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 Malba Tahan - O Centro de Estudos, Memória e Pesquisa em 
Educação Matemática (Cempem) da Faculdade de Educação (FE) 
da Unicamp organiza, de 2 a 6 de maio, no saguão da Biblioteca 
“Joel Martins” da FE, uma exposição sobre “Malba Tahan”. A mostra 
reúne parte do acervo pessoal do escritor Julio Cesar de Mello e 
Souza. A curadoria é de Sergio Lorenzato, docente da FE. Mais 
detalhes pelo e-mail eventofe@unicamp.br
 SeEMTeC - O Colégio Técnico da Unicamp, o Cotuca, pro-
move a Semana de Ensino Médio e Técnico (SeEMTeC), dias 2 
e 3 de maio, no Centro de Convenções da Unicamp. A abertura 
do evento ocorre às 8h30. O objetivo é promover a discussão e o 
estudo dos mais variados temas dentro das áreas de Ensino Téc-
nico e Profi ssionalizante e Gestão de Carreira. O evento, que terá 
palestras, minicursos e mesas-redondas, se propõe a abranger 
conhecimentos técnicos, científi cos, educacionais e de mercado, 
envolvendo alunos, professores e profi ssionais de Escolas/Colé-
gios Técnicos, Universidades, Centros de Pesquisa e empresas. 
Mais detalhes pelo link http://seemtec.cotuca.unicamp.br/, e-mail 
vanessa@cotuca.unicamp.br ou telefone 19-3521-9906.
 Blogueiros de divulgação científi ca - O Espaço de 
Apoio ao Ensino e Aprendizagem (EA)², órgão ligado à Pró-Reitoria 
de Graduação (PRG), promove nos próximos dias 3 e 4 de maio, 
das 9h às 17h, a segunda edição do curso voltado a docentes, pes-
quisadores e doutorandos da Unicamp interessados em participar 
da Rede de Blogs de Divulgação Científi ca da Universidade. A ini-
ciativa é promovida em cooperação com o Laboratório de Estudos 
Avançados em Jornalismo (Labjor). Leia mais: http://www.unicamp.
br/unicamp/noticias/2016/04/07/ea2-oferece-segunda-edicao-de-
curso-para-blogueiros-de-ciencia
 Prêmio para mulheres na ciência - Cientistas mulheres 
de todo o Brasil já podem se inscrever para a 11ª edição do Prêmio 
L’Oréal-UNESCO-ABC para mulheres na ciência. O programa visa 
promover, valorizar e reconhecer a participação das mulheres no 
mercado científi co e é realizado pela L’Oréal Brasil, em parceria com 
a UNESCO no Brasil e com a Academia Brasileira de Ciências (ABC).  
As pesquisadoras podem submeter seus projetos para avaliação até 
o dia 6 de maio no site: http://www.paramulheresnaciencia.com.br.

 Gerontologia e geriatria - O IX Seminário de Pesquisa em 
Gerontologia e Geriatria acontece de 10 a 12 de maio, no Centro 
de Convenções da Unicamp. O objetivo do evento é discutir entre 
os profi ssionais e estudantes os desafi os que acompanham a lon-
gevidade da população. O Seminário com o tema “A revolução da 
longevidade: possibilidades e desafi os” é organizado pela professora 
Anita Liberalesso Neri. Seu público-alvo são estudantes de gradu-
ação, de pós-graduação e profi ssionais de Gerontologia, Geriatria e 
áreas afi ns. Mais detalhes no site do evento http://www.fcm.unicamp.
br/spgg, telefone 19-3521-9552, ou e-mail: fabissm@fcm.unicamp.br.
 Atualização em doenças neurológicas - Em comemo-
ração ao seu jubileu de ouro, o Departamento de Neurologia da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp promove nos 
dias 12 e 13 de maio, o Simpósio de Atualização em Doenças Neu-
rológicas. O evento, cuja abertura ocorre às 12h30, no Auditório 
5 da FCM, abordará os seguintes temas: atualização de técnicas 
cirúrgicas, AVC e fi brilação atrial: profi laxia secundária (uso de 
novos anticoagulantes), cefaléia, demências, dieta cetogência, 
doença de Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla, estado atual no 
tratamento das neuropatias periféricas, neuroimagem, sono, TDAH, 
terapia atual das miopatias, tremores e tumores cerebrais. Mais de-
talhes pelo e-mail solange@fcm.unicamp.br
 Colóquios Unicamp Ano 50 - Em comemoração aos 50 
anos da Universidade, entre os dias 12 de março e 1 de outubro, 
o Centro de Convenções da Unicamp recebe a série Colóquios 
Unicamp Ano 50 - de professor para professor. A série traz pal-
estras, a serem realizadas aos sábados e proferidas por docentes 
da Unicamp, que discutirão temas da atualidade com professores 
do Ensino Fundamental e Médio. O próximo encontro será no dia 
14 de maio, das 8h30 às 13 horas. Na ocasião, a professora Sônia 
Maria Pessoa Pereira Bergamasco, da Faculdade de Engenharia 
Agrícola (Feagri), abordará o tema Política Agrária e agricultura 
familiar brasileira. A entrada é franca. Inscrições podem ser feitas 
pelo site http://www.50anos.unicamp.br/congressista ou no dia do 
evento. O Centro de Convenções fi ca à rua Elis Regina, 131 - Ci-
dade Universitária “Zeferino Vaz” - Campinas-SP - 13083-854. Mais 
informações: www.50anos.unicamp.br/eventos

 Caminhada da Faculdade de Enfermagem - No dia 
15 de maio, às 8h30, na Lagoa do Taquaral, em Campinas-SP, 
acontece a 1ª Caminhada da Faculdade de Enfermagem (Fenf) da 
Unicamp. O evento esportivo comemora os 50 Anos da Unicamp; 
os 90 Anos da ABEn; os 4 anos da FEnf e os 39 anos do curso de 
graduação da FEnf. Haverá distribuição de camisetas aos primeiros 
500 inscritos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 
e-mail caminhadaenfermagem@gmail.com. Mais detalhes no link: 
http://goo.gl/forms/YVmOXWrwdB
 Workshop on Advances of Probiotics for Food and 
Veterinary Applications - Abertura do evento será realizada 
no dia 16 de maio, às 8 horas, no auditório 5 da Faculdade de Engen-
haria de Alimentos (FEA). A organização é dos professores Adriane 
Antunes e Anderson Sant’Ana. De âmbito internacional, o encontro 
destina-se aos alunos de graduação, de pós-graduação e membros 
da indústria. O encontro, que prossegue até o dia 18, objetiva difundir 
conhecimentos, atualização sobre o estado da arte do tema probióti-
cos realizando intercâmbio entre as áreas humana e animal. Mais de-
talhes no site https://www.facebook.com/events/511860995605863/ 
ou e-mail adriane.antunes@fca.unicamp.br
 Semana Interna de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho - Evento que integra a programação dos 50 anos da 
Unicamp acontece de 16 a 19 de maio, com palestras no Centro de 
Convenções da Unicamp, no Auditório da Diretoria Geral da Admin-
istração (DGA) e nos Campi de Piracicaba e de Limeira. Para esta 
edição o tema abordado será “Avançando na segurança, saúde e 
educação”. A abertura ofi cial do evento ocorre às 9 horas, no Cen-
tro de Convenções. A Sipat é organizada pelas Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes no Trabalho da Unicamp, da Funcamp, 
de Limeira e de Piracicaba. Para mais detalhes acesse: http://www.
unicamp.br/unicamp/eventos/2016/03/31/sipat-semana-interna-de-
prevencao-de-acidentes-no-trabalho

 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo: 
“Metamodelo para integração de multidesempenhos em projeto de 

reitor da Unicamp, José Tadeu 
Jorge, defendeu no último dia 
25 a criação do que denomi-
nou de Espaço Latino-Ameri-

cano de Conhecimento, como 
estratégia para intensificar o intercâmbio 
acadêmico e científico entre as universida-
des do continente. A posição foi apresen-
tada durante a abertura da sexta reunião 
anual da Rede de Pró-Reitores de Pesquisa 
do Centro Interuniversitario de Desarrollo 
Andino (Cinda), do qual Tadeu Jorge é o 
atual presidente. O encontro, que conta 
com a participação de representantes de 29 
instituições, prossegue até esta terça-feira 
na Casa do Professor Visitante (CPV), loca-
lizada no campus de Campinas.

De acordo com o reitor da Unicamp, as 
universidades latino-americanas precisam 
pensar numa iniciativa na linha do Proces-
so de Bolonha, que estabeleceu etapas para 
a construção de uma política educacional 
supranacional comum aos países da União 
Europeia. “Temos que facilitar o reconheci-
mento dos créditos cumpridos pelos nossos 
estudantes, desburocratizando assim os in-
tercâmbios”, propôs.

Tadeu Jorge também considerou que os 
membros do Cinda necessitam definir me-
canismos para que a entidade construa uma 
rede de resultados. “Temos que avançar na 
criação de cursos de pós-graduação conjun-
tos com o objetivo de gerar conhecimento 
novo que possa ser aplicado em benefício 
dos cidadãos dos nossos países”, afirmou. 
Na mesma linha, a pró-reitora de Pesquisa 
da Unicamp, Gláucia Pastore, destacou a 
importância de as universidades buscarem 
respostas aos problemas mais urgentes da 
sociedade.

Como exemplo desse esforço, Gláucia 
Pastore citou a formação da Rede Zika Uni-
camp, que tem desenvolvido estudos em 
diversas frentes com as finalidades de pre-
venir e controlar as doenças transmitidas 
pelo mosquito Aedes aegypti. A pró-reitora 
fez uma apresentação da Universidade aos 
participantes da reunião, na qual destacou 
os principais indicadores de produtividade 
da instituição.

Em sua fala, Luis Eduardo González, di-
retor de Gestão Universitária do Cinda, as-
sinalou os trabalhos desenvolvidos ao longo 
dos últimos cinco anos pela Rede de Pró-
-Reitores de Pesquisa. Nesse período, disse, 
houve a estruturação dessa instância e o fo-
mento à cooperação entre os seus membros. 
“Nesse espaço de tempo também consegui-
mos executar 12 de 20 propostas originais, 
o que pode ser considerado um resultado 
muito significativo. Para o futuro, precisa-
mos desenvolver produtos mais tangíveis 

arquitetura” (doutorado). Candidata: Mariana Monteiro Xavier de 
Lima. Orientadora: professora Regina Coeli Ruschel. Dia 6 de maio 
de 2016, às 9 horas, na sala de defesa de teses 3 do prédio de sala 
de aulas da FEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação: “Estudo e 
implementação de estratégias de detecção de ilhamento em 
inversores para sistemas fotovoltaicos de geração distribuída” 
(mestrado). Candidato: Marcos Vinícios Gomes dos Reis. Orien-
tador: professor Marcelo Gradella Villalva. Dia 5 de maio de 2016, 
às 9 horas, na CPG da FEEC.
“Sistema de vigilância inteligente para estacionamento de veícu-
los” (mestrado). Candidato: Lino Lopes de Barros Filho. Orienta-
dor: professor Clésio Luis Tozzi. Dia 6 de maio de 2016, às 14 
horas, na CPG da FEEC.
 Física: “Investigação do uso de métricas aplicadas a dados 
de fMRI para a análise da dinâmica cerebral” (doutorado). Can-
didato: Luis Carlos Tapia Herrera. Orientador: professor Gabriela 
Castellano. Dia 6 de maio de 2015, às 14 horas, no auditório da 
Pós-graduação do IFGW.
 Geociências: “Complexidade de sistemas deposicionais 
eólicos com influência de ambientes enxarcados – grupo Area-
do (MG)” (mestrado). Candidato: Luiz Ricardo Meneghelli Fer-
nandes. Orientador: professor Giorgio Basilici. Dia 6 de maio de 
2016, às 10 horas, na sala A do DGRN do IG.
 Linguagem: “Entre a tradição e a tradução: representações 
sobre identidades e línguas na fronteira Brasil/Paraguai” (douto-
rado). Candidato: Eli Gomes Castanho. Orientadora: professora 
Terezinha de Jesus Machado Maher. Dia 5 de maio de 2016, às 
9 horas, na sala de Vídeo Conferência do Centro Cultural do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca: 
“Modelo de programação linear inteira com parâmetros estocásti-
co para o problema da coleta de óleo” (doutorado). Candidata: 
Luciana Carrar Abreu. Orientador: professor Aurelio Ribeiro Leite 
de Oliveira. Dia 2 de maio de 2016, às 14 horas, na sala 253 do 
Imecc.
“Modelos epidemiológicos alternativos da tuberculose em Codó, 
Maranhão” (mestrado profissional). Candidato: Raimundo dos 
Santos Marcolino. Orientadora: professora Graciele Paraguaia 
Silveira. Dia 6 de maio de 2016, às 14 horas, na sala 253 do 
Imecc.

Cinda estreita diálogo
e aproxima objetivos

no curto prazo, melhorar a difusão e a co-
municação na rede e buscar linhas de finan-
ciamento para nossos projetos”, elencou.

Gonzalo Herrera, coordenador da Rede, 
centrou suas considerações nos desafios a 
serem superados. Segundo ele, é necessário 
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trabalhar para aumentar o número de mem-
bros, privilegiar ações de interesse comum 
e apoiar o desenvolvimento de instituições 
que não pertençam à rede. Este último tópi-
co foi reforçado pelo reitor Tadeu Jorge, que 
afirmou que a Unicamp tem interesse em 

manter relações tanto com as mais destaca-
das universidades do mundo quanto com as 
instituições que ainda estão buscando espa-
ço no cenário internacional.

 (Manuel Alves Filho)

O reitor José Tadeu Jorge: “Temos que facilitar o reconhecimento
dos créditos cumpridos pelos nossos estudantes”

A pró-reitora de Pesquisa da Unicamp, Gláucia Pastore: universidades precisam
buscar respostas aos problemas mais urgentes da sociedade

Luis Eduardo González, diretor de Gestão Universitária do Cinda:
“Precisamos desenvolver produtos mais tangíveis no curto prazo”

Gonzalo Herrera, coordenador da Rede: entre os desafi os, aumentar
o número de membros e promover ações de interesse comum 


