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 Fórum de Arte, Cultura e Lazer - Com o tema “Cultura e 
Extensão 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 orga-
nização é do professor 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_even-
tos/arte62.html. O Fórum será transmitido (ao vivo) pela TV Unicamp.
 Processamento de sinais - O V Simpósio de Processa-
mento de Sinais da Unicamp (SPS-Unicamp’2014) será realizado na 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) nos dias 
15, 16 e 17 de setembro. A abertura do evento ocorre às 9 horas, na 
sala da congregação da FEEC. O evento objetiva reunir professores, 
estudantes e pesquisadores que trabalham na área para exposição de 
resultados de pesquisas e discussão de ideias. O SPS-Unicamp é uma 
iniciativa de alunos de pós-graduação e de pesquisadores da Universi-
dade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site http://www.
sps.fee.unicamp.br/. Mais informações: telefone 19-3521-3000.
 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 temáticas da produção, consumo e políticas públicas volta-
das 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 fotos, shows e orientação nutricional. Diversas 
parcerias institucionais e organizacionais organizam o evento, inclu-
indo o Programa de Extensão em Agroecologia da Unicamp. Mais 
informações no link https://www.facebook.com/acidadeorganica ou 
telefone 19-3235-1566.

 Palestra da Vreri - A Vice-Reitoria Executiva de Relações 
Internacionais (Vreri) organiza a palestra “Study at Ulsan, Work for 
Hyundai!”, na qual serão fornecidas orientações, informações e es-
clarecimento de dúvidas acerca das oportunidades de intercâmbio 
no âmbito do Programa Ciência Sem Fronteiras. A palestra acontece 
no auditório da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM), dia 15 de 
setembro, às 12 horas.
 V Simpósio de Profi ssionais da Unicamp - Evento 
ocorre de 16 a 18 de setembro, no Centro de Convenções da Uni-
camp. Terá exposição de pôsteres de trabalhos realizados ou de-
senvolvidos por profi ssionais de todos os segmentos  da Unicamp, 
palestras, minicursos, atividades de integração e de cultura. O Sim-
tec 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 Universidade, também fa-
zem 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 
projetos sociais de desenvolvimento sustentável com ênfase em ge-
ração de renda podem se inscrever para o Prêmio Santander – Uni-
versidade Solidária. Serão selecionados oito projetos. Cada projeto 
vencedor receberá R$100 mil para implementação, além de suporte 
técnico especializado. O apoio terá duração de dois anos e o repasse 
de recursos será feito em duas parcelas (R$50 mil por ano). Os inscri-
tos 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/pre-
mios/inscricao#tabs-3
 Afrikanizar - Formado por bailarinos do curso de Dança do 
Instituto de Artes (IA) da Unicamp, o grupo “Afrikanizar” faz apre-
sentação gratuita, dia 18 de setembro, às 12h30, na sala CB II do 
Ciclo Básico. O evento faz parte do projeto SAE Ação Cultural. Mais 
informações pelo telefone 19-3521-7016 ou site http://acaocultural.
sae.unicamp.br/
 Cotil de Portas Abertas - O evento, organizado anualmente 
pelo Colégio Técnico de Limeira, ocorre nos dias 19 e 20 de setem-
bro. O Cotil fi ca na rua Paschoal Marmo 1888, no Jardim Nova Itália, 
em Limeira-SP. Mais informações: 19-2113-3300.

 Cristalografi a biológica e métodos complemen-
tares - “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 (Organização 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 con-
hecimento. Em Campinas, a docente da Unicamp está ajudando na 
organização da Reunião de Cúpula da América Latina, que acon-
tecerá no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) de 22 a 
24 de setembro, sob o tema “Cristalografi a biológica e métodos 
complementares”. Leia mais em  http://www.unicamp.br/unicamp/
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 (Feagri) da Unicamp são parceiras da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na promoção do I Workshop 
de Nichos de Mercado para o Setor Agroindustrial, que será real-
izado, 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 
Estudos Urbanos (Labeurb) organiza entre os dias 23 e 25 de setem-
bro, a partir das 9 horas, no auditório do Labeurb, a II Jornada Inter-
nacional 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 no-
vas 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
 Condições da vida e da morte no Brasil - O Núcleo de 
Estudos de População (Nepo) “Elza Berquó” organiza no dia 25 de 
setembro, às 9 horas, em seu auditório, o seminário “Condições da 
vida e da morte no Brasil: refl exões teóricas e metodológicas a partir 
dos inquéritos de saúde e sistemas de informação”.  O evento está 
sob a organização do professor Everton Emanuel Campos de Lima 
(IFCH-Nepo). As inscrições podem ser feitas no dia do seminário, das 
9 às 9h20. Mais informações: 19-3521-5900.
 Palestras e seminário do Programa Ciência sem 
Fronteiras - A Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacio-
nais (Vreri) organiza na quinta-feira, 25 de setembro, às 12h15, no 
auditório da Biblioteca Central César Lattes (BC-CL), palestra com 
Université de Montréal, na qual serão fornecidas orientações, in-
formações e esclarecimento de dúvidas acerca das oportunidades 
de intercâmbio no âmbito do Programa Ciência Sem Fronteiras. Na 
sexta (26), às 12h30, no mesmo local, será realizado o Seminário 
Ciência sem Fronteiras e a Nova Zelândia, também no âmbito do 
Programa Ciência Sem Fronteiras (CSF). Na mesma linha, dia 26, às 
13h15, ocorre a palestra Por que Austrália?
 Fórum de Física na indústria - De 28 de setembro a 3 de 
outubro a Unicamp vai sediar o Fórum de Física na Indústria (Indus-
trial Physics Forum). O evento é organizado pelo Instituto Americano 
de Física (AIP) e pelo Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) 
em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) e com o braço Sul Americano do ICTP para 
Pesquisas Fundamentais (ICTP-SAIFR). O tema desta edição é “Ca-
pacitação em física industrial em economias emergentes”. O objetivo 
é promover a aproximação entre cientistas e indústria para atender 
às necessidades da sociedade relacionadas ao avanço tecnológico 
sustentável. O fórum é aberto 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 nanceiro 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
 Jornada de Psicanálise - O Grupo de Estudos de Psi-
canálise (GEPSI) da Unicamp realiza, de 29 de setembro a 1 de 

outubro, no Anfi teatro 1 da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), a 
I Jornada de Psicanálise com o tema “ A violência, o indivíduo e a so-
ciedade”. Serão três noites de palestras e debates, sempre às 18h15, 
com especialistas no assunto. O evento é organizado pelos coorde-
nadores do GEPSI e pelo professor Mário Eduardo Costa Pereira. A 
proposta da jornada é a de levantar a discussão sobre a violência no 
Brasil e seus impactos no indivíduo, na sociedade e consequente-
mente no sistema de saúde. No primeiro dia de evento, a professora 
Taniele Rui, do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH), fala 
sobre “Violência na atualidade”. No dia 30, o professor Mário Pereira, 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), aborda: “Intervenção 
psicanalítica para a vítima da violência”. “Perversão, perversidade e 
violência: visão psicanalítica” é o tema que será tratado pelo profes-
sor Roosevelt  Cassorla (FCM), em 1º de outubro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail jornadagepsi@gmail.com
 Juventude e Educação - A Faculdade de Educação (FE), 
por meio do Laboratório de Estudos sobre Violência, Imaginário e Ju-
ventude (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: diálo-
gos com a Arte”. Mais detalhes: http://www.fe.unicamp.br/semviolar/

 Ciências Médicas - “Análise da resposta pró-infl amatória de 
macrófagos cultivados em substrato contendo nanotubos de carbono 
de parede múltipla (MWCNTs)” (mestrado). Candidata: Mirian Mi-
chelle Machado. Orientador: professor Marcus Alexandre Finzi Corat. 
Dia 19 de setembro de 2014, às 9h30, no anfi teatro da comissão de 
Pós-graduação da FCM.
 Educação Física - “Investigação dos modelos e das sequên-
cias ofensivas do Real Madrid e do F.C. Barcelona” (mestrado). Candi-
dato: Bruno Baquete. Orientador: professor Antonio Carlos de Moraes. 
Dia 19 de setembro de 2014, às 9 horas, no auditório da FEF.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Modelo de 
propagação empírico para sistemas passivos em UHF” (doutorado). 
Candidato: Adriano Almeida Goes. Orientador: professor Paulo Car-
dieri. Dia 17 de setembro de 2014, às 10 horas, na CPG da FEEC.
 Linguagem - “Uso de técnicas acústicas para verifi cação de 
locutor em simulação experimental” (mestrado). Candidata: Aline de 
Paula Machado. Orientador: professor Plínio Almeida Barbosa. Dia 
18 de setembro de 2014, às 10 horas, na sala de defesa de teses 
do IEL.
 Matemática - “Estimativas para n-larguras e números de en-
tropia de conjuntos de funções suaves sobre o toro T^d” (doutorado). 
Candidato: Régis Leandro Braguim Stabile. Orientador: professor 
Sergio Antonio Tozoni. Dia 16 de setembro de 2014, às 10 horas, na 
sala 253 do Imecc.
“Classifi cação relativa às ordens hierárquicas e propriedade de ex-
tensão” (doutorado). Candidato: Luciano Vianna Felix. Orientador: 
professor Marcelo Firer. Dia 16 de setembro de 2014, às 14 horas, 
na sala 253 do Imecc.
 Odontologia - “Avaliação dos sintomas de obstrução nasal 
com uso da escala nose após expansão rápida da maxila cirurgica-
mente assistida” (mestrado). Candidato: Fabiano Menegat. Orienta-
dor: professor Valfrido Antonio Pereira Filho. Dia 18 de setembro de 
2014, às 14 horas, na sala da congregação da FOP.

nalógico e digital se fundem. É 
dentro desse contexto que 24 
projetos fotográficos, dos 31 ins-
critos, acabam de ser seleciona-
dos para serem apresentados 

na Mostra Unicamp de Fotografia, que acon-
tece de 6 a 31 de outubro na Universidade. 
As inscrições encerraram no último dia 29 
de agosto. O objetivo do evento é abrir espa-
ço para a difusão da produção fotográfica da 
comunidade da Unicamp, por meio de seus 
professores, alunos e funcionários.

A Mostra Unicamp de Fotografia foi ide-
alizada pelos fotógrafos Celso Palermo e An-
tonio Scarpinetti, este último jornalista da 
Ascom (Assessoria de Comunicação e Im-
prensa) da Unicamp. Eles tiveram a ideia de 
fazer uma mostra local, ao perceberem que, 
algumas exposições paralelas, dentro do mês 
Hércules Florence de Fotografia, tinham a 
presença de fotógrafos da Unicamp. “Pensa-
mos então: por que não fazer uma mostra de 
forma ampliada, com envolvimento da comu-
nidade universitária?”, comenta Scarpinetti.

“Dessa intenção, surgiu um grupo de tra-
balho que já sonha com um projeto mais em 
longo prazo, ou seja, que produza bons resul-
tados e que faça parte do calendário de ati-
vidades da Universidade”, afirma o fotógrafo 
da Ascom. 

A escolha das fotografias se pautou no 
desejo de contemplar a maioria dos partici-
pantes. As imagens foram classificadas nas 
categorias ensaios individuais e/ou coletivos 
e projetos expográficos de unidades/órgãos 
da Unicamp. “Em alguns projetos, a comis-
são organizadora sugeriu que fosse feita uma 
edição junto aos proponentes, para que se 
estabelecesse um fio condutor entre o con-
teúdo no conjunto de fotos propostas”, conta 
Scarpinetti. 

Foram alguns dos projetos selecionados: 
Infância na Unicamp? Sim - Zilda Oliveira de 
Faria; Mulheres Andinas - Lívia Peres; Na-
tureza Nua - Francisco de Assis da Silva; O 

Ciclo Básico, sua Praça Central e a Estiagem 
- Antonio Carlos da Costa; O Preto e o Bran-
co - Rosane Rocha; Petits Miracles - Sayuri 
Tomazini Motoshima; Mãos que Alimentam 
- Ronei Aparecido Thezolin; Umutina - Eve-
raldo Luis Silva. 

O funcionário da Diretoria Acadêmica 
(DAC) Rodrigo Junqueira, por exemplo, que 

é filho de paraenses, embarcou numa viagem 
para o Norte do país e lá construiu seu proje-
to, o qual ele chamou “Raízes do Norte”. Se-
gundo Scarpinetti, diferentes artistas, todos 
da Unicamp, emprestam os seus olhares para 
enriquecer a exposição. A ideia é que haja 
essa importante participação e que o público 
vá conhecer e prestigiar os novos olhares.

Mostra de fotografia
reúne 24 trabalhos

Foto de Caroline Neumann, uma das selecionadas para a Mostra Unicamp de Fotografi a, que acontece de 6 a 31 de outubro
Serviço

Mostra Unicamp de Fotografia
Local: Espaços expositivos da Uni-
camp 
Data: 6 a 31 de outubro
Horário: a definir
Entrada: gratuita
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PROGRAMAÇÃO
Além da Mostra, também haverá uma pro-

gramação correndo paralelamente ao evento. 
Será realizada uma Mostra de Fotofilmes, Ci-
clo de Palestras e Atividades Práticas e uma 
Caminhada Fotográfica promovida pelo Nú-
cleo de Fotógrafos Amadores da Unicamp 
(Nufau), prevista para o dia 11 de outubro.

A Mostra Unicamp de Fotografias acon-
tecerá em espaços como a Faculdade de Ci-
ências Médicas (FCM), a Coordenadoria de 
Desenvolvimento Cultural (CDC), o Espaço 
Cultural Casa do Lago, o auditório do Insti-
tuto de Artes (IA), o hall do Ciclo Básico, o 
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), a 
Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas (IFCH) e o hall da Agência para a 
Formação Profissional da Unicamp (AFPU), 
entre outros. É apoiada pelo Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS), a Coordenadoria 
de Desenvovimento Cultural (CDC), a As-
com e a Coordenadoria de Assuntos Comu-
nitários (CAC).

Fazem parte da comissão executiva Anto-
nio Scarpinetti (Ascom), Celso Palermo (IA), 
Fabio Cerqueira e Danilo Negreti (Coorde-
nadoria de Desenvolvimento), Eliana Pietro-
bom e Emilton Oliveira (Faculdade de Ciên-
cias Médicas), professor Fernando de Tacca 
(Instituto de Artes), Marli Marcondes e Cás-
sia Denise Gonçalves (Centro de Memória), 
que selecionaram as fotografias.

(Isabel Gardenal)
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