
Unicamp abriu no último dia 19 as inscrições para 
o Vestibular Nacional 2014, que poderão ser feitas 
até o dia 13 de setembro, exclusivamente pela in-
ternet, na página da Comissão Permanente para 
os Vestibulares (Comvest): www.comvest.uni-
camp.br. Ao dar início à entrevista coletiva para 

explicar as mudanças promovidas este ano, o professor Ed-
mundo Capelas de Oliveira, coordenador da Comvest, infor-
mou que já havia 225 candidatos inscritos, apenas uma hora 
depois da disponibilização do formulário eletrônico.

Uma das novidades destacadas pelo professor Alvaro Crós-
ta, coordenador-geral da Universidade, refere-se ao Programa 
de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), que dobrou de 
30 para 60 pontos a bonificação na nota final dos candidatos 
que tenham cursado o ensino médio integralmente em esco-
las públicas; e os autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 
que antes recebiam 10 pontos adicionais, agora terão 20, to-
talizando 80 pontos. “A Unicamp foi pioneira em relação a 
um programa que não é baseado em cotas, e que vem fazendo 
sucesso com resultados importantes desde 2004. Com essa 
modificação, esperamos promover maior inclusão social, em 
sintonia com as diretrizes dos governos estadual e federal.”

Segundo o pró-reitor de Graduação, professor Luís Alber-
to Magna, a estimativa é de que, dobrando a bonificação do 
PAAIS, a Unicamp passe a contar com 34% dos ingressantes 
oriundos exclusivamente de escolas públicas, contra 25% em 
2013, representando um aumento de nove pontos percentu-
ais. “Por meio de outras ações em estudo, temos a meta de até 
2017 chegar a 50% dos alunos da graduação vindos da rede 
pública; e, desses, pelo menos 35% de autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas.”

 Bioenergia - A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) organiza no dia 
26 de agosto, às 8h30, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM), um workshop para discutir Bioenergia. As inscrições estão aber-
tas e podem ser feitas no endereço eletrônico http://www.prp.unicamp.br/
bioenergia/index.php/en/. Os participantes inscritos receberão certifi ca-
dos. Consulte a programação completa em http://www.prp.unicamp.br/
bioenergia/index.php/en/programa. Outras informações: 19-3521-2113.
 Biomassa - A Faculdade de Engenharia Química (FEQ) em parceria 
com a Universidade Tecnológica de Delft (Holanda) ministram, de 26 de 
agosto a 5 de novembro, das 8 às 18 horas, no auditório da FEQ, a disci-
plina “Economia baseada em produtos derivados de biomassa”. O evento 
terá a participação de professores da Unicamp, de docentes da Universi-
dade Delft e de profi ssionais da indústria. A disciplina é voltada aos alunos 
de pós-graduação e será em inglês. Mais detalhes: 19-3521-1718.
 A convivência na escola - Seminário internacional busca 
chamar a atenção da sociedade em geral para o aumento da incidência 
de confl itos na convivência escolar. O evento acontece entre 26 e 27 de 
agosto, no Centro de Convenções da Unicamp. A abertura ofi cial será às 
9 horas. O simpósio conta com a presença de docentes da Universidade 
de Valladolid (Espanha) e é viabilizado pelo Laboratório de Psicologia 
Genética (LPG) e pelos Grupos de Estudos e Pesquisas em Educação 
Continuada (Gepec) e em Educação Moral (Gepem). Mais informações 
podem ser obtidas no site www.fe.unicamp.br/servicos/eventos/2013/
sem-conv-escola-LPG.html ou telefone 19- 3521-5565.
 Educação 3.0 - O Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada 
na Educação (Lantec) da Faculdade de Educação (FE) promove nos 
dias 26 e 27 de agosto, o II Simpósio de Inovação Tecnológica na Edu-
cação. Intitulado “Projetando a Educação 3.0”, o evento objetiva discutir 
e apresentar soluções de inovação tecnológica visando aplicações na 
área educacional. A apresentação do seminário está contextualizada em 
quatro eixos temáticos: Infra-estrutura e conectividade, Ambiente seguro, 
Ensino e Aprendizagem 3.0 e Pesquisa e Inovação. O evento é direcio-
nado aos gestores, diretores, coordenadores da rede de ensino, bem 
como pesquisadores e profi ssionais que trabalham com tecnologias digi-
tais aplicadas na Educação. O evento será realizado no Salão Nobre da 
FE, a partir das 9 horas. Mais detalhes no link http://lantec2.fae.unicamp.
br/inova2013/inicio.html. Outras informações: 19-3521-5678.
 A América Latina por si mesma - Diários de motocicleta, 
Machuca, Batismo de sangue, Um conto chinês e Memórias do saque. 
Os fi lmes da mostra “A América Latina por si mesma” serão exibidos de 
26 a 30 de agosto, no Espaço Cultural Casa do Lago. As apresentações 
marcam uma década de existência do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Relações Internacionais da Facamp. As sessões acontecem entre 16 
e 19 horas. No local, professores da instituição debaterão com o público, 
as temáticas abordadas nas obras fi lmográfi cas. A Casa do Lago fi ca na 
rua Érico Veríssimo 1011, no campus da Unicamp. Mais informações: 
19-3521-7017.
 Programa de Capacitação do Nepo - No dia 27 de agosto, 
às 9 horas, no auditório do Núcleo de Estudos da População (Nepo), 
acontece a abertura do IV Programa de Capacitação: População, Ci-
dades e Políticas, coordenado pela professora Rosana Baeninger. Após 
a abertura ofi cial haverá a palestra “A importância de informações e in-
dicadores sociais para o planejamento”, a ser proferida pela professora 
Maria Helena Guimarães de Castro, diretora executiva da Fundação 
Seade. No evento serão lançados livros da Coleção Por Dentro do Esta-
do de São Paulo com doze volumes e um Atlas Temático do Projeto. Mais 
informações: telefone 19-3521 5913 ou e-mail ivonete@nepo.unicamp.br 
 Celpe-Bras - As inscrições ao exame para a obtenção do Certifi -
cado de Profi ciência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-
Bras) devem ser feitas até 27 de agosto, no endereço eletrônico http://
celpebras.inep.gov.br/inscricaoCelpeBras/. Na Unicamp, a coordenadora 
de aplicações é a professora Matilde Virgínia Scaramucci, do Instituto de 
Estudos da Linguagem IEL. Outras informações: 19-3521-1520.
 Seminário com Raghu Vemuganti - No dia 27 de agosto, 
às 14 horas, o Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) recebe, para um seminário, o professor Raghu Vemu-
ganti, da Universidade de Wisconsin (USA). Ele aborda o tema “All’s Well 
That Transcribes Well: microRNAs and Post-Stroke Brain Damage”. Mais 
informações: 19-3521-9132.  

 Artes - “As bienais nacionais de São Paulo: 1970 - 76” (doutorado). 
Candidata: Renata Cristina de Oliveira Maia Zago. Orientador: professor 
Maria de Fátima Morethy Couto. Dia 26 de agosto, às 10 horas, na sala 
de defesa de teses do IA.
“A crônica do olhar: o desafi o narrativo em O Escafandro e a Borboleta” 
(mestrado). Candidata: Beatriz D’ Angelo Braz. Orientador: professor 
Fernão Vítor Pessoa Ramos. Dia 27 de agosto, às 14h30, no IA.
“A fotografi a em quatro atos: narrativas improváveis sobre a imagem e 
sua feitura” (doutorado). Candidato: Fábio Gatti. Orientador: professor Fer-
nando Cury de Tacca. Dia 30 de agosto, às 14 horas, na Galeria de Arte.
“O desenvolvimento técnico-artístico do pianista colaborador através do 
repertório de Lied” (mestrado). Candidata: Nathália Yuri Kato da Silva. 
Orientador: professor Mauricy Matos Martin. Dia 30 de agosto, às 14h30, 
na sala 2 da CPG/IA.
 Computação - “Learning person-specifi c face representations” 
(doutorado). Candidato: Giovani Chiachia. Orientador: professor Alexan-
dre Xavier Falcão. Dia 27 de agosto, às 14 horas, no auditório do IC 2.
“Combinatorial algorithms and linear programming for inference in natural 
language processing” (doutorado). Candidato: Alexandre Tachard Pas-
sos. Orientador: professor Jacques Wainer. Dia 28 de agosto, às 11 
horas, no IC-2.
 Educação - “As práticas de formação no estágio curricular super-
visionado na licenciatura em matemática: o que revelam as pesquisas 
acadêmicas brasileiras na década 2001-2010” (doutorado). Candidata: 
Marisol Vieira Melo. Orientador: professor Dario Fiorentini. Dia 30 de 
agosto, às 14 horas, na sala de defesa de teses da FE.
 Educação Física - “Análise biomecânica da postura durante a or-
tostase e a locomoção” (doutorado). Candidato: Marcelo Costa de Paula. 
Orientador: professor René Brenzikofer. Dia 26 de agosto, às 14 horas, 
no auditório da FEF.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Desenho 
universal e a NBR9050/2004: contribuições para projetos de arquitetura” 
(mestrado). Candidata: Cláudia Maria Martin. Orientadora: professora 
Núbia Bernardi. Dia 26 de agosto, às 14 horas, na sala CA-37 da FEC.
“A arquitetura da eletricidade: o surgimento das pequenas centrais hi-
drelétricas e o processo de urbanização das cidades do interior de São 
Paulo - 1890-1930” (doutorado). Candidata: Débora Marques de Almeida 
Nogueira Mortati. Orientador: professor André Munhoz de Argollo Ferrão. 
Dia 26 de agosto, às 14 horas, na sala de defesa de teses da FEC.
“Avaliação da mistura solo - fi bras dispersas de papel Kraft nas proprie-
dades geotécnicas” (mestrado). Candidata: Daphne Rossana León Mo-
grovejo. Orientador: professor Paulo José Rocha de Albuquerque. Dia 26 
de agosto, às 14 horas, na sala CA-22 da FEC.
“Estudo de via férrea lastreada sobre placa de concreto de cimento Port-
land” (mestrado). Candidata: Juliana Silva Watanabe. Orientador: profes-
sor Cassio Eduardo Lima de Paiva. Dia 26 de agosto, às 14 horas, na 
sala da congregação da FEC.
“Conforto térmico e consumo de energia em ambiente de um supermer-
cado de médio porte” (mestrado). Candidata: Elisabeti de Fátima Teix-
eira Barbosa. Orientadora: professora Lucila Chebela Labaki. Dia 27 de 
agosto, às 14 horas, na sala CA 22 da FEC.
“Construção e validação de um espectrômetro de impedância” (mestra-
do). Candidato: Rodolfo Thomazelli. Orientadora: professora Stelamaris 
Rolla Bertoli. Dia 29 de agosto, às 10 horas, na sala CA 22 da FEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Análise das car-
acterísticas de propagação em rádio enlaces de canais banda larga na 
faixa de UHF” (mestrado). Candidato: Ralph Robert Heinrich. Orientador: 
professor Michel Daoud Yacoub. Dia 27 de agosto, às 14 horas, na sala 
P37 do prédio da CPG da FEEC.
“Implementação em FPGA de algoritmos de sincronismo para OFDM” 
(mestrado). Candidato: Diego Orlando Barragán Guerrero. Orientador: 
professor Luís Geraldo Pedroso Meloni. Dia 28 de agosto, às 9 horas, na 
sala PE 12 (prédio da CPG) da FEEC.
“Análise da vazão espacial em redes de interferência” (doutorado). Can-
didato: Pedro Henrique Juliano Nardelli. Orientador: professor Paulo Car-
dieri. Dia 29 de agosto, às 9 horas, na sala de videoconferência da FEEC.
“Separação cega de fontes no contexto de misturas polinomiais” (mestra-
do). Candidato: Rafael Assato Ando. Orientador: professor Romis Attux. 
Dia 30 de agosto, às 9 horas, na sala PE12 da CPG/FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Potencial de repotenciação de usinas 
hidrelétricas no Brasil e sua viabilização” (mestrado). Candidata: Elisa 
de Podestá Gomes. Orientador: professor Sergio Valdir Bajay. Dia 26 de 
agosto, às 14 horas, no auditório KD da FEM.
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O coordenador-geral Alvaro Crósta aproveitou a ocasião 
para anunciar que a Universidade, em decisão aprovada pelo 
Conselho Universitário, vai autorizar a contratação de 140 a 
150 docentes para o próximo ano. “É um número expressivo 
de contratações, o maior já feito em um só ano. O diagnóstico 
é que nosso corpo docente está menor do que há vinte anos, 
devido às aposentadorias e dificuldades de reposição trazidas 
pelas limitações orçamentárias. Vemos esta medida como ne-
cessária para manter o alto nível dos nossos cursos.”

OUTRAS MUDANÇAS
Edmundo de Oliveira lembrou outras mudanças para o 

Vestibular 2014, entre elas a de que o site da Comvest passa 
a ser o único local onde o candidato deve buscar informações, 
não havendo mais material impresso. “Também estamos ofe-
recendo dois novos cursos de graduação: Administração (com 
180 vagas, período noturno) e Administração Pública (60 
vagas, noturno), ambos na Faculdade de Ciências Aplicadas 
(FCA) de Limeira; deixam de existir os cursos de Gestão de 
Agronegócio, Gestão de Comércio Internacional, Gestão de 
Empresas e Gestão de Políticas Públicas.”

O coordenador da Comvest informou ainda que a Uni-
camp deixará de aplicar provas em Fortaleza e Salvador. Elas 

acontecerão em duas capitais, Belo Horizonte e Brasília, e 
em 16 cidades do Estado de São Paulo: Bauru, Campinas, 
Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, 
Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, 
São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, 
Sorocaba e Sumaré.

Estão sendo oferecidas 3.460 vagas distribuídas em 
69 cursos da Unicamp e dois cursos da Famerp – Fa-
culdade Pública de Medicina e Enfermagem de São José 
do Rio Preto, que aumentou de 64 para 80 o número 
de vagas. Mais uma mudança diz respeito aos cursos de 
Música, que terão as provas de Habilidades Específicas 
aplicadas antes da primeira fase, no período de 3 a 7 de 
outubro de 2013.

A primeira fase será realizada em 10 de novembro de 2013 
e a segunda fase nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2014. A 
taxa de inscrição é de R$ 140 e, para 2014, a Comvest isen-
tou 4.002 candidatos deste pagamento. Das 9 horas do dia 
20 até 17 horas do dia 23 de agosto, os interessados poderão 
solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição. O kit do ves-
tibulando (Manual do Candidato e Revista do Vestibulando) 
é gratuito e está disponível para consulta e impressão na 
página eletrônica da Comvest.

 Educação inclusiva - Tema será debatido durante a realização do 
Fórum Permanente de Desafi os do Magistério. O evento ocorre no dia 28 
de agosto, às 9 horas, no auditório do Centro de Convenções da Unicamp.  
Será transmitido (ao vivo) pela RTV-Unicamp. A organização é da Facul-
dade de Educação (FE-Unicamp), Associação de Leitura do Brasil  (ALB) 
e Rede Anhanguera de Comunicação (RAC). Apoio: Associação Mais Dife-
renças. Inscrições e outras informações no hotsite http://foruns.bc.unicamp.
br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/magis43.html
 Cidades criativas - III Congresso Internacional será realizado de 
28 a 30 de agosto,  na Unicamp. O objetivo é debater o papel da juven-
tude, das políticas públicas sociais como educação e a cultura, práticas 
para a solução dos problemas urbanos e excelência para as cidades de 
modo inovador e criativo.  As edições anteriores ocorreram na Espanha, 
com três linhas principais de trabalho, que se repetem este ano: mesas 
de discussão, apresentações de trabalho de pesquisadores e fórum de 
cidades nacionais e internacionais. A organização é da Universidade 
Complutense de Madri, Associação Científi ca ICONO14 (Espanha) e do 
Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada na Educação (Lantec) da 
Faculdade de Educação (FE) da Unicamp. Mais detalhes no site www.
ciudadescreativas.es/
 Leitor estratégico - Oferecida pelo Setor de Orientação Educa-
cional do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), a palestra “Ser ou não 
ser, eis a questão: Como se tornar um leitor estratégico e potencializar 
sua aprendizagem” acontece no dia 28 de agosto, às 12h30, na sala 
PB014 do Pavilhão do Básico. As inscrições podem ser feitas no site 
http://www.sae.unicamp.br/portal/index.php?option=com_wrapper&view
=wrapper&Itemid=180. Mais informações: 19-3521-6539.
 Lançamento - O Centro de Estudos de Opinião Pública (Cesop) 
e o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas (NUPPs) da Universidade 
de São Paulo (USP) lançam, dia 28 de agosto, às 19 horas, na Livraria 
Cultura, em São Paulo, o livro A Desconfi ança Política e os seus Impactos 
na Qualidade da Democracia. A publicação é organizada pelos professo-
res José Álvaro Moisés e Rachel Meneguello, do Instituto de Filosofi a e 
Ciências Humanas (IFCH) e conta com a contribuição de vários pesqui-
sadores. O livro apresenta os resultados da pesquisa A Desconfi ança dos 
Cidadãos das Instituições Democráticas, realizada com o apoio da Fapesp 
e do CNPq e complementa o quadro analítico introduzido pelo primeiro 
volume com resultados da pesquisa Democracia e Confi ança - porque os 
Cidadãos Desconfi am das Instituições Públicas, lançado pela Edusp, em 
2010. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 19-3521-7093.
 Segurança alimentar e nutricional - No dia 29 de agosto, às 
8h30, na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp, em Limei-
ra-SP, acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Esporte e 
Saúde. “Segurança alimentar e nutricional: da biodiversidade às políticas 
públicas” é o tema a ser tratado na sala UL 12 da FAC. O evento será 
transmitido pela RTV-Unicamp. Informações adicionais podem ser ob-
tidas no site do evento http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/
forum/htmls_descricoes_eventos/saude66.html
 Prêmio Jovem Cientista - As inscrições para o XXVII Prêmio 
Jovem Cientista estarão abertas até 30 de agosto. Estudantes do ensino 
médio, do ensino superior, mestres e doutores de todo o país podem 
concorrer.  Alunos do ensino médio têm também a opção de enviar suas 
pesquisas pelos Correios. O Jovem Cientista aborda em 2013 o tema 
“Água: desafi os da sociedade”. Mais detalhes no site http://www.jovem-
cientista.cnpq.br/
 Povos indígenas - O artista plástico Elvis da Silva expõe, até 
30 de agosto, no Espaço das Artes da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM), quadros sobre a cultura indígena. A exposição, denominada “Di-
versidades”, celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas, proclama-
do no dia 9 de agosto pela Organização das Nações Unidas (ONU). Leia 
mais: http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/08/09/exposicao-na-
fcm-celebra-o-dia-internacional-dos-povos-indigenas
 Livros com desconto - Até 30 de agosto, a Livraria da Editora 
da Unicamp, localizada no Instituto de Estudos de Linguagem (IEL), pro-
move a venda de livros da Companhia das Letras com 25% de desconto 
e da Jorge Zahar com 20% de desconto. Já nos livros publicados pela 
Editora da Unicamp, docentes tem 40% de desconto, alunos 30% e 
funcionários 20%. A Livraria da Editora da Unicamp no IEL fi ca na rua 
Sergio Buarque de Holanda 571, no campus Unicamp. Funcionamento: 
de segunda à sexta, das 9 às 18 horas. Mais informações: 19-3521-4041.
 Processamento de imagens - A Faculdade de Engenharia 
Elétrica e Computação (FEEC), por meio da Escola de Extensão da Uni-
camp (Extecamp) recebe, até 31 de agosto, no link http://www.extecamp.
unicamp.br/dados.asp?sigla=FEE-0146&of=001, as inscrições para o 
curso gratuito “Laboratório de Introdução ao Processamento de Imagens 
e Reconhecimento de Padrões utilizando a Linguagem Python e Biblioteca 
Numpy”. O curso, oferecido pela primeira vez totalmente a distância, é ab-
erto para qualquer usuário. Tem por objetivo principal introduzir conceitos 
práticos de processamento de imagens e reconhecimento de padrões e 
aprimorar as habilidades de programação utilizando modelo matricial, evi-
tando o uso de comandos explícitos de laços. Os objetivos secundários são 
o de difundir o uso da linguagem Python e seu pacote numérico Numpy e 
propiciar um ambiente moderno de aprendizagem teórico-prática de pro-
gramação utilizando-se a plataforma colaborativa Adessowiki.
 UPA - O evento Unicamp de Portas Abertas (UPA) acontece no dia 
31 de agosto e contará com uma programação (http://www.upa.unicamp.
br/programacao-de-atividade-upa-2013) ampliada em relação aos ante-
riores. O objetivo é oferecer ao público [são esperados cerca de 40 mil 
estudantes de ensino médio de todo o país] um painel abrangente das 
ações desenvolvidas pela Universidade nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão e também no âmbito da cultura e das artes. Além da oportuni-
dade de conhecer os laboratórios das faculdades e institutos, os visitan-
tes também poderão participar de atividades que estarão concentradas 
no Centro de Convenções e no espaço do estacionamento situado ao 
lado. Leia mais no site http://www.upa.unicamp.br/
 Domingo no Lago - O Espaço Cultural Casa do Lago, órgão liga-
do a Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Preac) da Uni-
camp, organiza no dia 1 de setembro, às 10h30, na Rua Érico Veríssimo 
1011, mais uma edição do Domingo no Lago, evento artístico-cultural re-
alizado sempre na primeira semana de cada mês. Todas as atrações são 
gratuitas e abertas ao público em geral. Para a primeira apresentação, às 
10h30, na Sala de Cinema, a Casa reservou a apresentação da peça de 
Teatro “Nossa Querida Campinas” com o Grupo de Teatro Mundi. Outra 
peça teatral, “João e Maria: Perdidos na Floresta”, será encenada pelo 

“Análise cinemática, dinâmica e termodinâmica de um motor de com-
bustão interna com pistão impulsionado por engrenagens” (mestrado). 
Candidato: André Luiz Aparecido Bosso. Orientador: professor Janito 
Vaqueiro Ferreira. Dia 26 de agosto, às 14h30, no auditório KD da FEM.
“Manufatura aditiva da liga Ti-6Al-4V aplicada em uma Biela automotiva” 
(mestrado). Candidato: Wiliam Tean Su. Orientadora: professora Cecília 
Amélia de Carvalho Zavaglia. Dia 30 de agosto, às 9 horas, no auditório 
KD da FEM.
 Engenharia Química - “Bioadsorção de cromo na alga Sargas-
sum Filipendula e seus derivados” (doutorado). Candidata: Caroline Bert-
agnolli. Orientadora: professora Meuris Gurgel Carlos da Silva. Dia 30 de 
agosto, às 9 horas, na FEQ.
 Geociências - “Parceria na pesquisa e construção de conhe-
cimento na agricultura” (doutorado). Candidato: Vicente Galileu Ferreira 
Guedes. Orientadora: professora Lea Maria Leme Strini Velho. Dia 26 de 
agosto, às 9 horas, no auditório do IG.
“Aprendizado do etanol celulósico no Brasil: o caso do projeto dedini 
hidrólise rápida (DHR)” (mestrado). Candidata: Gabriela da Silva. Ori-
entador: professor André Tosi Furtado. Dia 26 de agosto, às 9h30, no 
DGRN do IG.
“A política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil e o sistema nacio-
nal de inovação” (mestrado). Candidata: Beatriz Helena Sbrissa Lucafó. 
Orientadora: professora Solange Maria Corder. Dia 26 de agosto, às 10 
horas, no DGRN do IG.
“Esforço das concessionárias de energia elétrica para o desenvolvimento 
de tecnologias de fontes alternativas de energia - o caso das empresas 
Eletrobras” (mestrado). Candidata: Manuella Pereira da Silva. Orienta-
dor: professor Ruy de Quadros Carvalho. Dia 27 de agosto, às 9h30 no 
auditório do IG.
“Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) - um estudo sobre a produção 
e reprodução do espaço no norte da Antioquia - Colômbia” (mestrado). 
Candidato: John Dairo Zapata Ochoa. Orientadora: professora Arlete 
Moysés Rodrigues. Dia 27 de agosto, às 13h30, no auditório do IG.
“Contribuições das práticas de campo como metodologia de ensino em 
geociências e educação ambiental” (mestrado). Candidato: Edson Mun-
hoz. Orientadora: professora Rosely Aparecida Liguori Imbernon. Dia 27 
de agosto, às 14 horas, no DGRN do IG.
 Linguagem - “A mobilidade nas calçadas de Campinas em sua 
constituição discursiva entre o público e o privado” (mestrado). Candi-
data: Maria Gracinda Salvador Ferreira. Orientadora: professora Carolina 
Maria Rodríguez Zuccolillo. Dia 26 de agosto, às 9h30, na sala de defesa 
de teses do IEL.
“Itália e italianos por olhares brasileiros: refl exões sobre crenças no en-
sino de italiano como língua estrangeira” (mestrado). Candidata: Ilária 
Bisanti dos Reis. Orientadora: professora Maria Rita Salzano Moraes. 
Dia 26 de agosto, às 10 horas, na sala dos colegiados do IEL.
“Multiletramentos: uma análise dos cadernos do professor de língua por-
tuguesa do ensino fundamental II da Secretaria de Educação do estado 
de São Paulo” (mestrado). Candidata: Francine Eloisa dos Santos. Ori-
entadora: professora Roxane Helena Rodrigues Rojo. Dia 26 de agosto, 
às 13h30, no anfi teatro do IEL.
“Estratégias de categorização em contextos patológicos e não patológi-
cos: construções referenciais através da hiperonímia” (mestrado). Candi-
data: Janaína Olsen Rodrigues. Orientadora: professora Edwiges Maria 
Morato. Dia 26 de agosto, às 14 horas, na sala coletiva I do IEL.
“Literatura naturalista, moralidade e natureza” (doutorado). Candidato: 
Leandro Thomaz de Almeida. Orientadora: professora Márcia Azevedo 
de Abreu. Dia 26 de agosto, às 14 horas, na sala do colegiados do IEL.
“A música do diabo: aspectos musicais no Fausto de Thomas Mann” 
(doutorado). Candidato: Alexandre Mauro Bragion. Orientador: professor 
Mário Luiz Frungillo. Dia 26 de agosto, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses do IEL.
“Lina e o poder do erro: ensinamentos de uma personagem de João 
Guimarães Rosa” (mestrado). Candidato: Rodrigo do Prado Bittencourt. 
Orientador: professor Mário Luiz Frungillo. Dia 28 de agosto, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses do IEL.
“Um escritor em défi cit: cinismo, linguagem e afeto em João Gilberto Noll” 
(mestrado). Candidato: Rafael Martins da Costa. Orientadora: professora 
Maria Eugênia da Gama Alves Boaventura Dias. Dia 28 de agosto, às 15 
horas, no anfi teatro do IEL.
“‘Aqui é o lugar do surdo. E põe essa imagem mais pra lá’: línguas, rep-
resentações e territórios em práticas de letramento de uma comunidade 
surda em contexto religioso ouvinte” (doutorado). Candidata: Elaine 
Botelho Corte Fernandes. Orientadora: professora Marilda do Couto 
Cavalcanti. Dia 29 de agosto, às 14 horas, no anfi teatro do IEL.
“O gênero resumo na universidade: dialogismo e responsividade em re-
sumos de alunos ingressantes” (mestrado). Candidata: Cristina Fontes 
de Paula Costa. Orientadora: professora Raquel Salek Fiad. Dia 29 de 
agosto, às 14 horas, na sala dos colegiados do IEL.
“A Biblioteca de Apolodoro e o Estatuto da Mitografi a” (doutorado). Candi-
dato: Luiz Alberto Machado Cabral. Orientador: professor Flávio Ribeiro de 
Oliveira. Dia 29 de agosto, às 14h30, na sala de defesa de teses do IEL.
“Ciclos mitológicos nas fábulas de Higino: tradução e análise” (mestrado). 
Candidato: Diogo Martins Alves. Orientadora: professora Isabella Tardin 
Cardoso. Dia 30 de agosto, às 10 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Sevilha na poesia de João Cabral de Melo Neto” (mestrado). Candidata: 
Gislaine Goulart dos Santos. Orientador: professor Marcos Aparecido 
Lopes. Dia 30 de agosto, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Percepções de alunos e professores de ILE sobre aprendizagem de 
vocabulário: um estudo Q” (doutorado). Candidata: Alessandra Sar-
tori Nogueira. Orientadora: professora Linda Gentry El Dash. Dia 30 de 
agosto, às 14 horas, no anfi teatro do IEL.
 Odontologia - “Reabilitação com implantes osseointegráveis com 
plataformas e conexões protéticas distintas em pacientes com histórico 
de periodontite crônica: avaliação clínica e radiográfi ca dos tecidos mar-
ginais peri-implantares” (mestrado). Candidato: Tiago Tarbes Vianna. Ori-
entador: professor Marcio Zaffalon Casati. Dia 28 de agosto, às 9 horas, 
no anfi teatro 4 da FOP.
“A infl uência do material e conexão de pilares na distribuição de tensões 
em coroas anteriores sobre implantes: um estudo pelo método dos el-
ementos fi nitos” (mestrado). Candidato: Marco Aurélio de Carvalho. 
Orientador: professor Guilherme Elias Pessanha Henriques. Dia 30 de 
agosto, às 14 horas, na sala da congregação da FOP.

grupo Arte & Manhas, na Sala Multiuso. Para o encerramento do Domin-
go no Lago haverá um concerto da Orquestra de Flautas da Unicamp, 
às 11h30, também na Multiuso. Mais informações sobre os eventos do 
Espaço Cultural podem ser obtidos pelo telefone 19-3521-1708.
 Ciência & Arte nas Férias - A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) 
recebe, até 13 de setembro, as inscrições para a edição de 2014 do Pro-
grama Ciência & Arte nas Férias. O Programa visa proporcionar aos alu-
nos do ensino médio da rede pública, a oportunidade de participarem no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa em laboratórios da Unicamp, 
durante o período de férias escolares. O Ciência & Arte ocorrerá de 8 
de janeiro a 7 de fevereiro de 2014, sob a supervisão de professores 
e pesquisadores da Unicamp. Docentes ou pesquisadores da Unicamp 
devem encaminhar um único projeto à Pró-Reitoria de Pesquisa, através 
de preenchimento do formulário eletrônico http://www.prp.gr.unicamp.br/
faepex/pesquisa/auxCAF/loginFSP_CAF.php. Uma versão impressa (e 
assinada) também deve ser entregue ao Faepex, até 13 de setembro. O 
projeto envolve (no mínimo) dois bolsistas e só poderá ser submetido por 
docentes ou pesquisadores da Universidade. Eventualmente e mediante 
justifi cativa à coordenação do Programa, um laboratório poderá acolher 
até quatro alunos. No entanto, o montante de recursos destinado será o 
mesmo. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 19-3521-
2973, 3521-4614 ou e-mail ciencianasferias@unicamp.br
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