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 Educação das sensibilidades, educação 
estética e refl exividade: horizontes outros 
na formação docente - Fórum será realizado no dia 
18 de maio, às 9 horas, no Centro de Convenções. A or-
ganização é do Fórum Pensamento Estratégico (Penses). 
A proposta do evento é ampliar os diálogos em torno do 
lugar da estética e das sensibilidades na educação e suas 
relações com a formação refl exiva do professor. Mais de-
talhes pelo link http://www.gr.unicamp.br/penses/forum_
educacao_sensibilidades
 13ª Semana de Museus da Unicamp - O Mu-
seu Exploratório de Ciências Unicamp, juntamente com 
o Museu de Artes Visuais (MAV), a Galeria de Artes do 
Ins-tituto de Artes (Gaia), a Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Cultural (CDC) e o Museu de Zoologia do Instituto 
de Biologia (IB) estão à frente da organização da 13ª 
Semana de Museus da Unicamp, que ocorrerá de 18 a 
24 de maio. Com o tema “Museus para uma sociedade 
sustentável”, a coordenação nacional da semana é de res-
ponsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A 
proposta é mobilizar os museus brasileiros a desenvolver 
atividades especiais, com o objetivo de sensibilizar a co-
munidade para o debate sobre temas da atualidade, es-
timular a visitação e incentivar a aproximação entre socie-
dade e museus. Mais detalhes pelo e-mail cida.godoy@
reitoria.unicamp.br

 Novos horizontes da informação - A próxima 
edição do Fórum Permanente de Ciência, Tecnologia e 
Inovação acontece no dia 19 de maio, das 9 às 17 horas, 
no auditório do Centro de Convenções da Unicamp. Terá 
como tema Novos horizontes da informação. O evento 
será transmitido pela TV Unicamp. Inscrições, programa-
ção e outras informações no site http://www.foruns.uni-
camp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_
eventos/tecno72.html
 Tecnologias para comunicação e senso-
riamento de cidades inteligentes - Tema será 
debatido no Fórum Permanente de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. O evento, que será transmitido pela TV Uni-
camp, acontece no dia 20 de maio, na sala PA07 da Facul-
dade de Tecnologia (FT) da Unicamp, em Limeira-SP. O 
Fórum está sob a responsabilidade do professor Rangel 
Arthur. Inscrições, programação e outras informações no 
link http://www.foruns.unicamp.br/foruns/projetocotuca/fo-
rum/htmls_descricoes_eventos/tecno75.html
 Fórum Internacional Síndrome de Down - 
Com apoio da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Unicamp e do Ministério da Saúde, a Unicamp sediará, 
entre 20 e 23 de maio, no Centro de Convenções, o 4º 
Fórum Internacional Síndrome de Down com o tema “A 
cada passo me preparo para minha vida”. O evento é 
organizado pela Fundação Síndrome de Down (FSD) em 
comemoração aos seus 30 anos. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas no link http://www.fsdown.
org.br/forum/inscricoes.htm. Nos quatro dias de evento, 
haverá lançamento de livro, debates com especialistas 
e um encontro para pessoas com deficiência intelectual 
(acima de 16 anos), que abordarão os seus direitos. 
Acesse o programa completo no link http://www.fsdown.
org.br/forum/programacao.htm
 Bacharelados e licenciaturas interdisci-
plinares - No dia 21 de maio, às 9h30, no auditório 
do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da 
Unicamp, o professor Naomar Monteiro de Almeida Filho, 
reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 
fala sobre “Bacharelados e licenciaturas interdisciplinares: 
inovações curriculares para reconfi gurar a educação supe-
rior no Brasil”. O seminário é organizado pelo Laboratório 
de Estudos de Educação Superior (LEES). Para acesso 
aos textos e outras informações envie e-mail para lees@
unicamp.br. O auditório do NEPP fi ca na Av. Albert Einstein 
1300, no campus da Unicamp.
 4ª Caminhada DEdIC e DGRH - No dia 23 de 
maio, às 9 horas, na Praça da Paz da Unicamp, acontece 
a 4ª Caminhada DEdIC e DGRH. O objetivo é promover um 
dia de interação com a comunidade. O Teatro de Arena será 
o ponto de encontro. No local, os participantes contarão 
com mesa de frutas, água e sorteio de brindes. O evento 
é gratuito, não requer inscrição e é aberto à comunidade. 
A organização solicita apenas a doação de produtos de lim-
peza e higiene, leite ou alimentos não perecíveis. Todos os 
produtos arrecadados serão doados ao Lar dos Velhinhos 
de Campinas. Para a caminhada recomenda-se o uso de 
roupas leves, tênis e protetor solar. Mais detalhes pelo tele-
fone 19-3521-4870 ou e-mail lieda@unicamp.br

om tiragem mensal de um 
único exemplar e escrito à 
mão, Julio Cesar de Mello e 
Souza lançou seu próprio jor-
nal quando era criança. O inu-

sitado nome da publicação comemorava 
um verbo precioso para o autor mirim. 
O “Erre” durou 25 números. Julio Cesar 
cresceu e, quando de fato começou a ser 
lido, já não era mais nascido na cidade 
de Queluz (SP), mas na aldeia de Mu-
zalit, Península Arábica, perto da cidade 
de Meca. Seu nome também passou a ser 
Malba Tahan.

Autor de O Homem que Calculava, en-
tre mais de uma centena de livros, Malba 
Tahan, pseudônimo do professor Julio Ce-
sar, criticava a maneira como a matemática 
era ensinada e propunha o revolucionário: 
a aproximação com o universo da criança, 
a diversão na aprendizagem e muito mais. 
“Ele sugere partir do visível, do manipu-
lável, de modo que a criança possa intuir 
o resultado”, ensina o docente Sérgio Lo-
renzato, estudioso da literatura de Malba 
Tahan e um dos fundadores do Centro de 
Estudos, Memória e Pesquisa em Educa-
ção Matemática (Cempem) da Faculdade 
de Educação (FE) da Unicamp. 

Lorenzato, juntamente com os profes-
sores André Paulilo, Alexandro Henrique 
Paixão e Heloísa Helena Pimenta Rocha, 
organizou – no âmbito do Centro de Me-
mória da Educação – a exposição “A Ma-
temática em festa”, que reúne parte do 
acervo pessoal do escritor, comemorando 
120 anos de seu nascimento. A mostra foi 
aberta no último dia 6. 

Exposição comemora 120 anos 
de nascimento de Malba Tahan

 Políticas de procura de inovação e de con-
curso público para a inovação - Workshop acon-
tece de 27 a 29 de maio, no Auditório da Agência para a 
Formação Profi ssional da Unicamp (AFPU).  O encontro tem 
dois propósitos: o primeiro é defi nir a natureza multifacetada 
das políticas “demand-side” e sua presença nos sistemas 
de inovação. O segundo é aprofundar as discussões acerca 
das encomendas públicas para inovação. O Workshop con-
tará com a presença de renomados palestrantes dos EUA, 
Reino Unido, Espanha, Grécia, Suécia, China, Coréia do 
Sul, além de convidados brasileiros. A organização é do Pro-
jeto InSysPo - Innovation System and Policy do Programa 
SPEC (São Paulo Excellence Chair) da Fapesp, sediado no 
Departamento de Política Científi ca e Tecnológica (DPCT) 
do Instituto de Geociências (IG) da Unicamp. As inscrições 
são gratuitas e limitadas.  Programação, inscrições e outras 
informações, na página eletrônica http://www.ige.unicamp.
br/spec/workshop/. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-
5124 ou e-mail paulafdc@gmail.com
 TEDxUnicampWomen - O Núcleo Interdisciplinar 
de Comunicação Sonora (NICS) organiza a próxima edição 
do TEDxUnicampWomen, dia 28 de maio, às 10 horas, no 
auditório da Biblioteca Central “Cesar Lattes” (BC-CL). No 
evento serão apresentados temas de interesse geral da 
comunidade sobre a temática feminina. No mesmo dia, às 
14 horas, na sala de treinamentos, localizada no primeiro 
andar da BCCL, serão apresentadas algumas sessões do 
TEDWomen 2015, evento que ocorre simultaneamente, em 
Monterey, Califórnia. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-
7923 ou e-mail beth@nics.unicamp.br
 Indicadores de desempenho: a quem in-
teressa medir o quê? O desafi o da medição 
como ferramenta de gestão - Tema será abordado 
no Fórum Permanente de Sociedade e Desenvolvimento. O 
evento tratará dos desafi os de se institucionalizar uma políti-
ca universitária de sustentabilidade e da implementação de 
programas e projetos sustentáveis nos campi universitários 
da Unicamp. O Fórum acontece no dia 29 de maio, das 14 
às 21 horas, no auditório da Faculdade de Ciências Aplica-
das (FCA) da Unicamp, em Limeira-SP. A organização é do 
professor Edmundo Inácio Junior. Inscrições, programação 
e outras informações na página eletrônica http://www.foruns.
unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_
eventos/soc_e_desenv08.html
 Água: fonte de vida, recurso inesgotável? - 
Exposição da Área de Coleções Especiais e Obras Raras da 
Biblioteca Central “Cesar Lattes” (BCCL) pode ser visitada 
até o fi nal do mês, no 3° piso da BCCL. A mostra é composta 
por 20 livros que abordam a temática água, em sua maioria 
obras iconográfi cas com belas imagens das águas brasilei-
ras, relatórios sobre a seca, viagens pelos rios, celebrações 
religiosas, etc. Mais informações: telefone 19-3521-6468 ou 
e-mail bibcen@unicamp.br

 Artes - “Espaços expositivos contemporâneos” (mes-
trado). Candidata: Vera Ferreira Lima. Orientador: profes-
sor Mauricius Martins Farina. Dia 22 de maio de 2015, às 
15 horas, no IA.
“O processo de aprendizagem do bailarino no momento do 
espetáculo” (mestrado). Candidata: Karen Adrie de Lima. 
Orientador: professor Odilon José Roble. Dia 22 de maio 
de 2015, às 9 horas, no IA.
 Engenharia Civil, Arquitetura  e Urbanismo 
- “A consideração da não-linearidade física no cálculo de 
fl echa em vigas de concreto armado” (mestrado). Candi-
dato: Pedro Alexandre Conde Bandini. Orientadora: profes-
sora Maria Cecilia Amorim Teixeira da Silva. Dia 22 de maio 
de 2015, às 10 horas, na sala CA22 da FEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Pro-
jeto e fabricação de um sistema sensor de espectroscopia 
de impedância eletroquímica” (mestrado). Candidato: Eras-
mo José Dias Chiappetta Filho. Orientador: professor Fabi-
ano Fruett. Dia 19 de maio de 2015, às 15 horas, na FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Análise de estabilidade e 
desempenho H2 de sistemas com comutação do tipo lur’e” 
(mestrado). Candidato: Alan Pereira Suto. Orientadora: pro-
fessora Grace Silva Deaecto. Dia 22 de maio de 2015, às 
14 horas na sala de seminários ID02 da FEM.
 Física - “Aspectos dinâmicos de sistemas astrofísicos 
discoidais” (doutorado). Candidato: Ronaldo Savioli Sumé 
Vieira. Orientador: professor Alberto Saa. Dia 22 de maio 
de 2015, às 14 horas, no auditório de Pós-graduação do 
prédio D do IFGW.
 Linguagem - “Os temas e as dinâmicas socio-
interacionais em nove grupos criados e gerenciados por 
mulheres no Facebook” (doutorado). Candidata: Luciane 
Cristina Paschoal Martins. Orientadora: professora Inês 
Signorini. Dia 20 de maio de 2015, às 9 horas, na sala de 
videoconferência do Centro Cultural do IEL.
“Aptidão para língua estrangeira: a perspectiva do aluno 
universitário” (doutorado). Candidato: Cesar Eduardo Du-
arte Elizi. Orientadora: professora Linda Gentry El Dash. 
Dia 21 de maio de 2015, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses do IEL.
 Odontologia - “Correlação entre as características 
do arco dentário e a morfologia da eminência articular por 
meio de tomografi a computadorizada de feixe cônico” (dou-
torado). Candidata: Francielle Silvestre Verner. Orientadora: 
professora Solange Maria de Almeida Boscolo. Dia 20 de 
maio de 2015, às 14 horas, na sala da congregação da FOP.
 Química - “Construção e desenvolvimento de disposi-
tivos de teste point-of-care com detecção eletroquímica em 
plataforma de papel” (doutorado). Candidato: Everson Thia-
go Santos Gerôncio da Silva. Orientador: professor Lauro 
Tatsuo Kubota. Dia 19 de maio de 2015, às 14 horas, no 
miniauditório do IQ.

A data também foi escolhida para a co-
memoração do Dia Nacional da Matemá-
tica. Na exposição que está no saguão da 
Biblioteca Prof. Joel Martins, da FE, estão 
vários cadernos de conferência feitos pelo 
autor, além de recortes de jornal, livros, 
fotografias e trabalhos de alunos. A expo-
sição traz ainda uma varinha, que Malba 
Tahan utilizava para dar aula em uma per-
formance própria de um ator de teatro. 

O acervo de Malba Tahan está sob cus-
tódia do Centro de Memória da Educação 
da Unicamp. Nos dias 22 e 23 deste mês 
haverá, também em comemoração à data, o 
III Simpósio Nacional de Grupos Colabora-
tivos, na Universidade Cidade de São Paulo 
e em julho o V Seminário da História e In-
vestigação de/em Aulas de Matemática, na 
Faculdade de Educação da Unicamp.

Quando fala de Malba Tahan, o profes-
sor Sérgio Lorenzato dá exemplos dos ensi-
namentos do mestre. “A ordem das parcelas 
não altera o total, ou a ordem dos fatores 
não altera o produto. Experimente come-
çar com uma situação problema!” E mostra 
um pedaço de papel no qual duas formigas 
fariam o mesmo trajeto em sentidos opos-
tos, percorrendo a mesma distância. “A or-
dem com que se faz a continha não muda o 
resultado”, simplifica. Lorenzato foi aluno 
de Malba Tahan, em 1958, em um curso de 
didática da matemática. Foi quando deci-
diu que “dessa matemática” iria ser profes-
sor. E foi. A comemoração do Dia Nacional 
da Matemática traz uma reflexão que é a 
atualidade da obra de Malba Tahan. “Eu 
diria que uma atualidade dolorosa”, diz o 
docente. (Patrícia Lauretti)
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O professor Sérgio Lorenzato, 
um dos organizadores da
exposição: “A obra de Malba 
Tahan é de uma atualidade 
dolorosa”

Obras expostas na
mostra “A Matemática
em festa”, que reuniu 
parte do acervo
do escritor
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