – Escola de Arte. Elas podem ser 
visitadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na rua Mário 
Siqueira 829, no bairro do Botafogo, em Campinas. Entrada livre com 
estacionamento gratuito. Mais informações: 19-3233-7801.

Quacquarelli Symonds (QS), que 
produz o ranking Top Universi-

ties, divulgou levantamento no 
último dia 11 que destaca no-
vamente a Unicamp entre as 
50 melhores universidades do 

mundo com menos de 50 anos. Em relação 
ao último ranking, a Universidade avançou 
seis posições e ocupa a 17ª colocação. A 
Unicamp é a única instituição brasileira lis-
tada neste levantamento.

A Universidade também foi relaciona-
da entre as 50 melhores com menos de 50 
anos no ranking divulgado em 2012 pelo 
Times Higher Education (THE), outro im-
portante instituto de avaliação de ensino 
superior. No levantamento da THE, a pes-
quisa científica possui maior peso em rela-
ção a outros critérios.

Já o ranking da QS, instituição sediada 
no Reino Unido, leva em conta a reputação 
de uma universidade no meio acadêmico 
mundial. Em suas avaliações, é considerado 
o desempenho das instituições em diferen-
tes indicadores, como número de alunos, 
demanda em processos seletivos, número 
de artigos publicados, número de teses pro-
duzidas, satisfação de estudantes, prêmios 
recebidos por seus pesquisadores ou ex-
alunos, prestação de serviços e transferência 
de tecnologia (patentes e licenciamentos). 
Outro ranking, divulgado em maio último 
pela QS, destaca a Unicamp entre as três 
melhores universidades da América Latina.

Vista aérea da Unicamp:
Universidade avança seis posições e passa a ocupar a 17ª colocação

No topo, entre as mais jovens
Quacquarelli Symonds (QS), que 
produz o ranking Top Universi-

ties, divulgou levantamento no 

Sinopse: A presente obra consiste numa leitura 
atenta e minuciosa dos textos básicos da teo-
ria da poesia concreta, visando compreender a 
articulação do seu movimento, suas principais 
postulações e sua força argumentativa, bem 
como as contradições, as mudanças de rumo e 
as soluções teóricas encontradas ao longo das 
décadas de 1950 e 1960. A poesia concreta é 
referência obrigatória para qualquer refl exão 
séria sobre a produção e a crítica de literatura 
brasileira dos últimos 50 anos. Núcleo gerador 
de uma grande produção crítica e teórica, foco 
de polêmicas apaixonadas, a poesia concreta 
é objeto aqui de um estudo rigoroso, que busca 
estabelecer as linhas gerais de sua articulação 
enquanto projeto de intervenção literária, bem 
como situá-la no quadro mais amplo das trans-
formações por que passou a cultura brasileira 
nas décadas de 1950 e 1960.

Autor: Paulo Franchetti é professor titular de 
teoria literária do Instituto de Estudos da Lin-
guagem da Unicamp. Publicou, entre outros, 
Nostalgia, exílio e melancolia — Leituras de 
Camilo Pessanha (Edusp, 2001), Estudos de 
literatura brasileira e portuguesa (Ateliê, 2007), 
O essencial sobre Camilo Pessanha (INCM, 
2008) e Haikai, antologia e história (Editora da 
Unicamp, 4a ed., 2012).

ISBN: 978-85-268-0988-8
Ficha técnica: 4a edição ampliada, 2012; 200 
páginas; formato: 14 x 21 cm; 
Áreas de interesse: Literatura 
Preço: R$ 42,00

Alguns aspectos 
da teoria da
poesia concreta

Foto: Antoninho Perri

 Raízes e troncos em exposição - Encontrados em quei-
madas, desmatamentos e até em tempestades, troncos de madeiras 
como o cedro, sassafrás, eucalipto, fi cus, aroeira, jacarandá, araucária 
e jabuticabeira, se transformam em obras de arte nas mãos da es-
cultora gaúcha Leani Inês Ruschel, pós-graduada em Educação pela 
Faculdade de Educação (FE) da Unicamp. Até 17 de junho, suas obras 
poderão ser visitadas pelo público em geral, no Espaço Cultural Casa 
do Lago (Rua Érico Veríssimo 1011), no campus da Unicamp. Em suas 
criações, Ruschel cria o universo destruição/reconstrução chamando a 
atenção para o cuidado que se deve ter com o planeta. As visitas de 
“Artentando Raízes e Troncos” podem ser feitas de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 17h30. Mais informações: telefone 19-3521-7017. 
Entrada livre.
 Primeiros socorros - Nos dias 18 e 25 de junho, às 12h30, no 
complexo de salas de aula da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp, acontece o curso teórico e prático em primeiros socorros 
para leigos. O curso é gratuito e tem a duração de 4 horas. São 100 
vagas cada um dos dias do curso. Ele será ministrado pelos alunos do 
segundo ano de medicina com a supervisão da equipe da Disciplina 
de Cirurgia do Trauma da Unicamp e profi ssionais da Renovias, Rota 
das Bandeiras e CCR AutoBAn. As inscrições devem ser realizadas no 
site http://pt.surveymonkey.com/s/primeirossocorros2013. O endereço 
da FCM é rua Tessália Vieira de Camargo, 126, Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo, Campinas. Mais informações: 19-
3521-8257.
 Encontro de grupos de pesquisa - No dia 20 de junho, às 
10 horas, no auditório do Instituto de Geociências (IG), acontece o 1º 
Encontro dos Grupos de Pesquisa GAPI – Grupo de Análise de Políti-
cas de Inovação (Departamento de Política Científi ca e Tecnológica do 
Instituto de Geociências (IG); CTeME – Conhecimento, Tecnologia e 
Mercado, do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH); GEICT 
– Grupo de Estudos Interdisciplinares da Ciência e Tecnologia, do De-
partamento de Política Científi ca e Tecnológica do IG, e ICTS – Infor-
mação, Ciência, Tecnologia e Sociedade, do Laboratório de Estudos 
Avançados em Jornalismo (Labjor). O objetivo é aproximar e estabel-
ecer uma maior comunicação entre os grupos. Mais detalhes no site 
do evento http://www.ige.unicamp.br/gapi/ ou telefone 19-3521-5124.

 Computação - “Uma arquitetura para gerência de mobilidade 
cognitiva em redes sem fi o heterogêneas” (doutorado). Candidato: 
Jorge Lima de Oliveira Filho. Orientador: professor Edmundo Ro-
berto Mauro Madeira. Dia 21 de junho, às 13h30, no auditório IC 2.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Redes orien-
tadas a conteúdo: uma abordagem no nível de enlace” (mestrado). 
Candidata: Lisiane Maria Bannwart Ambiel. Orientador: professor 

Maurício Ferreira Magalhães. Dia 19 de junho, às 10 horas, na 
CPG/FEEC.
“Estudo comparativo de métodos de localização para robôs móveis 
baseados em mapa” (mestrado). Candidato: Diego Pereira Ro-
drigues. Orientador: professor Eleri Cardozo. Dia 20 de junho, às 
14 horas, na FEEC.
“Otimização do dimensionamento e roteamento de navios de linha 
regular com viagens fretadas” (doutorado). Candidato: Rodrigo 
Moretti Branchini. Orientador: professor Vinícius Amaral Armen-
tano. Dia 21 de junho, às 14 horas, na FEEC.
 Engenharia Química - “Gestão de malhas de controle no 
processo de fabricação de papel – estudo de caso” (mestrado). 
Candidato: Alessandro Rodrigues Frias. Orientador: professor 
Flávio Vasconcelos da Silva. Dia 20 de junho, às 14 horas, na sala 
de aula PG05 da FEQ.
“Estudo sobre o uso do resíduo da etapa de deceragem de óleo de 
farelo de arroz para a produção de ácidos graxos e álcoois graxos” 
(mestrado). Candidata: Kelly Lendini Troni. Orientadora: professora 
Roberta Ceriani. Dia 20 de junho, às 14h30, na sala de defesa de 
teses da FEQ.
 Física - “Nanoagregados metálicos: produção e propriedades 
magnéticas” (doutorado). Candidato: Artur Domingues Tavares de 
Sá. Orientador: professor Varlei Rodrigues. Dia 21 de junho, às 14 
horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
 Geociências - “Gestão de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (pd&i) no setor elétrico brasileiro” (doutorado). Candidata: 
Denile Cominato Boer. Orientador: professor Sérgio Luiz Monteiro 
Salles Filho. Dia 17 de junho, às 9 horas, no auditório do IG.
 Humanas - “O tema da identidade pessoal no livro 1 do 
Tratado de Hume” (mestrado). Candidato: Antonio Cesar da Silva 
Leme. Orientador: professor José Oscar de Almeida Marques. Dia 
20 de junho, às 9h30, na sala de defesa de teses do prédio da Pós-
graduação do IFCH.
 Linguagem - “Ressignifi cação da detective fi ction em Los 
Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño” (mestrado). Candidata: 
Bruna Tella Guerra. Orientador: professor Francisco Foot Hard-
man. Dia 20 de junho, às 10 horas, na sala de defesa de teses 
do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca 
- “Fibrações de Lefschetz” (mestrado). Candidato: Brian Callander. 
Orientadora: professora Elizabeth Terezinha Gasparim. Dia 18 de 
junho, às 14 horas, na sala 121 do Imecc.
“Identidades polinomiais graduadas em álgebras t-primas” (mestra-
do). Candidato: Bruno Tobias. Orientador: professor Plamen Emilov 
Kochloukov. Dia 21 de junho, às 10 horas, na sala 121 do Imecc.
 Odontologia - “A infl uência da ciclagem mecânica sobre o 
desajuste marginal, tensão e torque de afrouxamento no sistema 
implantossuportado” (mestrado). Candidata: Isabella da Silva Vieira 
Marques. Orientador: professor Marcelo Ferraz Mesquita. Dia 17 de 
junho, às 14 horas, na sala da Congregação da FOP.
“Análise fractográfi ca através de microscopia eletrônica de varre-
dura (mev) de placa 2,0 mm com sistema de travamento de parafu-
sos em fraturas de corpo mandibular simuladas” (mestrado). Can-
didata: Raquel Correia de Medeiros. Orientador: professor Roger 
Willian Fernandes Moreira. Dia 18 de junho, às 14: horas, na sala 
da Congregação da FOP.
“Infl uência da inclinação e tipo de conexão de implante na distri-
buição de tensão para o conceito all-on four em mandíbula” (dou-
torado). Candidata: Brunna Moreira de Farias Pereira. Orientador: 
professor Mauro Antonio de Arruda Nóbilo. Dia 19 de junho, às 14 
horas, na sala da Congregação da FOP.
“Infl uência da nitretação da superfície de titânio sobre a formação 
e desenvolvimento de biofi lmes multiespécies” (mestrado). Can-
didata: Indira Moraes Gomes Cavalcanti. Orientadora: professora 
Altair Antoninha Del Bel Cury. Dia 21 de junho, às 8h30, na sala da 
Congregação da FOP.
“Evolução de indicadores pós-implantação de equipes de saúde bu-
cal na estratégia saúde da família na região de Campo Limpo, zona 
sul de São Paulo, no período de 2009 a 2011” (mestrado profi s-
sional). Candidata: Danielle da Costa Palácio. Orientador: profes-
sor Antonio Carlos Pereira. Dia 21 de junho, às 13h30, na sala da 
Congregação da FOP.
“Efeito da ciclagem mecânica e da técnica de fundição das in-
fraestruturas sobre o desajuste marginal, tensão, e torque de 
afrouxamento em próteses múltiplas implantossuportadas” (mes-
trado). Candidata: Claúdia Lopes Brilhante Bhering. Orientador: 
professor Marcelo Ferraz Mesquita. Dia 21 de junho, às 14 horas, 
no anfi teatro 4 da FOP.
“Associações entre variáveis sociodemográfi cas e comportamen-
tais de crianças com e sem necessidade de tratamento partici-
pantes de um programa de atenção odontológica” (mestrado profi s-
sional).  Candidata: Cristina Martins Lisboa. Orientador: professor 
Fabio Luiz Mialhe. Dia 21 de junho, às 14 horas, no anfi teatro 1 
da FOP.
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