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 Rodas Literárias - A Biblioteca Pública Prof. Ernesto Manoel 
Zink, localizada atrás da Prefeitura, no Centro de Campinas, receberá 
no dia 9 de setembro, às 15 horas, o Projeto Rodas Literárias. Ele está 
vinculado ao SAE Ação Cultural (Unicamp), eixo Educação, do segundo 
semestre de 2014. A atividade é gratuita e se estenderá até dezembro. 
Podem participar pessoas da faixa etária a partir de 15 anos. A orga-
nização é de Mozilene Neri. Mais detalhes sobre o projeto no site http://
srv-wb05.sae.unicamp.br/acaocultural/
 Pagu 20 anos - Abertura de evento comemorativo aos 20 anos 
do Núcleo de Estudos do Gênero (Pagu) acontece no dia 9 de setem-
bro, às 15 horas, no auditório do Instituto de Filosofi a e Ciências Hu-
manas (IFCH). Veja cartaz com a programação no link http://www.pagu.
unicamp.br/sites/www.ifch.unicamp.br.pagu/fi les/20anospagucartaz.jpg. 
Mais detalhes: telefone 19-3521.1704 ou e-mail pagu@unicamp.br
 Talento 2014 - A Feira de Recrutamento de Trainees e Estagiários 
da Unicamp acontece no dia 10 de setembro, no Ginásio Multidisciplinar 
da Unicamp (GMU). A Feira completa 15 anos e é organizada pelo Nú-
cleo de Empresas Juniores da Unicamp. Sua primeira edição aconteceu 
em 1999. São esperadas mais de 65 empresas, de diversas áreas, que 
recrutarão estudantes de diferentes cursos, como engenharia, TI, comu-
nicação, administração, economia, entre outros. Leia mais no link http://
www.unicamp.br/unicamp/eventos/2014/09/01/talento-unicamp
 Governando as mudanças climáticas: riscos e res-
postas políticas - Tema será debatido por Fabiana Barbi, pós-dou-
toranda pelo Núcleo de Estudos de Planejamento Ambiental (Nepam), 
dia 10 de setembro, às 12h30, no auditório do Núcleo de Estudos de 
População (Nepo) “Elza Berquó”. O evento faz parte da série Tempo de 
Debate. Mais informações: 19-3521-0363.
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 Feira de Educação do Japão - A Vice-Reitoria Executiva de 
Relações Internacionais (VRERI) organiza no dia 10 de setembro, às 13 
horas, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), a Feira 
de Educação do Japão. O evento contará com a participação de cinco 
universidades japonesas, as quais fornecerão orientações, informações 
e esclarecimentos de dúvidas acerca das oportunidades de estudos, por 
meio de intercâmbio - no âmbito do Programa Ciência Sem Fronteiras 
(CSF). Mais detalhes: telefone 19-3521-7145.
 Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação - No dia 11 
de setembro, das 9 às 17h30, no Centro de Convenções da Unicamp, 
acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Desta vez com a temática “O estado da arte das mudanças 
climáticas abordando aspectos políticos e da sociedade”. Inscrições, 
programação e outras informações no link http://www.foruns.unicamp.br/
foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/tecno68.html. O 
Fórum será transmitido (ao vivo) pela TV Unicamp.
 Ensino de Geografi a - O Grupo de Pesquisa Ateliê de Pesqui-
sas e Práticas em Ensino de Geografi a (APEGEO) e a AGB-Campinas 
organizam entre os dias 11 e 13 de setembro, nas dependências do Insti-
tuto de Geociências (IG), o IV Encontro Regional de Ensino de Geografi a 
com o tema “Formação de professores de Geografi a: políticas e práticas 
curriculares”. Acesse a programação no site http://agbcampinas.com.br/
encontroensino2014/programacao/. Mais informações pelo e-mail en-
controensino@agbcampinas.com.br
 Projeção M - A Mecatron, empresa júnior da Faculdade de Engen-
haria Mecânica (FEM), organiza no dia 11 de setembro, às 13h30, no 
auditório ID2 na unidade, a quinta edição do “Projeção M”, evento real-
izado para auxiliar os laboratórios de faculdades da Unicamp. Inscrições, 
programação e outras informações, no link http://www.projecaom.wix.
com/evento-mecatron. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-3205 ou e-
mail ogari.pacheco@meatron.org.br
 Setembro Azul - A Faculdade de Educação (FE) da Unicamp real-
iza, dia 12 de setembro, das 8 às 18 horas, na Adunicamp, o 3º Setembro 
Azul, evento que terá como tema “Direitos humanos em questão: a uni-
versidade pública pode se fazer falar em LIBRAS?”. Mais informações no 
site http://www.fe.unicamp.br/setembro-azul/ ou telefone 19-3521-5564.
 Encontro de alunos PAD/PED - A Pró-Reitoria de Graduação 
(PRG), a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e o Espaço de Apoio 
ao Ensino e Aprendizagem (EA)² realizam no dia 12 de setembro, às 
13h30, no Centro de Convenções da Unicamp, o X Encontro de alunos 
do Programa de Apoio Didático (PAD) e do Programa de Estágio Docente 
(PED). O encontro tem como objetivo preparar os alunos de graduação 
e pós-graduação para o exercício de suas atividades, nos referidos pro-
gramas, para o segundo semestre de 2014. Para os alunos de Limeira 
(FT e FCA) e Piracicaba (FOP) haverá ônibus. O controle de frequência 
será registrado por meio do cartão de Identidade Estudantil. Mais infor-
mações pelo telefone 19-3521-7991ou e-mail ea2@reitoria.unicamp.br
 Palestra com John Usher - A Vice-Reitoria Executiva de Rela-
ções Internacionais (Vreri) organiza palestra com palestra com John Ush-
er, da Northumbria University. No evento serão fornecidas orientações, 
informações e esclarecimento de dúvidas acerca das oportunidades de 
intercâmbio no âmbito do Programa Ciência Sem Fronteiras. A palestra 
acontece na Sala da Congregação do Instituto de Biologia (IB) da Uni-
camp, dia 12 de setembro, das 12 às 13 horas.

utucaram o formigueiro, brin-
cou um motorista a serviço da 
UPA 2014 – Unicamp de Portas 
Abertas, ao ver os milhares de 
estudantes do ensino médio en-

fileirados para tomar os ônibus 
internos com destino às unidades de ensi-
no e pesquisa, ou mesmo se espalhando a 
pé pelo campus atrás das placas carregadas 
pelos monitores. Os inscritos passavam dos 
42 mil, vindos de escolas de nove estados 
do país, em 570 ônibus, 50 microônibus e 
40 vans. Considerando os que vieram por 
conta própria, muitos com a família que ar-
rumou um programa para a bela manhã do 
último dia 30, o público certamente ultra-
passaria 50 mil. Mais de duas mil pessoas, 
entre professores, graduandos, pós-gradu-
andos e funcionários foram mobilizados 
para a recepção aos visitantes. “Mais uma 
vez a Unicamp abre suas portas para esse 
mar de jovens que querem conhecê-la nas 
suas múltiplas facetas – o ensino, a pesquisa 
e a extensão – que a colocam entre as 15 
mais jovens do mundo, segundo avaliação 
internacional; e como a melhor do Brasil, 
segundo os indicadores acadêmicos”, disse 
o professor Alvaro Crósta, coordenador-
geral da Universidade e da UPA, momentos 
antes da cerimônia de abertura. “Queremos 
mostrar a eles o potencial da instituição en-
quanto formadora de recursos humanos de 
qualidade, prontos para atuar profissional-
mente em suas áreas.”

Alvaro Crósta comentou que, além dos 
visitantes de primeira viagem, existe um pú-
blico antigo extremamente fiel, sobretudo 
de professores das redes pública e particular, 
que fazem questão de vir ao campus todos 
os anos. “São professores que eram alunos 
quando visitaram a UPA – que adotou esse 

fileirados para tomar os ônibus 

formato há onze anos – e muitos upianos que 
agora trazem seus irmãos, representando vá-
rias gerações, o que nos orgulha muito. O 
que estamos mostrando hoje é uma universi-
dade jovem, dinâmica e energética.”

Endossando a afirmação do coordenador-
geral da UPA, Guiomar Siqueira, professora 
de química da Escola Estadual Wadih Jorge 
Maluf, de Sumaré (SP), assegurava que nun-
ca perdeu uma edição do evento desde 2003. 
“Trouxe um grupo de dezesseis alunos inte-
ressados em visitar as áreas de química, me-
dicina e engenharias. Gosto demais da UPA, 
pois acho que ajuda bastante os meninos 

na escolha de uma profissão, dando-lhes a 
oportunidade de conhecer algo novo, em que 
sequer tinham pensado. Além disso, é tudo 
muito bem organizado.”

As engenharias também eram o interes-
se de Nayane Ribeiro e um grupo de ami-
gos vindos de Andradas (MG). “Conhecer 
uma universidade como a Unicamp é muito 
importante para nós jovens, que estamos 
pensando em nosso futuro”, afirmou a estu-
dante, prestes a pegar o ônibus que levaria 
seu grupo para a área de exatas. Na grande 
tenda montada no estacionamento atrás da 
Biblioteca Central, já começava a cerimônia 

de abertura, que seria seguida de uma apre-
sentação da Orquestra Sinfônica da Unicamp 
e de outras atrações culturais.

Logo, o campus estaria completamente 
tomado pelos alunos de ensino médio, que 
realmente pareciam saídos de um formiguei-
ro para se entreter com as atividades prepa-
radas pelas unidades de ensino e pesquisa, 
além de conhecer os programas de apoio 
oferecidos àqueles que sonham em ser mais 
um graduando da Unicamp. O sábado tinha 
muito mais gente do que a população que 
normalmente circula pela Universidade nos 
dias de semana. 

 Fórum de Arte, Cultura e Lazer - Com o tema “Cultura e Ex-
tensão Universitária: um diálogo necessário”, a próxima edição do Fórum 
Permanente de Arte, Cultura e Lazer acontece no dia 15 de setembro, às 
9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp. A organização é do pro-
fessor João Frederico da Costa Azevedo Meyer, Pró-Reitor de Extensão 
e Assuntos Comunitários da Unicamp. Inscrições, programação e outras 
informações na página eletrônica http://www.foruns.unicamp.br/foruns/
projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/arte62.html. O Fórum 
será transmitido (ao vivo) pela TV Unicamp.
 XI Semana de Agricultura Orgânica de Campinas - 
Evento será realizado entre 15 e 20 de setembro, na Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI), localizada na Avenida Brasil 2340, 
no Jardim Chapadão, em Campinas.  A programação conta com uma 
série de mesas de discussão, ofi cinas e visitas técnicas sobre as temáti-
cas da produção, consumo e políticas públicas voltadas à agricultura 
orgânica. A Semana será fi nalizada no Largo do Rosário, com uma feira 
de produtos orgânicos, onde serão realizadas ofi cinas, exposição de fo-
tos, shows e orientação nutricional. Diversas parcerias institucionais e 
organizacionais organizam o evento, incluindo o Programa de Extensão 
em Agroecologia da Unicamp. Mais informações no link https://www.face-
book.com/acidadeorganica ou telefone 19-3235-1566.
 V Simpósio de Profi ssionais da Unicamp - Evento ocorre 
de 16 a 18 de setembro, no Centro de Convenções da Unicamp. Terá 
exposição de pôsteres de trabalhos realizados ou desenvolvidos por pro-
fi ssionais de todos os segmentos  da Unicamp, palestras, minicursos, 
atividades de integração e de cultura. O Simtec teve sua primeira edição 
em 1997. Foi retomado em 2008 e faz parte da agenda institucional da 
Unicamp, sendo realizado a cada dois anos. O V Simtec é organizado 
pelo GGBS, através de uma Comissão designada pelo reitor. A DGRH, a 
AFPU e  o CECOM, órgãos da linha de Recursos Humanos da Universi-
dade, também fazem parte da produção do evento. Mais detalhes no site 
http://www.simtec.gr.unicamp.br/simtec_5/
 Prêmio Santander Universidade Solidária - Alunos e 
professores da Unicamp que tenham interesse ou que já realizem pro-
jetos sociais de desenvolvimento sustentável com ênfase em geração 
de renda podem se inscrever para o Prêmio Santander – Universidade 
Solidária. Serão selecionados oito projetos. Cada projeto vencedor rece-
berá R$100 mil para implementação, além de suporte técnico especial-
izado. O apoio terá duração de dois anos e o repasse de recursos será 
feito em duas parcelas (R$ 50 mil por ano). Os inscritos poderão realizar 
curso on-line de empreendedorismo, certifi cado pela Babson College. As 
inscrições podem ser feitas até às 18 horas de 18 de setembro pelo site 
http://universidades.ciatech.com.br/premios/inscricao#tabs-3
 Cristalografi a biológica e métodos complementares 
- “A cristalografi a, para mim, é paixão”, diz a professora Iris Torriani, 
recém-chegada de Paris, onde participou da cerimônia de abertura do 
Ano Internacional da Cristalografi a (IYCr2014) na sede da Unesco (Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), 
que reconhece assim a importância de uma técnica que vem permeando 
praticamente todas as áreas do conhecimento. Em Campinas, a docente 
da Unicamp está ajudando na organização da Reunião de Cúpula da 
América Latina, que acontecerá no Laboratório Nacional de Luz Síncro-
tron (LNLS) de 22 a 24 de setembro, sob o tema “Cristalografi a biológica 
e métodos complementares”. Leia mais em  http://www.unicamp.br/uni-
camp/noticias/2014/01/29/2014-o-ano-da-cristalografi a
 Nichos de mercado para o setor agroindustrial - A Pró-
Reitoria de Pesquisa  (PRP) e a Faculdade de Engenharia Agrícola (Fea-
gri) da Unicamp são parceiras da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, na promoção do I Workshop de Nichos de Mercado para 
o Setor Agroindustrial, que será realizado, no Centro de Convenções da 

universidade, em Campinas-SP, nos dias 23 e 24 de setembro próximo. 
Mais: http://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2014/07/31/nichos-de-
mercado-para-o-setor-agroindustrial
 Análise de discurso e psicanálise - O Laboratório de Es-
tudos Urbanos (Labeurb) organiza entre os dias 23 e 25 de setembro, a 
partir das 9 horas, no auditório do Labeurb, a II Jornada Internacional de 
análise de discurso e psicanálise “Os nomes do sintoma”, promovendo 
um espaço de discussão e encontro entre a Análise de Discurso, do 
domínio das Ciências da Linguagem, e a Psicanálise. A II JIAPD contará 
com conferências, mesas-redondas e um minicurso e objetiva interrogar 
os processos de nomeação do sintoma, as novas formas patológicas, o 
excesso de medicalização e o mal-estar em nossa sociedade. Outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone 19-3521-7945 ou site http://
www.labeurb.unicamp.br/jiadp
 Fórum de Física na indústria - De 28 de setembro a 3 de 
outubro a Unicamp vai sediar o Fórum de Física na Indústria (Industrial 
Physics Forum). O evento é organizado pelo Instituto Americano de 
Física (AIP) e pelo Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) em par-
ceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp) e com o braço Sul Americano do ICTP para Pesquisas Funda-
mentais (ICTP-SAIFR). O tema desta edição é “Capacitação em física 
industrial em economias emergentes”. O objetivo é promover a aproxi-
mação entre cientistas e indústria para atender às necessidades da so-
ciedade relacionadas ao avanço tecnológico sustentável. O fórum é ab-
erto a cientistas e estudantes de todos os países que são membros das 
Nações Unidas, da Unesco ou da AIEA. O idioma ofi cial será o inglês. 
Não há taxa de inscrição e uma ajuda fi nanceira estará disponível para 
um número selecionado de candidatos. Alunos de doutorado e jovens 
doutores, tanto do Brasil como de outros países, receberão apoio fi nan-
ceiro da Fapesp para a viagem e hospedagem. A conferência ocorrerá na 
Faculdade de Ciências Médicas, à rua Tessália Vieira de Camargo, 126, 
no campus de Campinas. Mais detalhes em inglês e inscrições pelo site 
http://www.aip.org/industry/ipf/2014/capacity-building-industrial-physics-
developing-emerging-economies
 Juventude e Educação - A Faculdade de Educação (FE), por 
meio do Laboratório de Estudos sobre Violência, Imaginário e Juventude 
(Violar), encerra, dia 29 de setembro, às 14 horas, no Salão Nobre da FE, 
a programação do III Seminário Violar com a mesa-redonda “Educação 
e criação de novas possibilidades de vida: diálogos com a Arte”. Mais 
detalhes: http://www.fe.unicamp.br/semviolar/

 Engenharia Química - “Estudo da dinâmica de adsorção/des-
sorção de gás natural em carvão ativado em tanques de armazenamen-
to” (doutorado). Candidato: Manoel Orlando Alvarez Méndez. Orientador: 
professor Antonio Carlos Luz Lisboa. Dia 8 de setembro de 2014, às 14 
horas, na sala de defesa de teses da FEQ.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - 
“Equações dispersivas: estabilidade orbital de ondas viajantes periódi-
cas” (doutorado). Candidato: Thiago Pinguello de Andrade. Orientador: 
professor Ademir Pastor Ferreira. Dia 8 de setembro de 2014, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc.
 Odontologia - “Estudo de fatores de cronicidade das disfunções 
temporomandibulares” (doutorado). Candidata: Maisa Soares Gui De-
mase. Orientadora: professora Celia Marisa Rizzatti Barbosa. Dia 9 de 
setembro de às 9 horas, na sala e seminários da morfologia da FOP.
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