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 Semana do Meio Ambiente - A Unicamp, por meio do Grupo Gestor Universidade 
Sustentável (GGUS), órgão da Coordenadoria Geral da Universidade (CGU), organiza, en-
tre 6 e 10 de junho, a Semana do Meio Ambiente com o tema “Unicamp construindo uma 
trajetória sustentável”. A abertura ofi cial do evento ocorre no Espaço Cultural Casa do Lago, 
às 9 horas. Das 9h30 às 11h30, Maria Luiza Appy e Maria Angelina Pereira, diretoras da 
Escola Paulista de Biodanza, proferem a palestra “Biodanza: inteligência afetiva e a sua 
contribuição para uma vida sustentável”. A Casa do Lago fi ca à Avenida Érico Veríssimo 
1011, no campus da Unicamp. Acesse a programação no link http://www.cgu.unicamp.br/
ggus/sma2016/documentos/programacaosma2016.pdf
 Mãos que alimentam - O Espaço Cultural Casa do Lago sedia, em sua Galeria, de 
10 a 23 de junho, a exposição de fotos “Mãos que alimentam”, do jornalista Ronei Aparecido 
Thezolin, funcionário da Assessoria de Comunicação (Ascom) da Unicamp. Visitas podem 
ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22 horas, na Av. Érico Veríssimo 1011, 
no campus universitário. Mais informações pelo e-mail casadolago@reitoria.unicamp.br ou 
telefone 19-3521-7017.
 Educação inclusiva no contexto universitário - No dia 11 de junho, às 8h30, 
no auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, acontece o Simpósio 
Educação Inclusiva no Contexto Universitário com o tema: “Implicações Práticas da Educa-
ção Bilíngue para Surdos no Ensino Superior”. O encontro é proposto pela Pró-Reitoria de 
Graduação (PRG), que convida toda a comunidade acadêmica à refl exão e debate sobre 
o tema inclusão no ensino superior. As inscrições podem ser feitas no site http://www.sei.
prg.unicamp.br/. Acesse o programa completo no link http://www.sei.prg.unicamp.br/index.
php/programacao

 Perspectivas Unicamp 50 Anos - Com o tema “Arte, Ciência e Cultura”, as me-
sas-redondas do evento acontecem em 15 de junho, às 9 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp. O objetivo é reunir nomes importantes para discutir os temas “Virtualidade e 
ubiquidade na construção da memória cultural” e “Criatividade em arte e ciência: desafi os 
do século XXI”. Inscrições e outras informações no site http://www.50anos.unicamp.br/even-
tos/58/arte-ciencia-e-cultura
 Educorp e Abec promovem curso e seminário - A Escola de Educação 
Corporativa da Unicamp (Educorp) e a Associação Brasileira de Editores Científi cos (Abec 

Brasil) promovem, de 22 a 24 de junho, o XXIV Curso de Editoração Científi ca e o IX Semi-
nário Satélite para Editores Plenos. A abertura ofi cial será no dia 22, às 8h30, no auditório 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Para participar do curso é necessário que os 
participantes já tenham conhecimentos sobre tópicos fundamentais de editoração científi ca. 
Outras informações no link http://xxivcurso.abecbrasil.org.br/
 5º Cinfotec - A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Uni-
camp promove o 5º Cinfotec Unicamp - Comunicação, Informação e Tecnologia, dias 22 
e 23 de junho, no Centro de Convenções. O objetivo é reunir os profi ssionais de TIC da 
Unicamp para compartilhamento de experiências e casos de sucesso e oferecer oportuni-
dades de atualização profi ssional em assuntos de destaque em tecnologia da informação e 
comunicação. Mais detalhes no site do evento: http://www.ctic.unicamp.br/cinfotec, telefone 
19-3521-2220 ou e-mail simoneft@unicamp.br
 Galeria de Arte recebe projetos para 2017 - A Galeria de Arte do Instituto de 
Artes (GAIA) da Unicamp receberá, até 24 de junho, projetos de exposições de arte con-
temporânea e de atividades culturais a serem realizadas em 2017. A seleção será feita pelo 
Conselho da GAIA com resultado a ser disponibilizado em 8 de julho, na página eletrônica 
do Instituto de Artes (IA) da Unicamp. Os arquivos para encaminhamento dos projetos estão 
no link http://www.iar.unicamp.br/evento/convocatoria-gaiaunicamp-2017. Mais detalhes po-
dem ser obtidos pelo e-mail galeria@iar.unicamp.br ou telefone 19-3521-6561.

 Ciências Médicas: “Etiologia da perda auditiva em neonatos diagnósticados em 
um programa de Triagem Auditiva Neonatal” (mestrado). Candidata: Katia Cristina Costa. 
Orientadora: professora Edi Lúcia Sartorato. Dia 6 de junho de 2016, às 9h30 horas, no 
anfi teatro do CBMEG.
 Computação: “Estudos computacionais para o problema de roteamento em arcos 
capacitado e aberto” (mestrado). Candidato: Rafael Kendy Arakaki. Orientador: professor 
Fábio Luiz Usberti. Dia 8 de junho de 2016, às 14 horas, no auditório do IC 2do IC.
“Uma abordagem de computação suave para o aprendizado de agregação de listas” (mes-
trado). Candidato: Javier Alvaro Vargas Muñoz. Orientador: professor Ricardo da Silva Tor-
res. Dia 9 de junho de 2016, às 10 horas, no auditório do IC.
“Computação sobre dados cifrados em GPGPUs” (mestrado). Candidato: Pedro Geraldo 
Morelli Rodrigues Alves. Orientador: professor Diego de Freitas Aranha. Dia 9 de junho de 
2016, às 14 horas, na sala 353 do IC.
“Detecção de pornografi a em vídeos através de técnicas de aprendizado profundo e infor-
mações de movimento” (mestrado). Candidato: Mauricio Lisboa Perez. Orientador: profes-
sor Anderson de Rezende Rocha. Dia 9 de junho de 2016, às 14 horas, no auditório do IC.

“Uma PaaS para computar o escalonamento de recursos em provedores de IaaS conside-
rando diferentes requisitos dos usuários” (doutorado). Candidato: Cristiano Costa Argemon 
Vieira. Orientador: professor Edmundo Roberto Mauro Madeira. Dia 10 de junho de 2016, 
às 13 horas, no auditório do IC2 do IC.
 Economia: “A controvérsia sobre as águas: uma proposta de integração institucional e 
de políticas públicas para o segmento de águas minerais no âmbito da gestão de recursos 
hídricos” (doutorado). Candidato: Pedro dos Santos Portugal Júnior. Orientador: professor 
Bastiaan Philip Reydon. Dia 9 de junho de 2016, às 9 horas, na sala 23 do pavilhão Pós-
graduação do IE.
“O Estado e o setor privado de saúde no caminho da desestruturação gradual do SUS” 
(mestrado). Candidata: Letícia Bona Travagin. Orientador: professor Eduardo Fagnani. Dia 
10 de junho de 2016, às 14 horas, na sala 36 do pavilhão de Pós-graduação do IE.
 Educação Física: “Aperfeiçoando o imperfeito: a ação sindical dos jogadores de 
futebol no período pós Lei Pelé” (doutorado). Candidata: Mariana Zuaneti Martins. Orienta-
dora: professora Heloisa Helena Baldy dos Reis. Dia 10 de junho de 2016, às 14 horas, no 
auditório da FEF.
 Engenharia Mecânica: “Análise da infl uência das características do pneu na estabi-
lidade do fenômeno Shimmy em motocicletas” (mestrado). Candidato: Heron José Dionísio. 
Orientador: professor Franco Giuseppe Dedini. Dia 10 de junho de 2016, às 14 horas, na 
sala KD da FEM.
 Engenharia Química: “Síntese, caracterização e processamento de polímeros bior-
reabsorvíveis para uso na engenharia de tecidos (tissue engineering)” (doutorado). Can-
didata: Ana Flávia Pattaro. Orientador: professor Rubens Maciel Filho. Dia 7 de junho de 
2016, às 14 horas, na sala de defesa de teses do bloco D da FEQ.
“Projetos construção de dispositivo microfl uídico baseado em gradiente de concentração 
convectivo para determinaçao do crescimento de células bacterianas” (mestrado). Candi-
data: Franciele Flores Vit. Orientadora: professora Lucimara Gaziola de La Torre. Dia 9 de 
junho de 2016, às 14 horas, na sala de defesa de teses do bloco D da FEQ.
 Física: “Propriedades mecânicas e térmicas de grafi nos e grafi dinos” (mestrado). Can-
didato: Sergio Andrés Hernández Sandoval. Orientador: professor Alexandre Fontes da 
Fonseca. Dia 10 de junho de 2016, às 10 horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
 Linguagem: “Nanossintaxe dos domínios verbal e preposicional nas construções de 
inversão locativa do português” (doutorado). Candidato: Marcos Eroni Pires. Orientadora: 
professora Charlotte Marie Chambelland Galves. Dia 6 de junho de 2016, às 13 horas, no 
anfi teatro do IEL.
 Odontologia: “Mecanismos envolvidos no efeito anti-infl amatório periférico do tra-
madol na articulação temporomandibular de ratos” (doutorado). Candidata: Simone Mon-
aliza Silva Lamana. Orientadora: professora Juliana Trindade Clemente Napimoga. Dia 7 
de junho de 2016, às 8h30, na sala de seminários do Departamento de Morfologia da FOP.
 Química: “Estudos dos metabólitos voláteis de fungos inibidores de fi topatógenos em 
plantas por HS-SPME e GCxGC-QMS” (mestrado). Candidata: Mayra Fontes Furlan. Orien-
tador: professor Fabio Augusto. Dia 10 de junho de 2016, às 9 horas, na sala IQ17 do IQ.

s alunos Rafael Eiki Matheus Imamura, 19, e 
Laura Rubia Paixão Boscolo, 18, juntamente 
com a professora e orientadora do projeto, 
Andréia Cristina de Souza, participaram de 

feira internacional em Phoenix, Estados Uni-
dos, onde apresentaram seu projeto de conclusão de curso, 
o Projeto Yarner. Durante a realização da feira, os alunos 
ganharam quatro prêmios.

Rafael conta que a experiência de participar da feira foi 
melhor do que o esperado. Para Laura, “foi Incrível. Co-
nhecemos jovens cientistas e engenheiros do mundo todo, 
conversamos com prêmios Nobel e tivemos contato com 

Alunos do Cotuca ganham prêmios
em feira internacional nos EUA

Laura Rubia Paixão Boscolo e Rafael Eiki Matheus Imamura, alunos do Cotuca, durante e depois da premiação, em Phoenix, Estados Unidos
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empresas e organizações de renome. Eles nos deram opini-
ões e novas ideias para o projeto”.

Os dois destacam ainda a variedade e qualidade dos pro-
jetos apresentados na feira. “Um dos exemplos é um proje-
to dos Estados Unidos, que consistiu no desenvolvimento 
de um software para detecção de Alzheimer pela análise do 
olho do paciente”, fala Rafael.

O projeto Yarner foi desenvolvido como um aplicativo 
interativo em que o usuário pode criar e montar histórias, 
podendo conceber o seu próprio livro digital. Ele venceu os 
prêmios: “Systems Software – Fourth Award”; “GoDaddy – 
Prêmio Web Innovator Award”; “Oracle Academy – Prêmio 

Award for outstanding project in the systems software ca-
tegory”; e premiação especial da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Entre os 50 melhores das Américas 
pelo Departamento de Desenvolvimento Humano, Educa-
ção e Emprego da OEA.

A feira ocorreu entre os dias 8 e 13 de maio e contou 
com a participação de 1.700 estudantes de 77 países. No 
total, a delegação brasileira foi a quinta mais premiada 
da feira, ficando atrás apenas de EUA, Canadá, Taiwan 
e Alemanha. Os estudantes brasileiros conquistaram, ao 
todo, 12 prêmios.

(Rafael Dall’Anese)


