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 Conversas sobre música - Curso de Extensão será re-
alizado no dia 15 de março, das 19 às 21 horas, no Instituto de 
Artes (IA) da Unicamp. O objetivo é oferecer recursos para que 
pessoas, sem formação musical, possam desenvolver uma escuta 
mais atenta à música ampliando a sua cultura com essa forma de 
linguagem artística. O curso é organizado pelos professores  Silvia 
Cordeiro Nassif e Jorge Luiz Schroeder. Público-alvo: Interessados 
que gostem de ouvir música e que queiram desenvolver uma per-
cepção musical mais consciente. Outros detalhes sobre o curso 
podem ser obtidos pelo e-mail i155821@dac.unicamp.br ou telefone 
(19) 9-8322-5274.
 Música de câmara - Campinas receberá dois jovens piani-
stas, destaques da música de câmara nacional. Diego Munhoz, ex-
solista da Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU), e Renata Bitten-
court, formada pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Eles 
formam o Duo Aurore e farão apresentação única, dia 15 de março, 
às 20h30, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”. Os ingres-
sos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, a partir de 1 de 
março. Custam: R$ 20 (inteira) e R$10 (estudantes). A apresentação 
é apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura de Campinas.
 Café Cinfotec - Próxima palestra  tratará das vulnerabilidades 
em aplicações, que são muitas e tornaram-se ferramentas à dis-
posição de criminosos para realização de fraudes, espionagem, furto 
de dados, entre outros crimes, que vitimizam usuários e organiza-
ções. O encontro ocorre no dia 16 de março, às 9h30, no Auditório 
do Centro de Computação (CCUEC) da Unicamp. O público-alvo são 
profi ssionais de TIC e interessados em geral. Mais detalhes no link 
http://www.ctic.unicamp.br/cafe_cinfotec
 Educação a distância - A Faculdade de Educação (FE), por 
meio de sua Diretoria de Educação a Distância, organiza nos dias 
17 e 18 de março, na FE, o Seminário Internacional de Educação a 
Distância: Inovações à Educação Superior por meio das tecnologias 
educacionais na Cultura digital. A abertura ofi cial ocorre às 9 horas. 
O evento objetiva levar ao conhecimento de docentes, alunos, fun-
cionários da FE e de outras unidades da universidade, bem como 
das instituições de ensino superior nacionais e internacionais, as 
potencialidades das tecnologias educacionais para propiciar formas 
inovadoras de ensinar e de aprender na educação superior com o 
oferecimento de cursos para a formação e formação continuada nas 
modalidades: presencial; semipresencial e a distância. No evento 
serão abordados temas que oferecerão a relevância da preparação 
docente para a integração das tecnologias educacionais ao projeto 
pedagógico e ao currículo na contemporaneidade. Inscrições e outras 
informações no site www.fe.unicamp.br/seminarioead
 Internacionalização das Faculdades Públicas de 
Medicina - A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp 
receberá no dia 18 de março, às 8h30, o I Workshop de Internacio-
nalização das Faculdades Públicas de Medicina do Estado de São 
Paulo. O evento é realizado pelo  Escritório de Relações Internacio-
nais da FCM/Unicamp, em parceria com os Escritórios de Relações 
Internacionais, das Faculdades de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP) - campi de São Paulo e Ribeirão Preto - Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp), com o apoio da  Associa-
ção Brasileira de Educação Internacional (Faubai), da Associação 
Brasileira de Educação Médica (ABEM) e da Vice-Reitoria Executiva 
de Relações Internacionais (Vreri) da Unicamp. Mais detalhes no link 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/eventos/2015/i-workshop-de-inter-
nacionalizacao-das-faculdades-publicas-de-medicina-do-estado-de-
sao-paulo
 Treinador esportivo: competência, formação e in-
tervenção - No dia 18 de março acontece a primeira edição de 
2016 dos Fóruns Permanentes da Unicamp. Os Fóruns são uma ini-
ciativa da Coordenadoria Geral da Universidade (CGU). O tema da 

primeira edição do Fórum de Arte, Cultura e Lazer será “Treinador es-
portivo: competência, formação e intervenção”. O evento ocorrerá às 9 
horas, no Auditório UL12 da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), 
em Limeira-SP. O evento está sob a responsabilidade da professora 
Larissa Rafaela Galatti e tem como público-alvo alunos, docentes e 
interessados no assunto. Inscrições e outras informações podem ser 
obtidas no site http://www.foruns.unicamp.br/foruns/projetocotuca/fo-
rum/htmls_descricoes_eventos/arte69.html. Para mais detalhes envie 
e-mail para sonia.mazzario@reitoria.unicamp.br ou entre em contato 
pelo telefone 19-3521 4759.
 Seminário com a professora Susanne Lettow - En-
contro com a docente da Freie Universität Berlin acontece no dia 
18 de março, às 10 horas, no auditório do Instituto de Geociências 
(IG) da Unicamp. O evento é promovido pelo Programa de Pós-
Graduação em Política Científi ca e Tecnológica. Na ocasião, Lettow 
abordará o tema “Capitalizing bodies, capitalizing nature: towards a 
critical theory of the bioeconomy”. O seminário tem como público-
alvo estudantes de pós-graduação e docentes. Mais detalhes pelo 
telefone 19 3521-4555 ou e-mail dpct@ige.unicamp.br

 Redação científi ca na FOP - O Espaço da Escrita oferece 
aos docentes, pesquisadores de carreira, aos alunos de graduação 
e aos de pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
(FOP), o curso básico “Método Lógico para Redação Científi ca”. Será 
no dia 21 de março, às 9 horas, no Salão Nobre da unidade. O curso 
terá 8 horas/aula e será ministrado pelo professor Gilson Luiz Volpato 
(Unesp/Botucatu). Ele foi organizado para todos que queiram apre-
nder  do zero ou aperfeiçoar a escrita de textos acadêmicos desde 
a perspectiva da ciência empírica. Para mais informações acesse o 
link http://www.cgu.unicamp.br/espaco_da_escrita/workshop_meto-
do_logico_piracicaba.php
 Línguas indígenas - O conhecimento sobre as origens das 
línguas nativas da América do Sul e seus parentescos está diante de 
um desafi o metodológico: a pesquisa tradicional não tem se mostra-
do capaz de fazê-lo avançar mais na história dos povos que deram 
origem às línguas indígenas faladas atualmente. Para apresentar 
e discutir novas metodologias na área, pesquisadores de diversos 
países se reunirão na Escola São Paulo de Ciência Avançada Putting 
Fieldwork on Indigenous Languages to New Uses, de 21 de março 
a 6 de abril, no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp). Leia mais http://agencia.
fapesp.br/novas_metodologias_para_pesquisa_com_linguas_indi-
genas_serao_apresentadas_na_unicamp/22591/
 A curadoria e a produção artística contemporânea - 
A Galeria de Arte do Instituto de Artes (GAIA) da Unicamp receberá, 
para palestra, o artista plástico e pesquisador de arte, Danillo Villa. 
No dia 21 de março, às 13h30, à rua Sérgio Buarque de Holanda s/
nº, no piso térreo da Biblioteca Central “Cesar Lattes” (BCCL), ele 
abordará o tema “A curadoria e a produção artística contemporânea”. 
O evento é aberto à participação de estudantes de arte e interes-
sados no tema, a partir de 18 anos de idade. As inscrições serão 
aceitas de 19 de janeiro a 17 de março. As vagas são limitadas. 
A atividade é viabilizada pelo Governo do Estado de São Paulo e 
Secretaria de Estado da Cultura, através da POIESIS – Organiza-
ção Social de Cultura, Língua e a Literatura e da Ofi cina Cultural 
Carlos Gomes, em parceria com a Galeria do Instituto de Artes da 
Unicamp. O palestrante é artista plástico e pesquisador, com gradu-
ação e mestrado em Poéticas visuais pela Unicamp e doutorado em 
Poéticas Visuais pela ECA-USP. Professor de desenho e pintura e 
curador da Divisão de Artes plásticas da Casa de Cultura da UEL - 
Universidade Estadual de Londrina-PR. Pesquisa o devir do objeto 
na arte contemporânea. Mais informações pelos telefones (19) 3521-
6561/3521-7453.

 Árvore dos desejos - No dia 21 de março, às 19 horas, na 
rua Dr. Sampaio Peixoto 368, em Campinas, acontece a instalação 
sensorial interativa “Árvore dos desejos”, de Paulo Cesar Teles, com 
a participação da professora e artista Lucia Camargo. Trata-se de 
uma interpretação multimídia de lendas orientais sobre uma árvore 
que tem o poder de realizar os desejos ligados a ela e se constitui 
de uma escultura tridimensional em forma de árvore feita de em-
balagens e objetos reciclados. Para mais detalhes acesse a página 
https://www.facebook.com/events/157787294605068/
 Encontro de Teatro Universitário - Evento será realizado 
no dia 28 de março, o dia todo, no Departamento de Artes Cênicas 
do Instituto de Artes da Unicamp. Trata-se de um encontro produ-
zido por estudantes de Artes Cênicas das universidades públicas 
paulistas, a partir das proposições e demandas oriundas do espaço 
da graduação. Tem como objetivo fomentar a troca e refl exão entre 
esses núcleos acerca de seus fazeres artísticos. O intuito é criar um 
espaço de encontro no qual os estudantes da Unicamp, Unesp e USP 
possam apresentar as produções desenvolvidas nos cursos de artes 
cênicas, debater processos e rumos e aprofundar as discussões. Tal 
proposta decorre dos múltiplos caminhos da produção artística da 
atualidade e os modos como esses assuntos têm sido estudados 
nas universidades públicas – espaço este que vem se modifi cando 
e apresentando urgência de debate. Na Unicamp o evento é orga-
nizado pelos alunos do curso de Artes Cênicas, Allan Kawabata, Bea-
triz Magosso e Gabriel Pangonis. Informações por e-mail, telefones 
17-991215704 e 19-983768654 ou no link https://www.facebook.com/
ETU-Encontro-de-Teatro-Universit%C3%A1rio-263716537085467
 Comissões da Verdade: políticas, sentidos e práti-
cas - Evento científi co a ser realizado no dia 28 de março, das 9 às 
18 horas, no Auditório II do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas 
(IFCH), busca destacar a questão das Comissões de Verdade através 
do debate como especialistas na temática do pós-confl ito, entre outras 
questões. Para enriquecer a análise da realidade brasileira, também 
serão abordados outros dois contextos nacionais signifi cativos, a Áfri-
ca do Sul e a Colômbia. A organização é da pesquisadora de pós-dou-
torado, Adriana Villalón, em colaboração como os docentes Susana 
Durão, Omar Thomaz e J.M. Arruti. O encontro é aberto ao público em 
geral. Mais informações pelo e-mail adriana.villalon@gmail.com
 Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura - Nos 
dias 29 e 30 de março, o Laboratório de Estudos Avançados em Jor-
nalismo (Labjor) da Unicamp realizará o 3º Encontro de Divulgação 
de Ciência e Cultura (Edicc 2016). O evento, que acontecerá no In-
stituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, terá como tema 
Rumos e perspectivas para a divulgação científi ca e cultural. Mais 
informações: http://3edicc.wix.com/edicc2016
 Seminário com Alejandro Castillejo - Em continuação 
ao evento “Comissões da verdade: políticas, sentidos e práticas. Ex-
emplos de Brasil, África do Sul e Colômbia”, no dia 29 de março, às 
9h30, na Sala Multiuso do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas 
(IFCH), o antropólogo Alejandro Castillejo ministrará um seminário 
com foco em sua pesquisa: “Dialécticas de la Fractura y la continui-
dad: elementos para una lectura crític”. A organização é de Adriana 
Villalón, pós-doutoranda pelo IFCH e dos docentes Susana Durão, 
José Arruti e Omar Ribeiro Thomaz. O público-alvo são alunos e pes-
quisadores de ciências sociais em geral. Mais detalhes pelo telefone 
19-3521-1601.
 Diálogos do Antropoceno - Debate está marcado para 
o dia 30 de março, às 14 horas, no Auditório do Instituto de Geo-
ciências (IG). Terá a participação dos pesquisadores convidados 
Jefferson Picanço (DGRN/Unicamp) e Rosana Corazza (DPCT/Uni-
camp). O evento visa iniciar uma discussão sobre desafi os globais 
contemporâneos, cuja compreensão exige cada vez mais a coopera-
ção multidisciplinar entre ciências naturais e humanas.  O conceito 
de antropoceno, muito discutido nas ciências sociais apesar de ter 
origem na geologia, serve aqui de mote para uma conversa entre 
disciplinas sobre desafi os globais, incluindo desastres naturais e a 
economia dos hidrocarbonetos num contexto de mudanças climáti-
cas. Mais detalhes pelos telefones (19) 3521-4561/4192 ou e-mail 
markosy@uol.com.br

Unicamp lançou, no dia 1 de mar-
ço, nove editais no âmbito do 

Programa de Internacionaliza-
ção para 2016, com prazo para 
apresentação de propostas 

até o dia 24 de abril, através do sitewww.
internationaloffice.unicamp.br,  da Vice-
-Reitoria Executiva de Relações Internacio-
nais (Vreri). Trata-se de programas de curta 
duração para fomentar contatos e parceiras 
com instituições estrangeiras, quais sejam: 
de Cooperação Mundial, Humanas sem 
Fronteiras, Faepex/Estudante Estrangeiro, 
Faepex/Coorientador Estrangeiro, Inten-
sive Course, Mobilidade de Funcionários, 
Colégios Técnicos, BRICS e Agropolo Cam-
pinas. As propostas devem envolver ativida-
des para o período de 1º de junho a 20 de 
novembro.

O professor Luís Cortez, vice-reitor de 
Relações Internacionais, explica que estes 
editais fazem parte da estratégia traçada 
até 2017 para alcançar um novo patamar de 
internacionalização, gerando mais oportu-
nidades e abrindo outras frentes para áreas 
e setores menos contemplados da Univer-
sidade. “O impacto dos editais de 2015 foi 
muito bom, com o recebimento de mais de 
200 propostas. A expectativa é de passar de 
300 inscrições neste ano, por conta da crise 
que afeta o programa Ciência sem Frontei-
ras. Apesar do contexto, o professor Tadeu 
Jorge conseguiu manter os recursos de mais 

 Fórum de Vida e Saúde - Com o tema “Qualifi cando a 
atenção em saúde materna e perinatal”, no dia 31 de março, às 9 
horas, no Centro de Convenções da Unicamp, acontece o Fórum 
Permanente de Vida e Saúde. O evento está sob a responsabilidade 
da professora Eliana Amaral. O Fórum, que será transmitido pela TV 
Unicamp, é aberto ao público em geral. Inscrições, programação e 
outras informações no site http://www.foruns.unicamp.br/foruns/pro-
jetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/saude83.html

 Ciências Médicas: “Relação entre o volume do córtex cerebral 
e de estruturas límbicas com memória e resposta ao tratamento em 
pacientes com epilepsia de lobo temporal mesial” (doutorado). Candi-
data: Denise Pacagnella. Orientador: professor Fernando Cendes. Dia 
18 de março de 2016, às 9h30, no anfi teatro da CPG da FCM.
 Computação: “Otimização da variabilidade estatística em cir-
cuitos physical unclonable functions baseados em atraso” (mestrado). 
Candidato: Jefferson Rodrigo Capovilla. Orientador: professor Guido 
Costa Souza de Araújo. Dia 18 de março de 2016, às 14h30, no au-
ditório do IC 2 do IC.
 Educação Física: “As formas de uso e apropriação do estádio 
Mineirão após a reforma” (doutorado). Candidata: Priscila Augusta 
Ferreira Campos. Orientadora: professora Silvia Cristina Franco 
Amaral. Dia 18 de março de 2016, às 9h30, no auditório da FEF.
 Filosofi a e Ciências Humanas: “Camponeses da bacia do 
rio Tejo: economia, política e afeto na Amazônia” (doutorado). Candi-
dato: Roberto Sanches Rezende. Orientador: professor Mauro William 
Barbosa de Almeida. Dia 18 de março de 2016, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses do IFCH.
 Física: “Dinâmica molecular reativa de sistemas nanoestrutu-
rados” (doutorado). Candidato: José Moreira de Sousa. Orientador: 
professor Douglas Soares Galvão. Dia 18 de março de 2016, às 14 
horas, no auditório de Pós-graduação do IFGW.
 Linguagem: “Ofi cina de fanfi ctions na escola: uma análise das 
práticas de revisão e reescrita” (mestrado). Candidata: Larissa Gia-
cometti Paris. Orientadora: professora Raquel Salek Fiad. Dia 14 de 
março de 2016, às 10 horas, no anfi teatro do IEL.
“Sir Thomas More: estudo e tradução” (doutorado). Candidato: Régis 
Augustus Bars Closel. Orientadora: professora Suzi Frankl Sperber. 
Dia 17 de março de 2016, às 10 horas, na sala dos colegiados do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca: 
“Novas extensões de técnicas de escalarizações no problema de 
corte unidimensional inteiro multiobjetivo” (doutorado). Candidato: 
Angelo Aliano Filho. Orientador: professor Antonio Carlos Moretti. Dia 
17 de março de 2016, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
 Odontologia: “Análise de extensometria linear elétrica sobre 
a deformação de componentes em prótese fi xa anterior implantos-
suportada” (mestrado). Candidata: Raisa Zago Falkine. Orientador: 
professor Wilkens Aurelio Buarque e Silva. Dia 14 de março de 2016, 
às 9 horas, na sala da congregação da FOP.
 Química: “Propriedades eletroquímicas de eletrodos de fi lme 
poroso de óxidos mistos de bismuto, tungstênio e cobre” (mestrado). 
Candidato: Douglas Del Duque. Orientadora: professora Claudia Lon-
go. Dia 14 de fevereiro de 2016, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“Polinaftalimidas: síntese e propriedades” (mestrado). Candidato: 
Douglas Nunes de Oliveira. Orientadora: professora Maria Isabel Fe-
lisberti. Dia 15 de março de 2016, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
“Desenvolvimento de método para a determinação de fi ltros solares 
orgânicos por cromatografi a líquida de alta efi ciência e avaliação da 
correlação do fator de proteção solar medido in vivo e in vitro por es-
pectroscopia no infravermelho próximo e quimiometria” (mestrado). 
Candidata: Daiane Camilo Nery. Orientadora: professora Susanne 
Rath. Dia 16 de março de 2016, às 9 horas, no miniauditório do IQ.

de dois milhões de reais para o Programa de 
Internacionalização, com a colaboração do 
Banco Santander.”

Segundo Cortez, a meta é apoiar as boas 
propostas, cobrindo todas as áreas do co-
nhecimento, mas com atenção especial para 
o edital de Intensive Course, que contempla 
a vinda de renomados docentes e pesquisa-
dores para realizar cursos intensivos exclu-
sivamente em língua inglesa. “Esta fórmula 
teve grande repercussão, com cerca de 20 
cursos no ano passado, e gostaríamos de re-
forçá-la por atingir muito mais pessoas: ao 
invés de usarmos o recurso para enviar uma 
pessoa ao exterior, trazemos um especialista 
estrangeiro cujo conhecimento vai impactar 
em dezenas de alunos.”

O vice-reitor acrescenta que estes edi-
tais complementam uma ação desenvolvida 
conjuntamente com a Coordenadoria Geral 
da Universidade (CGU) e Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação (PRPG) e voltada a docen-
tes para cursos de inglês acadêmico no Rei-
no Unido. “Nossos professores viajam com 
o compromisso de, no retorno, oferecer o 
mesmo curso em suas respectivas unidades. 
O objetivo é reforçar o hábito do inglês téc-
nico entre os pós-graduandos, pois achamos 
que muitos dos nossos trabalhos científicos 
deixam de ser publicados porque falta de 
maior domínio da língua.”

Em relação aos outros editais, Luís Cor-
tez destaca a importância da chamada de Co-

operação Mundial, feita para apoiar visitas 
técnicas de docentes ou da própria direção 
das unidades a instituições no exterior. “A 
Unicamp tem recebido muitas visitas, mas 
falta oportunidade para que a faculdade ou 
instituto defina a parceria específica que jul-
gue mais relevante e estratégica. As visitas 
podem ser para qualquer país, à exceção dos 
BRICS, que são atendidos por edital à parte 
– a cooperação com a China vai muito bem, 
também com a Rússia e está só começando 
com a África do Sul; nossa grande fronteira 
é a Índia.”

O edital Humanas sem Fronteiras, lem-
bra o vice-reitor de Relações Internacionais, 
facilita a mobilidade para uma área não con-
templada pelo Ciência sem Fronteiras e de 
interesse do Instituto de Estudos da Lingua-
gem (IEL), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas (IFCH), Instituto de Economia 
(IE), Faculdade de Educação (FE), Instituto 
de Artes (IA) e Faculdade de Ciências Apli-
cadas (cursos na área de administração). O 
Faepex (Fundo de Apoio ao Ensino, à Pes-
quisa e à Extensão) garantirá a vinda de 
alunos estrangeiros de pós-graduação, não 
para cursar uma disciplina, mas para desen-
volver parte de sua pesquisa em laboratório 
da Unicamp; e de coorientadores de países 
que tenham convênio de cotutela vigente ou 
em vias de celebração com a Universidade. 

Luís Cortez ressaltou a preocupação da 
Unicamp em oferecer esta mesma mobili-

O professor Luís Cortez, vice-reitor
de Relações Internacionais: “A expectativa
é de passar de 300 inscrições neste ano”

Lançados editais na estratégia 
de mobilidade internacional

dade internacional para funcionários técni-
cos e administrativos, com visitas técnicas 
e estágios profissionais em instituições de 
qualquer país, dentro da mesma área de atu-
ação. “Queremos assegurar, também, que os 
Colégios Técnicos de Campinas e de Limei-
ra tenham a sua iniciação internacional. E, 
por último, há o novo edital Agropolo Cam-
pinas, voltado a áreas como de alimentos, 
agricultura e biologia, dentro de um grande 
projeto inspirado no Agropolis da Universi-
dade de Montpellier, cujas instalações o rei-
tor Tadeu Jorge visitará no final de março.”

(Luiz Sugimoto)
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