
 Aplicabilidade da gestão do conhecimento - Fórum 
Permanente de Empreendedorismo e Inovação debaterá o tema, dia 11 
de novembro, às 9 horas, na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) 
em Limeira (salas UL12 e UL14). O evento será transmitido pela TV 
Unicamp. Inscrições, programação e mais informações, na página ele-
trônica http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_de-
scricoes_eventos/emp49.html
 Estudos do canto e da canção popular - Encontro reunirá, 
de 11 a 15 de novembro, no Instituto de Artes (IA), no Espaço Cultural 
Casa do Lago, no Instituto de Economia e na Concha Acústica do Parque 
Portugal (Taquaral), em Campinas, artistas, pensadores, pesquisadores, 
produtores e jornalistas para tratar o tema do canto e da canção popular 
no Brasil. A abertura do evento ocorre às 10 horas, no auditório do IA. O 
evento é aberto a interessados e está sob a responsabilidade da profes-
sora Regina Machado. Mais informações: telefone 19-3521-7570.
 Semana de Geografi a da Unicamp - IX edição do evento 
ocorre entre 11 e 14 de novembro com o tema “Os desafi os do fazer 
geográfi co: entre teoria e prática”. A conferência de abertura será feita 
pelo professor Antonio Carlos Robert Moraes (FFLCH/USP), às 19 
horas, na sala PB16 do Ciclo Básico II. A programação prevê a realiza-
ção de conferências e mesas-redondas, minicursos, trabalhos de campo 
e apresentação de trabalhos. A organização é do Centro Acadêmico de 
Geografi a e Ciências da Terra (CACT). Mas detalhes no link http://www.
ige.unicamp.br/cact/semana2013/
 Ambiência de precisão na avicultura - Workshop acontece 
de 12 a 14 de novembro, na Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri). 
Único no Brasil e com duração de 32 horas, objetiva habilitar profi ssionais 
para a avaliação do bem estar de aves de produção com técnicas de 
zootecnia de precisão, modelagem do ambiente de produção, simulação 
de sistemas de ventilação, novos projetos de sistemas de climatização. O 
workshop destina-se principalmente a zootecnistas, veterinários, engen-
heiros agrícolas, agrônomos e afi ns. Conceitos sobre o isolamento dos 
aviários, funcionamento de Inlets (entradas de ar) e escolha e avaliação 
da efi ciência de exaustores também serão abordados no evento. Mais 
detalhes pelo site avicultura.workshop@gmail.com ou e-mail daniella.
moura@feagri.unicamp.br
 Estude na Suécia - A Vice-Reitoria Executiva de Relações Inter-
nacionais (Vreri) organiza uma turnê de palestras suecas, na qual serão 
fornecidas orientações, informações e esclarecimento de dúvidas acerca 
das universidades e de seus programas de intercâmbio, principalmente 
do Ciência sem Fronteiras. Será no dia 12 de novembro, das 10 às 16 
horas, no saguão e auditório do Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científi ca (Imecc). Mais informações: 19-3521-7145.
 Projeto Rondon - Equipes terão até 12 de julho para fazer in-
scrição no site (http://www.preac.unicamp.br/rondon/?p=347) da  Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Preac)
 Novos avanços em metodologia laboratorial e im-
pacto clínico - Tema será tratado durante a realização do Fórum 
Permanente de Esporte e Saúde. O evento acontece no dia 13 de no-
vembro, às 9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp. Inscrições, 
programação e outras informações no link http://foruns.bc.unicamp.br/
foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/saude69.html ou 
telefone 19-3521-5039.

 Seminário com Ibis Pereira - O seminário “Depois de junho 
– o modelo policial brasileiro e suas críticas, depois das intervenções 
policiais recentes” acontece no dia 13 de novembro, às 16 horas, no au-
ditório II do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH). O expositor 
será o coronel Ibis Pereira, subdiretor de ensino da Polícia Militar e ex-
comandante da Academia de Polícia Militar D. João VI do Rio de Janeiro. 
Como debatedores participam os professores João Quartim de Moraes, 
do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH), Suzeley Kalil (Un-
esp – Franca) e Susana Durão (IFCH). O seminário é organizado pelo 
professor Jorge Coli com promoção do IFCH e apoio técnico da Secre-
taria de Eventos da unidade. Mais informações: 19-3521-1601.
 O (des) fi nanciamento da saúde - No dia 14 de novembro 
acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Esporte e Saúde. 
Com o tema “O (des) fi nanciamento da saúde: entre a saúde das fi nan-
ças e as fi nanças da saúde”, o evento será realizado às 9 horas, no 
Centro de Convenções da Unicamp. O Fórum é organizado pela Co-
ordenadoria Geral da Unicamp (CGU) e está sob a responsabilidade do 
professor Edison Bueno, chefe do Departamento de Saúde Coletiva da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Inscrições, programação e out-
ras informações no link http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/
forum/htmls_descricoes_eventos/saude71.html. . O Fórum será trans-
mitido pela TV Unicamp. Mais detalhes: 19-3521-5039.
 Propostas para Fóruns de 2014 - A Coordenadoria Geral da 
Universidade (CGU) recebe, até 18 de novembro, propostas de temas 
para as edições de 2014 dos Fóruns Permanentes. Docentes e Pesqui-
sadores interessados devem preencher o formulário, que está disponível 
em formato Word. Após o preenchimento, ele deve ser encaminhado 
para o e-mail forunspermanentes.cgu@reitoria.unicamp.br. Todas as 
propostas recebidas serão avaliadas por uma comissão formada por pro-
fessores e pesquisadores de várias áreas do conhecimento. O resultado 
fi nal será divulgado no dia 29 de novembro e os contemplados serão 
notifi cados por e-mail. Criados em 2003, os Fóruns Permanentes têm se 
confi gurado como um importante instrumento não apenas para instaurar 
o debate e a difusão de ideias sobre os avanços científi cos nas mais dife-
rentes áreas do conhecimento, como também para permitir à Unicamp 
desempenhar um papel fundamental de interação com a sociedade. Out-
ras informações sobre os Fóruns Permanentes podem ser obtidas pelo 
e-mail forunspermanentes.cgu@reitoria.unicamp.br.
 Revolta das agulhas - Um grupo formado por alunos do In-
stituto de Artes (IA) da Unicamp e idosas do distrito de Barão Geraldo 
promoverá no próximo dia 20 de novembro, a partir das 14 horas, a 
sua ‘revolta das agulhas’. A intervenção artística prevê a montagem de 
trabalhos artesanais em árvores localizadas na área externa do Espaço 
Cultural Casa do Lago, no campus da Universidade, em Campinas. A 
instalação fi cará no local por 10 dias. Mais: http://www.unicamp.br/uni-
camp/noticias/2013/11/01/revolta-das-agulhas-acontece-no-proximo-dia-
20-na-area-externa-da-casa-do-lago
 Uso de drogas lícitas e ilícitas na adolescência - Tema 
será debatido por especialistas no Fórum Permanente de Esporte e 
Saúde. O evento acontece no dia 21 de novembro, às 9 horas, no Centro 
de Convenções da Unicamp. O Fórum é organizado pela Coordenadoria 
Geral da Unicamp (CGU) e está sob a responsabilidade das professoras 
Renata Cruz Soares de Azevedo e Lilia Freire Rodrigues de Souza Li. 
O Fórum será transmitido, ao vivo, pela TV Unicamp. Inscrições, pro-
gramação e outras informações podem ser obtidas na página eletrônica 
http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descri-
coes_eventos/saude73.html ou telefone 19-3521-5039.
 7ª turnê de universidades alemãs - A Vice-Reitoria Execu-
tiva de Relações Internacionais (vreri) organiza a 7ª turnê de universi-
dades alemãs, na qual serão fornecidas orientações, informações e es-
clarecimento de dúvidas acerca das universidades e de seus programas 
de intercâmbio, principalmente o Ciência sem Fronteiras. Será no dia 21 
de novembro, das 11 às 16 horas, no saguão e no auditório do Instituto 
de matemática, Estatística e Computação Científi ca (Imecc). Mais infor-
mações: 19-3521-7145.
 Medicalização da vida de crianças e adolescentes 
- No dia 22 de novembro, às 9 horas, no Centro de Convenções da 
Unicamp, acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Esporte 
e Saúde com a temática Medicalização da vida de crianças e adoles-
centes. O evento é organizado pela Coordenadoria Geral da Unicamp 
(CGU) e está sob a responsabilidade da professora Maria Aparecida Af-
fonso Moysés, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) da Unicamp. O Fórum será transmitido pela TV Unicamp. 
Inscrições, programação e outras informações, no link http://foruns.
bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/
saude72.html ou telefone 19-3521-5039.

 Computação - “Biologia integrada - de fenótipos a árvores fi lo-
genéticas” (mestrado). Candidata: Eduardo de Paula Miranda. Orienta-
dor: professor Dr. André Santanchè. Dia 22 de novembro, às 14 horas, 
na sala 53 do IC.

“Análise e estudo de desempenho e consumo de energia de memórias 
transacionais em software” (mestrado). Candidato: Leonardo Augusto 
Guimarães Garcia. Orientador: professor Rodolfo Jardim de Azevedo. 
Dia 22 de novembro, às 14 horas, no auditório do IC.
 Educação - “Na bagagem de Dona Zezé: uma proposta de investi-
gação e intervenção sobre a imagem da professora a partir de fotografi as 
do curso de formação continuada Teia do Saber” (doutorado). Candidata: 
Gabriela Fiorin Rigotti. Orientadora: professora Lilian Lopes Martin da Sil-
va. Dia 22 de novembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses da FE.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Estimador de 
desvio de frequência para receptores ópticos coerentes digitais” (mes-
trado). Candidato: Júlio César Medeiros Diniz. Orientador: professor Al-
dário Chrestani Bordonalli. Dia 22 de novembro, às 14: horas, na sala de 
defesa de teses da CPG da FEEC.
“Análise de clusters na avaliação de bancos” (doutorado). Candidato: 
José Leite da Silva Júnior. Orientador: professor Takaaki Ohishi. Dia 22 
de novembro, às 14h30, na CPG da FEEC.
 Engenharia Química - “Pré-purifi cação cromatográfi ca de DNA 
plasmidial por cromatografi a de pseudoafi nidade e tiofílica aromática” 
(mestrado). Candidata: Vanessa Soraia Cortez de Oliveira Radke. Orien-
tadora: professora Sonia Maria Alves Bueno. Dia 22 de novembro, às 14 
horas, na sala de defesa de teses, bloco D da FEQ.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Aprimo-
ramento de um instrumento de gestão para operação de reservatórios 
hidrelétricos com usos múltiplos sob condições de mudanças climáti-
cas: estudo de caso UHE de Furnas” (doutorado). Candidato: Leopoldo 
Uberto Ribeiro Júnior. Orientador: professor Antonio Carlos Zuffo. Dia 18 
de novembro, às 9 horas, na sala de defesa de teses da CPG da FEC.
 Engenharia Mecânica - “Estudo da biocompatibilidade in-vitro e 
in-vivo de cimento de [alfa]- fosfato tricálcico: diferentes tempos e proces-
sos de moagem” (mestrado). Candidata: Lia Saito. Orientadora: profes-
sora Cecilia Amelia de Carvalho Zavaglia. Dia 13 de novembro, às 14 
horas, no auditório do DEMA da FEM.
 Física - “Obtenção de temperaturas e densidades de elétrons em 
plasmas de Tokamaks através de espectroscopia no visível de emissões 
de impurezas” (doutorado). Candidato: Fellype do Nascimento. Orienta-
dor: professor Munemasa Machida. Dia 21 de novembro, às 14 horas, no 
auditório da Pós-graduação do IFGW.

“Estruturas fotônicas compatíveis com tecnologia de silício” (doutorado). 
Candidato: David da Silva Leocadio Figueira. Orientador: professor New-
ton Cesário Frateschi. Dia 22 de novembro, às 14 horas, no auditório da 
Pós-graduação do IFGW.
“Comunicação quântica e implementação de portas lógicas no sistema 
de cavidades acopladas” (doutorado). Candidato: Bruno Ferreira de Ca-
margo Yabu-uti. Orientador: professor José Antonio Roversi. Dia 11 de 
novembro, às 9 horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW. 
“Propriedades mecânicas, estruturais e eletrônicas de nanoestruturas de 
Carbono e Nitreto de Boro” (doutorado). Candidato: Samir Silva Coutin-
ho. Orientador: professor Douglas Soares Galvão. Dia 11 de novembro, 
às 14 horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
“Oscilação em cavidades optomecânicas” (mestrado). Candidato: Gus-
tavo de Oliveira Luiz. Orientador: professor Gustavo Silva Wiederhecker. 
Dia 14 de novembro, às 10 horas, na sala de seminários do DFA do IFGW.
“Estudo da nanoestruturação de superfícies metálicas pelo bombarde-
amento iônico com gases nobres” (mestrado). Candidata: Silvia Azevedo 
dos Santos Cucatti. Orientador: professor Fernando Alvarez. Dia 14 de 
novembro, às 10 horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
 Humanas - “Au revoir, Brésil: um estudo sobre a imigração brasileira 
na França após 1980” (doutorado). Candidata: Gisele Maria Ribeiro de Al-
meida. Orientadora: professora Rosana Baeninger. Dia 19 de novembro, 
às 14 horas, na sala da congregação, prédio da Pós-graduação do IFCH.
 Linguagem - “Alector, narrativa fabulosa (1560). Tradução da 
narrativa fabulosa de Barthélemy Aneau e estudo crítico sobre a cidade 
imaginária de Orbe” (doutorado). Candidata: Yvone Soares dos Santos 
Greis. Orientador: professor Carlos Eduardo Ornelas Berriel. Dia 21 de 
novembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Química - “Estudo da composição química e avaliação da ativi-
dade antiproliferativa in vitro de Aldama arenaria Baker (Sin.: Viguiera 
arenaria)” (mestrado). Candidata: Adriana da Silva Santos de Oliveira. 
Orientador: professor Paulo Mitsuo Imamura. Dia 22 de novembro, às 9 
horas, no miniauditório do IQ.
“Fotofísica e eletroluminescência de dispositivos poliméricos emissores 
de luz branca: uma nova estratégia para a produção de luz branca” 
(doutorado). Candidato: Fernando Júnior Quites. Orientadora: profes-
sora Teresa Dib Zambon Atvars. Dia 22 de novembro, às 13h30, no 
miniauditório do IQ.

Sinopse: Na fi losofi a deleuziana, a relação entre 
corpo e pensamento se estabelece nos termos de 
uma igualdade que busca no corpo a gênese do 
pensamento. Ao mesmo tempo, trata-se de uma 
concepção do pensar e da corporeidade que os 
coloca em pressuposição recíproca: não há pens-
amento desencarnado, assim como não há corpo 
que não coloque problemas ao pensamento. Privi-
legiando a aliança com Espinosa, este livro procura 
mostrar como a fi losofi a de Deleuze se constrói 
por meio de conexões com outros pensadores em 
arte, ciência ou fi losofi a. Esses encontros ensejam 
a produção de uma concepção do pensar como 
atividade que não se limita à representação, e, cor-
respondente a ela, um conceito de corpo que ul-
trapassa os limites do orgânico. A importância de 
outros aliados deleuzianos não é negligenciada, 
ressaltando-se o papel de Nietzsche, Bergson, Ar-
taud e alguns cineastas.
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Preço: R$ 56,00

Corpo e pensamento
Alianças conceituais
entre Deleuze e Espinosa
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cerimônia oficial de abertura do 
10º Simpósio Latino-Americano 
de Ciência de Alimentos (Sla-
ca), ocorrida na noite do último 
o dia 4 no espaço Via Appia 

Festas e Eventos, em Valinhos, reuniu orga-
nizadores, palestrantes, participantes, autori-
dades e convidados para celebrar a “maiori-
dade” do evento científico, que completa 18 
anos. Nesse período, destacou a professora 
Gláucia Pastore, coordenadora do Slaca e 
pró-reitora de Pesquisa da Unicamp, o sim-
pósio tem contribuído de forma efetiva para 
o desenvolvimento científico e tecnológico 
dessa área do conhecimento tanto no Brasil 
quanto no continente latino-americano. O 
evento, que prosseguiu até o dia 6, contou 
com cerca 1,8 mil inscritos e 2 mil trabalhos.

A mesa de honra da abertura do 10º Slaca 
foi presidida pelo coordenador-geral da Uni-
camp, professor Alvaro Crósta, que represen-
tou o reitor José Tadeu Jorge. Crósta desta-
cou que a escolha do tema da atual edição 
do simpósio, “Alimentos, Nutrição e Saúde”, 
não poderia ter sido mais feliz e pertinente, 
sobretudo em um país que é um dos mais 
importantes produtores mundiais de ali-
mentos. “O Slaca tem sido ao longo das suas 
edições motivo de orgulho para a Unicamp, 
principalmente por causa da relevância da 
programação e dos trabalhos científicos que 
apresenta”, afirmou.

O grande número de participantes e de 
trabalhos inscritos na atual edição, acres-
centou o coordenador-geral da Unicamp, é 
reflexo da importância e da dimensão que o 
simpósio ganhou ao longo do tempo. A pro-
fessora Gláucia Pastore lembrou em sua fala 
que a primeira edição do Slaca ocorreu em 
1995 justamente com a proposta de fortale-
cer a área de alimentos no Brasil e na América 
Latina. O caminho, segundo ela, não foi fácil 

10º Slaca reúne 1,8 mil 
inscritos e 2 mil trabalhos 

Abertura do 10º Simpósio Latino-Americano de Ciência de Alimentos

de ser trilhado, mas os resultados têm sido 
muito significativos. “Em conversas que tive 
nestes dias, identifiquei pelo menos nove no-
vas instituições de ensino com cursos nessa 
área, o que nos deixa muito satisfeitos e nos 
fornece evidências de que estamos no cami-
nho certo”, considerou.

Ainda segundo a coordenadora do sim-
pósio e pró-reitora de Pesquisa, um dos ob-
jetivos dos pesquisadores que atuam na área 
é transmitir à população o conceito de que 
os alimentos não servem somente para nu-
trir, mas também para prevenir doenças. “É 
justamente este tema que está na base desta 

cerimônia oficial de abertura do 
10º Simpósio Latino-Americano 
de Ciência de Alimentos (Sla-

10ª edição do Slaca”, enfatizou. Gláucia Pas-
tore fez questão de fazer referência a cada 
um dos integrantes da mesa de honra e de 
agradecer a toda a equipe que tem trabalha-
do para a realização do simpósio.

Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, 
diretor-geral do Centro Nacional de Pesqui-
sa em Energia e Materiais (CNPEM), tam-
bém ressaltou a importância do Slaca e lem-
brou que o tema alimentos está na ordem 
do dia. “Quando discutimos os alimentos, 
estamos discutindo três dimensões: a so-
cial, a ambiental e a econômica. A busca do 
equilíbrio entre elas é que vai garantir que o 
processo seja sustentável. E para que a sus-
tentabilidade seja alcançada, vamos precisar 
de muita ciência, muita tecnologia e muita 
inovação. Nesse sentido, o Slaca tem muito 
a contribuir com o Brasil e a América Lati-
na”, disse.

Logo após a abertura oficial do simpósio, 
os presentes puderam assistir à apresen-
tação da Banda da Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército (EsPCEx) e do Coral 
Zíper na Boca, que cantou uma série de can-
ções em homenagem aos Beatles. O show 
emocionou o público, que aplaudiu a per-
formance de pé. Em seguida, foi servido um 
coquetel e houve a apresentação da Banda 
Sexto Sentido.

(Manuel Alves Filho)
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