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 II Semana de Arqueologia Unicamp - Evento acontece 
entre os dias 23 e 28 de março. Terá como tema História e cultura 
material: desafi os da contemporaneidade. A promoção é do Labo-
ratório de Arqueologia Pública (LAP) do Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas Ambientais (Nepam) da Unicamp. Mais detalhes pelo site http://
www.lapvirtual.org/inicial.html
 Gestão orquestral e compromisso social - No dia 24 
de março, das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções da Unicamp, 
acontece a primeira edição dos Fóruns Permanentes de 2015. O 
evento terá como tema central “Gestão orquestral e compromisso 
social”. O Fórum de Arte, Cultura e Lazer visa atualizar represent-
antes culturais vinculados a orquestras sinfônicas propondo dis-
cussões sobre questões de planejamento artístico e administrativo, 

bem como os novos papéis destas instituições na sociedade atual. 
A primeira edição do ano está sob a responsabilidade da professora 
Denise Hortência Lopes Garcia. Inscrições para participação podem 
ser feitas no link http://www.foruns.unicamp.br/foruns/projetocotuca/
forum/htmls_descricoes_eventos/arte63.html. Mais detalhes: 19-
3521-4759.
 Teoria da arte feminista - O Instituto de Filosofi a e Ciências 
Humanas (IFCH) organiza nos dias 24, 26 e 31 de março e em 1º 
de abril, o minicurso “Teoria da arte feminista e estudos de gênero: 
perspectivas de análise da Arte contemporânea”. Ele será ministrado 
pela professora argentina e historiadora da arte feminista, Maria 
Laura Rosa (UBA/Conicet) e pela pós-doutoranda Luana Tvardovs-
kas (IFCH/Fapesp). O minicurso será realizado na Sala Multiuso e 
na Sala da Congregação do IFCH, das 14 às 16h30. Interessados 
podem se inscrever no link http://www.ifch.unicamp.br/eventos/index.
php?conteudo=mostra_evento&coff&codevenot=4114 Mais informa-
ções pelo e-mail luanasaturnino@hotmail.com
 Repensando mitos contemporâneos - O Programa 
de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes (IA) da 
Unicamp organiza, dia 24 de março, às 18 horas, no auditório do 
IA, o I Encontro Internacional Repensando Mitos Contemporâneos – 
Simpósio Grotowski. Mais detalhes no linkhttp://www.repensandomi-
tosppgadc.com/
 Recursos hídricos: problemas e alternativas - A 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Cipa), o 
Grupo Gestor Universidade Sustentável (GGUS), a Divisão de Meio 
Ambiente da Prefeitura do Campus e a Divisão de Educação Infantil 
e Complementar (DEDIC) promovem palestra com professor Antonio 
Carlos Zuffo, do Departamento de Recursos Hídricos da Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC). O encontro, que 
está inserido na programação da Semana da Água, ocorre no dia 25 
de março, às 9h30, no auditório da Diretoria Geral da Administra-
ção (DGA). A agenda com a programação completa será divulgada 
oportunamente nos sites da Cipa e do Grupo Gestor Universidade 
Sustentável (GGUS). Mais detalhes pelo telefone 19-19-3521-7532 
ou e-mail cipa@unicamp.br
 Especialização em gestão estratégica da inova-
ção tecnológica - O Instituto de Geociências (IG), através do 
Departamento de Política Científi ca e Tecnológica (DPCT), já está 
recebendo as inscrições para a 8ª turma do Curso de Especialização 
em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica. O curso está sob 
a coordenação do professor Ruy Quadros e integra módulos sobre 
processos e ferramentas de gestão de tecnologia e inovação, inclu-
indo a gestão da inovação aberta, sobre práticas organizacionais das 
empresas inovadoras, e sobre as políticas de inovação e o sistema 

nacional de inovação no Brasil. O público-alvo são profi ssionais que 
atuam em posições de gerenciamento do processo de inovação 
tecnológica na empresa industrial ou de serviços, em especial nas 
áreas de P&D, Desenvolvimento de Produtos, Processos e Serviços, 
Desenvolvimento de Aplicações, Engenharia, Desenvolvimento de 
Novos Negócios, Marketing, Operações, Logística e Qualidade. Ges-
tores de instituições de pesquisa, públicas ou privadas, voltadas para 
a inovação tecnológica, e profi ssionais que atuam na formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas e programas de fi -
nanciamento da inovação tecnológica. O curso será realizado em 27 
de março, no auditório da Agência para a Formação Profi ssional da 
Unicamp (AFPU). Programação, inscrições e outras informações no 
link http://www.extecamp.unicamp.br/gestaodainovacao

 Artes - “Variações para fagote e orquestra de Alceo Bocchino 
- estudo analítico e interpretativo” (doutorado). Candidato: Jamil Ma-
medio Bark. Orientador: professor Mauricy Matos Martin. Dia 25 de 
março de 2015, às 14 horas, no IA.
“Aspectos da prosódia da língua francesa e sua infl uência nos quatro 
livros para cravo de François Couperin” (doutorado). Candidata: Bea-
triz Pavan. Orientador: professor Edmundo Hora. Dia 26 de março de 
2015, às 9 horas, na Casa do Lago.
“Os madrigais de Carlo Gesualdo: um estudo interpretativo à luz de 
seu ideal poético” (doutorado). Candidato: Rafael Luís Garbuio. Ori-
entador: professor Carlos Fiorini. Dia 27 de março de 2015, às 14 
horas, no IA. 
 Economia - “Trajetórias tecnológicas na etapa de hidrólise enz-
imática para a produção de bioetanol de 2ª geração” (doutorado). 
Candidata: Thays Gonçalves de Lima Murakami. Orientador: profes-
sor José Maria Ferreira Jardim da Silveira. Dia 27 de março de 2015, 
às 15 horas, no auditório Jorge Tápia do IE.
 Educação Física - “Associações entre habilidades motoras 
grossas e rendimento acadêmico de escolares” (doutorado). Candi-
dato: Leonardo Trevisan Costa. Orientador: professor José Ireineu 
Gorla. Dia 23 de março de 2015, às 14 horas, no auditório da FEF.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Computação 
autonômica aplicada ao diagnóstico e solução de anomalias de re-
des de computadores” (doutorado). Candidato: Alexandre de Aguiar 

ão importante quanto pensar 
sobre temas relacionados à 

sustentabilidade é transformar 
essa reflexão em ações concre-
tas. A mensagem foi transmitida 

pelo reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge, 
ao público presente à primeira edição do 
“Refletir - Encontro Permanente sobre vi-
vência e gestão na Unicamp”, evento pro-
movido pela Coordenadoria Geral da Uni-
versidade (CGU). O objetivo da iniciativa, 
voltada à comunidade universitária, é esti-
mular a troca de ideias e experiências que 
possam contribuir para melhorar a vivência 
e aumentar a eficiência da gestão no âmbi-
to da instituição. As atividades foram rea-
lizadas durante a manhã e parte da tarde 
do último dia 13 no Centro de Convenções.

Participaram da mesa de abertura do Re-
fletir, além do reitor, o coordenador-geral da 
Universidade, Alvaro Crósta; a pró-reitora 
de Pesquisa, Gláucia Pastore; o pró-reitor 
de Extensão; João Frederico da Costa Aze-
vedo Meyer; e o assessor da Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Universitário (PRDU), 
Djalma de Carvalho Moreira Filho, que re-
presentou a pró-reitora Teresa Atvars.

Em sua fala, Tadeu Jorge disse que é im-
portante que a Unicamp faça internamente 
tudo aquilo que recomenda que os outros 
façam lá fora. “A Universidade desenvol-
ve pesquisas e gera conhecimentos que 
muitas vezes suscitam recomendações à 
sociedade. Nós precisamos absorver essas 
sugestões e transformá-las em ações con-
cretas nas áreas de vivência e gestão, que 
são os temas deste encontro. Um exemplo 
é o estímulo às mudanças de hábitos que 
podem levar, por exemplo, ao uso mínimo 
de papel”, disse.

De acordo com Alvaro Crósta, o propó-
sito do Refletir é se estabelecer como um 
espaço permanente para a troca de ideias 
e experiências da comunidade universitá-
ria. Ele destacou que serão lançados editais 
para a recepção de propostas de novas edi-
ções. “Inicialmente, queremos realizar um 
encontro por semestre. Nesta e nas futuras 
edições, queremos que o tema da susten-
tabilidade seja tratado da forma mais am-
pla possível, de modo que ele se torne uma 
preocupação do dia a dia da Universidade”.

Comunidade universitária 
discute a sustentabilidade

A mesa e a plateia na abertura da primeira edição do “Refl etir - Encontro Permanente
sobre vivência e gestão na Unicamp”: debate de ideias e troca de experiências

Amaral. Orientador: professor Leonardo de Souza Mendes. Dia 23 
de março de 2015, às 14 horas, na sala da Congregação da FEEC.
“Discretização e controle por rede de sistemas politópicos com taxa 
de amostragem incerta e atraso” (doutorado). Candidato: Márcio Fe-
liciano Braga. Orientador: professor Pedro Luis Dias Peres. Dia 27 
de março de 2015, às 9 horas, na sala PE12 do prédio da CPG da 
FEEC.
 Engenharia Química - “Plasma-rico em plaquetas associado 
a ácido hialurônico e/ou quitosana para aplicações em medicina re-
generativa” (doutorado). Candidata: Andréa Arruda Martins Shimojo. 
Orientadora: professora Maria Helena Andrade Santana. Dia 27 de 
março de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses do bloco 
D da FEQ.
 Filosofi a e Ciências Humanas - “O ovo do ornitorrinco: a 
trajetória de Francisco de Oliveira” (doutorado). Candidato: Flávio da 
Silva Mendes. Orientador: professor Marcelo Siqueira Ridenti. Dia 23 
de março de 2015, às 14 horas, na sala da congregação do IFCH.
 Geociências - “Estudo comparativo entre mineralizações 
fi lonares de Au ± Cu e Au + metais de base do setor leste da provín-
cia aurífera de Alta Floresta (MT), cráton amazônico” (mestrado). 
Candidata: Veronica Godinho Trevisan. Orientador: professor Rober-
to Perez Xavier. Dia 27 de março de 2015, às 14 horas, no auditório 
do IG.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca 
- “Geometria complexa generalizada e tópicos relacionados” (mes-
trado). Candidato: Leonardo Soriani Alves. Orientador: professor Luiz 
Antonio Barrera San Martin. Dia 27 de março de 2015, às 10h30, na 
sala 253 do Imecc.
“Estabilidade de folheações via teorema da função inversa de Nash-
Moser” (mestrado). Candidato: Mateus Moreira de Melo. Orientador: 
professor Diego Sebastian Ledesma. Dia 27 de março de 2015, às 14 
horas, na sala 151 do Imecc.
 Odontologia - “Avaliação mecânica de quatro métodos de 
fi xação interna estável em dois desenhos de osteotomia sagital 
do ramo mandibular” (mestrado). Candidata: Zarina Tatia Barbosa 
Vieira dos Santos. Orientador: professor Jose Ricardo de Albergaria 
Barbosa. Dia 26 de março de 2015, às 8h30, na sala da congrega-
ção da FOP.
 Química - “Ativações C-H catalisadas por Pd(II) e Rh(III): estu-
dos metodológicos e do mecanismo para a síntese de diariletanos 
e congêneres e avaliações da sua atividade biológica” (doutorado). 
Candidato: Francisco de Azambuja. Orientador: professor Carlos 
Roque Duarte Correia. Dia 25 de março de 2015, às 14 horas, no 
miniauditório.
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tas. A mensagem foi transmitida 

O formato do Refletir compreende a re-
alização de palestras, oficinas e de uma ple-
nária na qual são apresentados os resulta-
dos das atividades. Nesta primeira edição, 
uma das conferências foi apresentada pelo 

coordenador executivo da Rede Nossa São 
Paulo, Maurício Broinizi Pereira. Ele abor-
dou o tema “Recursos Hídricos: sustenta-
bilidade e inovação”. A Nossa São Paulo é 
uma ONG que trabalha para a construção 

de uma força política, social e econômica 
capaz de comprometer a sociedade e os su-
cessivos governos com uma agenda e um 
conjunto de metas a fim de oferecer melhor 
qualidade de vida para todos os habitantes 
da cidade.

Pereira chamou a atenção do público 
para o fato de a humanidade consumir e 
destruir os recursos naturais em velocida-
de superior à que a natureza precisa para se 
recompor. “Nós estamos caminhando para 
o esgotamento dos recursos que garantem 
a sobrevivência da espécie humana”, ad-
vertiu. Segundo ele, porém, há experiên-
cias tanto no exterior quanto no Brasil que 
transitam na contramão dessa tendência 
predatória e que podem ser reproduzidas 
pelas cidades brasileiras.

Um dos exemplos apresentados por ele 
vem de Tóquio, no Japão. Enquanto no 
Brasil a perda de água tratada é, em média, 
de 40%, na cidade japonesa ela está em tor-
no de 2%, graças a medidas como a troca 
de encanamento antigo e a instalação de 
sensores que detectam vazamentos. “Essa 
solução tem um impacto altamente positi-
vo tanto no plano ambiental quanto econô-
mico. A título de comparação, no Brasil o 
prejuízo causado pela perda de água trata-
da é da ordem de R$ 7,4 bilhões ao ano”.

Na sequência, o assessor da CGU, Or-
lando Fontes Lima Jr, falou sobre as me-
didas que têm sido e que serão adotadas 
pela Unicamp destinadas à racionalização 
do uso da água, energia e papel. De acor-
do com ele, a preocupação da Universidade 
com essas questões é antiga. Tanto é assim 
que o Programa Pró-Água, que está entran-
do em sua terceira fase, já proporcionou 
uma redução expressiva no consumo da 
comunidade.

“A média de consumo mensal de água na 
Unicamp em 2014 foi de 71.967 m3, pou-
co superior à registrada em 1999 (70.008 
m3), quando a instituição era, em termos 
físicos, cerca de 40% menor que hoje”, 
comparou Lima Jr. “É nesse sentido que 
vamos continuar caminhando, tendo como 
foco três eixos: conscientização, racionali-
zação e prevenção”, acrescentou.

(Manuel Alves Filho)
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