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om 50 trabalhos inscritos, a 
Unicamp conquistou oito prê-
mios Capes de Tese em 2013, 
sendo que duas das pesquisas 
premiadas receberam distin-

ção especial: o Grande Prêmio 
da área de Ciências Biológicas, da Saúde e 
Agrárias; e o prêmio Instituto Paulo Gon-
tijo de Química. Além disso, a Universida-
de angariou nove menções honrosas.

“Neste ano, a Unicamp concorreu com 
50 teses e recebeu 19 premiações”, disse ao 
Jornal da Unicamp a pró-reitora de Pós-Gra-
duação, Ítala Maria Loffredo  D’Ottaviano, 
referindo-se ao total de prêmios, distinções 
especiais e menções honrosas. “Isso reflete 
a seriedade do trabalho que nossa Univer-
sidade presta ao país e à ciência e também 
reflete, sem dúvida, a alta qualidade de 
nossos programas de pós-graduação e da 
pesquisa aqui realizada”.

O Grande Prêmio Capes de Ciências 
Biológicas, da Saúde e Agrárias foi conce-
dido à tese  “Estudo do IL-7R na Leucemia 
Linfoide Aguda pediátrica de linhagem”, 
de Priscila Pini Zenatti, defendida no Ins-
tituto de Biologia (IB) da Unicamp, sob 
orientação de José Yunes. O trabalho, que 
avança o conhecimento científico sobre as 
causas da leucemia infantil e sugere um 
novo alvo para a criação de drogas contra 
a doença, já havia dado origem a um artigo 
científico de grande repercussão, publica-
do no periódico internacional Nature Gene-
tics em 2011. 

Já o Prêmio Capes – Instituto Paulo 
Gontijo foi concedido a Marco Antonio 
Barbosa Ferreira, autor da tese “Síntese 
total da (-) -goniotrionina. Estudo teórico 
da influência estereoeletrônica na seletivi-
dade 1,5 em reações aldólicas envolvendo 
beta-alcoxi metilcetonas”, defendida no 
Instituto de Química (IQ), sob orientação 
de Luiz Carlos Dias. A goniotrionina, iso-
lada originalmente do extrato da casca de 
uma árvore nativa da Tailândia, pode ser 
útil na quimioterapia do câncer, e o traba-
lho de Ferreira apresenta um método para 
produzir a substância em laboratório. 

Além de Priscila e Ferreira, que foram 
laureados em cerimônia realizada em Bra-
sília no último dia 10, receberam o Prêmio 
Capes de Tese em suas áreas de estudo os 
seguintes pesquisadores da Unicamp: Ta-
niele Rui, em Antropologia/Arqueologia, 
com a tese “Corpos Abjetos: etnografia 
em cenários de uso e comércio de crack”, 
orientada por Heloísa André Pontes; Alli-
ne Artigiani Trisbit, em Ciência de Alimen-
tos, com a tese “Efeito da homogeinização 
à alta pressão na atividade e estabilidade 
de enzimas comerciais”, orientada por 
Marcelo Cristiani; Juliana Sampaio Farina-
ci, em Ciêncas Ambientais, pela tese “As 
Novas Matas do Estado de São Paulo: um 
estudo multiescalar sob a perspectiva da 
Teoria da Transição Florestal”, orientada 
por Mateus Batistella (leia matéria na 
página 3); Diego Salles Corrêa, em Enge-
nharias, pela tese “Methodology for Eva-
luating the Collective Harmonic Impacto f 
Residential Loads in Modern Power Distri-
bution Systems”, orientada por Walmir de 
Freitas Filho; Marcos Alberto R. Vascon-
celos, em Geociências, pela tese “Estudo 
geofísico de quatro prováveis estruturas de 
impacto localizadas na Bacia do Parnaíba e 
detalhamento geológico/geofísico da estru-
tura da Serra do Cangalha/TO”, orientada 
por Alvaro Crósta, coordenador-geral da 
Unicamp; e Roberison Wittgenstein Dias 
da Silveira, em Geografia, pela tese “Filoso-
fia, Arte e Ciência: a Paisagem na Geografia 
de Alexander Von Humboldt”, orientada 
por Antonio Carlos Vitte.

Unicamp se destaca
em premiação da Capes

“Para nós, é de grande relevância a Uni-
versidade ter sido reconhecida com os prê-
mios Capes de Tese e, em especial, com o 
Grande Prêmio Capes”, afirmou Ítala. A 
pró-reitora lembrou ainda que, além das te-
ses premiadas produzidas na Universidade, 
a Unicamp está, de algum modo, relaciona-
da a pelo menos outros dois trabalhos re-
conhecidos na premiação: a tese ganhadora 
do prêmio de Odontologia, de autoria de 
Mary Anne Sampaio de Melo, da Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC), teve como 
orientadora Lidiany Karla Azevedo Rodri-
gues, “uma jovem docente, recém-douto-
rada pela FOP (Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba – Unicamp)”, explicou Ítala. 
Essa tese foi reconhecida, ainda, com uma 
distinção especial, o Prêmio Capes – Inter-
farma de Inovação e Pesquisa. E o ganhador 
do Grande Prêmio da área de Humanas, 
Aldair Carlos Rodrigues, que desenvolveu 
sua tese, “Poder eclesiástico e inquisição 
no século XVIII luso-brasileiro: agentes, 
carreiras e mecanismos de promoção so-
cial” na Universidade de São Paulo, hoje 
faz seu pós-doutorado no Departamento de 
História do IFCH da Unicamp, sob a super-
visão da professora Leila Algranti.

Estabelecidos em 2005 e entregues pela 
primeira vez em 2006, os Prêmios Capes 
de Tese e Grandes Prêmios Capes de Tese 
foram criados para distinguir as melhores 
teses de doutorado defendidas nos cursos 
reconhecidos pelo Sistema Nacional de 
Pós-Graduação. De acordo com a Capes, 
são considerados na seleção dos premiados 
os quesitos originalidade, inovação e qua-
lidade. A Fundação Carlos Chagas e o Ins-
tituto Paulo Gontijo são parceiros da pre-
miação, concedendo distinções especiais 
nas áreas de Educação, Ensino e Química.

Os prêmios são concedidos a teses das 
áreas de conhecimento reconhecidas pela 
Capes, como antropologia, astronomia, 
ciências ambientais, história, nutrição, 
química, teologia. Já os Grandes Prêmios 
contemplam três grandes áreas do saber: 
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra; 
Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e 
Ciências Agrárias; Ciências Humanas, Lin-
guística, Letras e Artes, Ciências Sociais 
Aplicadas. Cada grande prêmio contem-
pla, ainda, pesquisas multidisciplinares 
em suas áreas, e conta com um homena-
geado especial. 

Neste ano, os homenageados foram Ál-
varo Alberto da Mota e Silva, pioneiro nas 
pesquisas brasileiras sobre energia nuclear, 
falecido em 1976, na área de engenharias e 
ciências exatas; Zeferino Vaz, condutor da 
construção e estabelecimento da Unicamp, 
falecido em 1981, na área de ciências bio-
lógicas; e Darcy Ribeiro, antropólogo, es-
critor e político, falecido em 1997, na área 
de ciências humanas. A tese da Unicamp 
agraciada com o Grande Prêmio recebeu, 
portanto, a homenagem a Zeferino Vaz.

Desde a primeira outorga do prêmio, há 
oito anos, a Unicamp já recebeu 11 Gran-
des Prêmios, 58 prêmios e 52 menções 
honrosas. “Já é uma tradição a Unicamp 
ser reconhecida nacionalmente pela Capes 
em todos os anos”, disse Ítala. Em todo o 
período de 2006 a 2013, a Universidade 
inscreveu 308 teses, de um total de 3.441 
trabalhos apresentados à Capes por insti-
tuições de todo o Brasil. Do total de teses 
que concorreram ao prêmio nos oito anos 
de sua existência, 345, ou cerca de 10%, fo-
ram premiadas. Na Unicamp, a proporção 
de trabalhos premiados em relação ao de 
apresentados é de 18,8%. 

Neste ano, foram apresentadas 645 te-
ses, por 80 diferentes instituições, sendo 
que 48 trabalhos, ou pouco mais de 7%, re-
ceberam prêmios. Já a Unicamp teve 16% 
das teses apresentadas reconhecidas com 
um Prêmio Capes.

CARLOS ORSI
carlos.orsi@reitoria.unicamp.br

Fotos: Ana Frattini/Capes

Os representantes da Reitoria da Unicamp posam com autoridades,
entre as quais Aloizio Mercadante (centro), ministro da Educação,
em cerimônia realizada dia 10 em Brasília

Álvaro Crósta (à dir.), coordenador-geral da Unicamp, e Ítala Maria Loffredo
D’Ottaviano, pró-reitora de Pós-Graduação (de preto), com Priscila Pini Zenatti,
vencedora do Grande Prêmio Capes, e seu orientador, professor José Yunes

Álvaro Crósta e Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano com Marco Antonio 
Barbosa Ferreira (à esq.), vencedor do Prêmio Instituto Paulo Gontijo
de Química, e seu orientador, professor Luiz Carlos Dias




