
 VI Workshop de Petróleo da Unicamp - A Faculdade de 
Engenharia Mecânica (FEM), por meio do “SPE Student Chapter”, orga-
niza, de 14 a 17 de outubro, no auditório da Faculdade de Engenharia 
Química (FEQ), o VI Workshop de Petróleo da Unicamp. A abertura do 
evento ocorre às 8 horas. O workshop terá palestras e mesas-redondas 
com a  participação de diversos especialistas da área. Sua primeira ed-
ição ocorreu em 2008. Mais informações podem ser obtidas com Daniel 
Braga pelo e-mail danielcbraga@gmail.com ou telefone 11-99221-1284.
 Lean Healthcare - O serviço de saúde deveria ser seguro, efi caz, 
centrado no paciente, oportuno, efi ciente e equitativo. O Lean Health-
care (saúde enxuta) é uma alternativa de gestão focada no paciente 
e na cooperação entre seus participantes com o intuito de eliminar os 
desperdícios e buscar a melhoria contínua. Para debater o assunto, es-
pecialistas se reunirão no Fórum de Empreendedorismo e Inovação, dia 
14 de outubro, às 9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp.  A 
organização é do professor Li Li Min. Outras informações: telefone 19-
3521-7292, e-mail alice_sarantopoulos@hotmail.com ou site http://gigsu-
nicamp.wix.com/lean-healthcare
 Palestra com José Teixeira - No dia 14 de outubro, às 14 
horas, no auditório IB11 do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp, acon-
tece a palestra “Introdução à difusão de nêutrons a baixos ângulos e suas 
aplicações no estudo da estrutura da matéria em escala nanométrica”. 
Será ministrada pelo professor José Teixeira, diretor de pesquisa do 
CNRS-Centre National de la Recherche Scientifi que, Laboratoire Léon 
Brillouin, Saclay, França.  A organização é da professora Eneida de 
Paula. Mais informações telefone 19-3521-6143.
 Tecnologia em foco - A Faculdade de Tecnologia (FT) da Uni-
camp promove, dia 14 de outubro, às 19 horas, a 4ª edição de Tecnologia 
em Foco. Palestras, minicursos, seminários, workshops, exposições e 
atividades culturais e de cidadania oferecidas por especialistas das áreas 
de Informática, Telecomunicações, Ambiental e Construção Civil estão 
no programa. Mais detalhes no site do evento http://www.ft.unicamp.br/
IVtecnologiaemfoco/ ou e-mail: tf@ft.unicamp.br
 Reunião Científi ca do Laboratório de Cultura de Cé-
lulas da Pele - Evento acontece no dia 15 de outubro, às 8h30, no 
Auditório do Ciped. No encontro serão abordados os temas “Dermatolo-
gia regenerativa e bioengenharia da pele” e “Avanços na terapia celular 
para o tratamento de feridas”. A Reunião é organizada pelas professoras 
Maria Beatriz Puzzi e Talita Stessuk. Outras informações pelo telefone 
3521-8988 ou e-mail beatrizpuzzi@gmail.com
 Representação discente da Pós-graduação junto ao 
Consu e CCPG - A Secretaria Geral da Unicamp recebe, até 15 
de outubro, as inscrições dos estudantes de pós-graduação para com-
posição de sua representação junto ao Conselho Universitário (Consu) 
e Comissão Central de Pós-Graduação (CCPG). Poderão se candi-
datar à representação todos os alunos regularmente matriculados na 
pós-graduação que não estejam com a matrícula trancada e não sejam 
servidores públicos da Unicamp. Mais: http://www.unicamp.br/unicamp/
noticias/2013/10/01/eleicoes-para-representacao-discente-da-pos-grad-
uacao-junto-ao-consu-e-ccpg
 Resíduos sólidos - No dia 15 de outubro, às 9 horas, na Faculdade 
de Tecnologia da Unicamp (FT), em Limeira, acontece mais uma edição 
do Fórum Permanente de Meio Ambiente e Sociedade. O Fórum discutirá 
“Avanços e Desafi os da Política Nacional de Resíduos Sólidos” Inscrições, 
programação e outras informações no link: http://foruns.bc.unicamp.br/fo-
runs/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/mas03.html

Centro de Gestão e Estudos Es-
tratégicos (CGEE), do MCTI, 
escolheu a Unicamp como 
sede do seminário “Brasil em 

Perspectiva”, marcando o iní-
cio das atividades do Centro de 

Altos Estudos Brasil Século XXI. Institu-
cionalizado no último dia 3, o novo centro é 
uma parceria envolvendo, além do próprio 
MCTI e o MEC, os Institutos de Economia 
da Unicamp, da UFRJ e outras universida-
des brasileiras. O Centro de Altos Estudos 
foi concebido para servir de ponte entre 
academia e governo, por meio da reflexão 
e sugestão de políticas sobre questões que 
marcarão o futuro do país. O seminário re-
alizado na sexta-feira contou com palestras 
de Aloizio Mercadante, ministro da Educa-
ção, Luciano Coutinho, presidente do BN-
DES, e Luiz Gonzaga Belluzzo, professor 
da Unicamp.

O professor Mariano Laplane, que se 
licenciou da Universidade para presidir o 
CGEE, disse que o órgão do MCTI vem tra-
balhando em ritmo intenso e está prestes 
a concluir, por exemplo, um amplo estu-
do sobre o futuro da produção e consumo 
de alimentos no mundo, no horizonte até 
2030. “É um tema importante para o Brasil, 
grande exportador de alimentos. Esse setor 
vem passando por grandes transformações, 
numa miríade de novidades que vão fazer 
diferença tanto na produção como nos pa-
drões de consumo de alimentos nas próxi-
mas décadas. Estamos dando um passo à 
frente com a institucionalização do Centro 
de Altos Estudos Brasil Século XXI, que 
ganha vida própria, reunindo intelectuais e 
pesquisadores numa ágora de reflexão so-
bre a cultura do país, dentro de um mundo 
que também se transforma.”

Do tirar pelo natural

Unicamp sedia 1ª atividade
do Centro Brasil Século XXI

 Doutorado em Bioenergia - O Programa Integrado de Dou-
torado em Bioenergia recebe, até 15 de outubro, as inscrições para o 
processo seletivo para ingresso nos cursos de doutorado e doutorado 
direto no primeiro semestre de 2014. As inscrições devem ser feitas pela 
internet. O programa é desenvolvido pela Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) e conta com cinco linhas de pesquisas, as 
mesmas do Programa Fapesp de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN): 
biomassa, tecnologia, motores, biorrefi naria e sustentabilidade. Mais 
detalhes no link http://agencia.fapesp.br/17828
 Encontro de Pós-graduandos do Imecc - Em 15 de outu-
bro acontece o VIII Encontro Científi co dos Pós-Graduandos do Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação Científi ca (Imecc), que contará 
com palestras, mesas-redondas, ofi cinas e apresentação de trabalhos de 
alunos. O encontro será realizado das 9 às 18 horas no Imecc. Informa-
ções e inscrições: encpos@ime.unicamp.br
 Festa do livro - Nos dias 16 e 17 de outubro, das 10 às 21 horas, 
acontece a 19a Festa do Livro da Editora da Unicamp, no pátio do Ciclo 
Básico II. Como já vem sendo feito desde 2002, a Editora da Unicamp 
oferece duas vezes por ano a oportunidade para que alunos, docentes 
e funcionários da Universidade, bem como o público em geral, possam 
adquirir livros a preços diferenciados, com o objetivo de estimular a leitura 
e a formação de bibliotecas pessoais. O evento trará mais de 450 títulos 
com descontos de 50% e 70%. No site da Editora (http://www.editora.uni-
camp.br/) é possível obter informações mais completas sobre os livros, 
como sinopses, formato, número de páginas, capa etc.
 Metodologias de ensino e criatividade - Com o tema Met-
odologias de ensino e criatividade, próxima edição do Fórum Perman-
ente de Desafi os do Magistério ocorre em 16 de outubro, às 9 horas, no 
Centro de Convenções da Unicamp. Programação, inscrições e outras 
informações, na página eletrônica do evento http://foruns.bc.unicamp.br/
foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/magis44.html
 Educação do Campo - No dia 16 de outubro,  o professor Der-
meval Saviani debate o tema “A Pedagogia Histórico- Crítica na educação 
do campo”. Será durante a realização do II Seminário Nacional de Estu-
dos e Pesquisas sobre Educação do Campo e da IV Jornada de Educa-
ção Especial no Campo. Os eventos ocorrem entre 15 e 18 de outubro, 
em São Carlos- SP. No dia 18, o professor Luiz Carlos de Freitas ministra 
uma conferência sobre a contribuição de Pistrak para a educação do 
campo. Informações e inscrições no link http://www.semgepec.ufscar.br/
 Nepa comemora Dia Mundial da Alimentação - O Nú-
cleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (Nepa) da Unicamp e o 
Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) organizam, dia 16 
de outubro, às 14 horas, no auditório da Faculdade de Engenharia de 
Alimentos (FEA), uma mesa-redonda para comemorar o Dia Mundial da 
Alimentação. Segundo dados que acabam de ser divulgados pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), 13,6 milhões de pessoas ainda 
passam fome no Brasil. Temas como segurança alimentar e nutricional 
nos assentamentos e a criação da Promotoria de Segurança Alimentar e 
Questões Fundiárias, entre outros assuntos, serão abordados no evento. 
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado ofi cialmente em 16 de 
outubro, em mais de 150 países.  As comemorações foram iniciadas em 
1981 como forma de conscientizar a opinião pública sobre questões que 
envolvem nutrição e alimentação. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-
4022 ou e-mail luciana.rosario@reitoria.unicamp.br
 Fórum de fi losofi a discute a origem do universo - Ten-
tativas para desvendar os mistérios que envolvem a origem do universo 
sempre foram uma preocupação da humanidade. Diante disso, a Uni-
camp, através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(Preac), Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) e a Agência para a 
Formação Profi ssional da Unicamp (AFPU), promove, no dia 17 de outu-
bro, das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções da Universidade, o 1ª 
Fórum de Filosofi a e Ciência das Origens. Vai reunir estudiosos do tema 
como o geólogo Nahor Neves de Souza Jr., o físico Russell Humphreys, 
o escritor Michelson Borges e o químico Marcos Eberlin. As inscrições 
para o simpósio, gratuitas, podem ser feitas no site http://www.forumda-
sorigens.com.br/pre-inscricao/
 Prêmio Jabuti - A Editora da Unicamp tem quatro fi nalistas em três 
das 27 categorias do Prêmio Jabuti 2013. Na categoria Arquitetura e Ur-
banismo, está classifi cado em quinto lugar o livro “Paisagismo brasileiro 
na virada do século: 1990-2010”, de Silvio Soares Macedo, publicado em 
coedição com a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp). Na cat-
egoria Psicologia e Psicanálise, ocupando a quarta posição na relação 
dos dez fi nalistas, está o livro “Obsessão e Psicanálise depois de Freud”, 
de Gustavo Adolfo Ramos. Na categoria Tradução, dos 10 fi nalistas, dois 
foram editados pela Editora da Unicamp. Ocupando a quinta posição está 
“Ser e tempo”, de Martin Heidegger, traduzido por Fausto Castilho (coed-
ição com a Editora Vozes), e em décimo o livro “Das coisas do campo”, de 
Varrão, traduzido por Matheus Trevizam. A obra vencedora em primeiro 
lugar de cada categoria (de 1 a 27) receberá, além do troféu Jabuti, um 
prêmio no valor bruto de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo 
deduzidos os encargos legais. No caso de obras em coautoria, o prêmio 
em dinheiro será dividido em partes iguais. Os segundos e terceiros co-
locados de cada categoria receberão o troféus do Prêmio Jabuti. O Livro 
do Ano Ficção e o Livro do Ano Não Ficção receberão, cada um, o troféu 

Sinopse: “Do tirar pelo natural” é um texto escrito 
pelo artista e humanista português Francisco de Hol-
anda, fi nalizado em 1549. Trata-se, segundo diversos 
historiadores da arte, da primeira fonte textual a lidar 
exclusivamente com o retrato como gênero artístico. 
Através de um diálogo dividido em 11 capítulos en-
tre o próprio autor e um amigo artista (Brás Pereira), 
Holanda mostra ao leitor o processo de criação de 
um retrato, além de deixar claro quais pessoas são 
merecedoras dele. Além disso, o texto aponta para 
algumas preferências do autor, como quando cita o 
nome de Michelangelo e, posteriormente, afi rma que 
Tiziano Vecellio, pintor italiano, seria o melhor retrat-
ista vivo. Este escrito foi publicado apenas no fi nal do 
século XIX e, posteriormente, no fi nal do século XX, 
em Portugal e na Espanha. Esta publicação da Editora 
da Unicamp, portanto, se confi gura como a primeira 
edição no Brasil de um dos textos desse importante 
humanista, contribuindo para a compreensão da re-
fl exão artística em Portugal durante o Renascimento.

Autor: Francisco de Holanda
Organização, apresentação e comentário: Raphael 
Fonseca
Ficha técnica: 1a edição, 2013; 168 páginas; formato: 
10,5 x 18 cm
ISBN: 978-85-268-1009-9
Área de interesse: História da arte
Preço: R$ 32,00

Foto: Antoninho Perri

Abertura do seminário “Brasil em Perspectiva”: debate de 
ideias e sugestão de políticas sobre questões cruciais

Jabuti dourado e o valor bruto de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 
sendo deduzidos os encargos legais. A divulgação dos vencedores em 
cada categoria será no dia 17 de outubro e a entrega dos prêmios em 13 
de novembro. Mais informações: ricardo@editora.unicamp.br
 Comissão da Verdade e Memória “Octávio Ianni” - 
Seminário que marca o início dos trabalhos da Comissão da Verdade 
e Memória “Octávio Ianni” da Unicamp ocorre no dia 17 de outubro, às 
9h30, no auditório da Biblioteca Central Cesar Lattes (BC-CL).
 Teoria Queer e Educação - O  I seminário sobre Teoria Queer 
e Educação acontece no dia 18 de outubro, das 8 às 19 horas, no Salão 
Nobre da Faculdade de Educação (FE). O evento é organizado pelo Gru-
po de Estudos Interdisciplinar em Sexualidade Humana e objetiva reunir 
pensadores brasileiros de diversas áreas do saber para um debate acer-
ca do papel ocupado pelas diferenças no campo da Educação brasileira. 
 Fórum de Arte, Cultura e Educação - No dia 18 de outubro, 
às 9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp, acontece mais uma 
edição do Fórum Permanente de Arte Cultura e Educação. Com o tema 
“Educação e juventude: novas possibilidades para o Ensino Médio”, o ob-
jetivo do evento é discutir o Ensino Médio no Brasil por se tratar de um el-
emento fundamental para a formação de capital humano, sobretudo para 
a faixa etária marcada pela transição entre a adolescência e a juventude. 
A realização é da Coordenadoria Geral da Unicamp (CGU) com orga-
nização da professora Stella Maria Silva Telles, pesquisadora  do Núcleo 
de Estudos de Políticas Públicas (NEPP). O evento será transmitido (ao 
vivo) pela TV Unicamp. Inscrições, programação e outras informações na 
página eletrônica http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/
htmls_descricoes_eventos/arte58.html ou telefone 19- 3521-5039.

 Alimentos - “Conversão de sacarose em isomaltose e 
trealulose utilizando-se de células de Serratia plymuthica ATCC 
15928 livres e imobilizadas em diferentes matrizes com adição de 
transglutaminase”(doutorado). Candidata: Priscila Hoffmann Carvalho. 
Orientadora: professora Helia Harumi Sato. Dia 18 de outubro, às 10 
horas, no anfi teatro do FCA da FEA.
 Computação - “Uma infraestrutura autoadaptativa baseada em 
linhas de produtos de software para composições de serviços tolerantes 
a falhas” (doutorado). Candidato: Amanda Sávio Nascimento e Silva. Ori-
entadora: professora Cecília Mary Fischer Rubira. Dia 15 de outubro, às 
8h30, no auditório do IC-2, sala 85 do IC.
“Abordagem multiescala para detecção de textura” (mestrado). Candi-
dato: Fernando Roberti de Siqueira. Orientador: professor Hélio Pedrini. 

Dia 15 de outubro, às 14 horas, no auditório do IC-2, sala 85 do IC.
 Educação Física - “O jogo e o desenvolvimento moral nas aulas 
de educação física” (mestrado). Candidata: Alessandra Caetano. Orien-
tadora: professora Elaine Prodócimo. Dia 18 de outubro, às 15 horas, no 
auditório da FEF.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Procedi-
mentos de análise de projetos para a arquitetura escolar do Estado de 
São Paulo” (doutorado). Candidata: Paula Roberta Pizarro Pereira. Ori-
entador: professor Doris Kowaltowski. Dia 14 de outubro, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses da CPG da FEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Modelos com-
putacionais para o ritmo e aplicações em interatividade homem-máquina” 
(doutorado). Candidato: Tiago Fernandes Tavares. Orientador: professor 
Romis Ribeiro de Faissol Attux. Dia 17 de outubro, às 9 horas, no prédio 
da CPG da FEEC.
“Abordagem híbrida para alocação de máquinas virtuais em nuvens com-
putacionais” (doutorado). Candidato: Lucio Agostinho Rocha. Orientador: 
professor Eleri Cardozo. Dia 18 de outubro, às 9h30, na sala PE-12 do 
prédio da CPG da FEEC.
 Humanas - “Demonstrações na algibeira: polinômios como um mé-
todo universal de prova” (doutorado). Candidata: Mariana Matulovic da 
Silva. Orientador: professor Walter Alexandre Carnielli. Dia 14 de outubro, 
às 8h30, na sala de teses do IFCH.
“A modifi cação de sentido do sumo bem na fi losofi a tardia de Kant” (dou-
torado). Candidato: Claudio Sipert. Orientador: professor Zeljko Loparic. 
Dia 15 de outubro, às 16h15, na sala de teses do IFCH.
 Física - “Estudos do modelo de Hubbard desordenado em duas 
dimensões” (doutorado). Candidata: Martha Yolima Suárez Villagrán. 
Orientador: professor Eduardo Miranda. Dia 18 de outubro, às 14 horas, 
no auditório da Pós-graduação IFGW.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - 
“Mineração de dados para modelagem de risco de metástase em tumor 
de próstata” (mestrado). Candidata: Gabriel Jorge Chahine. Orientador: 
professor Laércio Luis Vendite. Dia 15 de outubro, às 11 horas, na sala 
253 do Imecc.
 Odontologia - “Relação entre a presença de periodontopatógenos 
e os níveis de biomarcadores plasmáticos no desenvolvimento da doen-
ça periodontal em crianças portadoras de diabetes tipo I” (mestrado). 
Candidata: Mariana Ferreira Dib João. Orientadora: professora Cristiane 
Duque. Dia 18 de outubro, às 14 horas, no anfi teatro 1 da FOP.
 Química - “Modifi cação de acetato de celulose com organossilano 
e preparação de blendas com PDMS” (doutorado). Candidata: Larissa 
Reis Brandão. Orientadora: professora Maria do Carmo Gonçalves. Dia 
14 de outubro de 2013, às 14 horas, no miniauditório do IQ.

Segundo Laplane, no esforço coletivo de 
construir cenários futuros para apontar os 
melhores caminhos, o Centro Brasil Século 
XXI pretende atuar em três dimensões, que 
em sua opinião se complementam. “A pri-
meira dimensão é a realização de estudos, 
sendo que já temos um programa focando 
questões bastante relevantes. O segundo 
eixo é propriamente da divulgação desses 
resultados, fazendo com que cheguem à so-
ciedade, promovendo o debate público. E o 
terceiro eixo é utilizar esse conhecimento 
também para a formação de recursos huma-
nos: o Brasil precisa de uma nova geração 
(talvez várias) de gestores com visão pública 
e alta capacitação técnica para levar adiante 
os projetos de desenvolvimento no país.”

O ministro Aloizio Mercadante, que 
participou da mesa sobre “Desafios estra-
tégicos do Estado brasileiro: construindo 
um desenvolvimento inovador e sobera-
no”, afirmou que o novo centro cria um 
campo de discussão para promover uma 
relação mais próxima entre quem está 
executando as políticas públicas e quem 
está na academia ajudando a pensá-las e 
a formulá-las, com o devido rigor e dis-
tância crítica. “Precisamos daqueles que 
possuem uma visão desenvolvimentista 
da história do Brasil e que hoje estão em 

centros dispersos. Já temos a FAO, uma 
presença internacional, e queremos trazer 
também a área empresarial. Além disso, 
precisamos formar gestores de Estado; te-
mos grandes quadros operando políticas 
na linha de frente, mas que precisam re-
tornar à academia para uma pós-gradua-
ção, passando por um ciclo de discussão.”

O economista Luiz Gonzaga Belluzzo 
foi um dos debatedores da primeira mesa, 
sobre “Desafios para a construção do de-
senvolvimento de longo prazo”, junta-
mente com Luciano Coutinho, do BNDES, 
e Ricardo Bielschowisky, da UFRJ. Para 
Belluzzo, o Centro Brasil Século XXI é um 
canal para que a Universidade comece a se 
manifestar. “A academia está muito ausente 
do debate econômico. Há uma concentra-
ção muito grande de economistas e soció-
logos que estão no mercado. É preciso que 
a academia participe com mais intensidade 
e que sua voz seja ouvida de maneira mais 
clara; e que tenha, sim, essa interação com 
o mundo prático, pensando o emprego, a 
renda e políticas que favoreçam o avanço 
das camadas inferiores.”

Saudando os presentes em nome do 
reitor José Tadeu Jorge, o professor Alva-
ro Crósta, coordenador-geral da Universi-
dade, considerou a criação do centro uma 

iniciativa louvável. “A universidade, nesse 
momento peculiar da nossa história, tem 
se voltado muito para temas internos ou 
para a produção científica e tecnológica, 
que são de enorme importância. Mas isso 
não pode excluir o que a universidade já fez 
com muito mais vigor e que precisa con-
tinuar fazendo, que são os debates sobre 
grandes temas nacionais e internacionais. 
E a Unicamp vê nessa iniciativa um passo 
de retorno ao debate de ideias, com a uni-
versidade cumprindo seu papel de usina 
geradora de ideias.”

 (Luiz Sugimoto)
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