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 Semana da Economia - A Econômica, empresa júnior 
do Instituto de Economia (IE) da Unicamp, realiza a Semana da 
Economia 2016, entre os dias 19 a 22 de setembro. A abertura 
será às 18 horas, no IE. O objetivo do evento é trazer discussões 
importantes da área para o âmbito acadêmico. O público-alvo são 
economistas e interessados no assunto. Mais detalhes na página 
eletrônica https://www.facebook.com/SemanadaEconomia/
 Bragfost - A professora Maria Gabriela Celani, da Facul-
dade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da 
Unicamp, é uma das organizadoras do evento “As Fronteiras 
Brasil-Alemanha de Ciência e Tecnologia Simpósios (Bragfost)”, 
que ocorrerá de 20 a 23 de setembro, nas instalações do Centro 
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Bragfost 
é uma série de conferências binacionais interdisciplinares coor-
ganizadas pela Agência Federal de Apoio e Avaliação da Educa-
ção Superior (Capes) e pela Fundação Alexander von Humboldt. 
Nesta edição, no CNPEM, haverá a participação de 60 jovens en-
genheiros e cientistas (30 da Alemanha e 30 do Brasil). O formato 
da conferência permite a troca de ideias entre disciplinares, bem 
como as fronteiras nacionais e, ao mesmo tempo, oferece opor-
tunidades para futuras colaborações binacionais e networking. A 
Fundação Alexander von Humboldt vai apoiar essas colaborações 
entre os participantes brasileiros e alemães com o seu programa 
de acompanhamento especial “Connect”. Para mais detalhes 
acesse o site http://bragfost2016.fec.unicamp.br/
 Refl etir - O próximo Encontro Permanente sobre Vivência 
e Gestão na Unicamp será realizado no dia 20 de setembro, às 
9 horas, no Auditório do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, lo-
calizado no prédio da Diretoria Geral da Administração (DGA). O 
objetivo é discutir a atuação do assistente social nas Instituições 
de Ensino Superior Públicas, dando ênfase ao contexto da Uni-
versidade Estadual de Campinas. A organização é do Serviço 
Social do GGBS. O público-alvo do evento são alunos, docentes 
e interessados no assunto. Mais informações no site http://www.
cgu.unicamp.br/programa_refl etir_ggbs_50_160825.php
 Ofi cina de sustentabilidade - A Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho (Cipa) da Unicamp organiza 
uma ofi cina de sustentabilidade para cipeiros e servidores em 
geral. Será no dia 22 de setembro, às 14 horas, no prédio da Pós-
graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computa-
ção (FEEC). Mais detalhes pelo e-mail cipa@unicamp.br 

ntre milhares de estudantes 
que ainda chegavam à área 
de concentração da Unicamp 
de Portas Abertas (UPA), na 
manhã do último dia 10, um 

grupo uniformizado de amarelo da Esco-
la João Paulo I, de Feira de Santana (BA), 
foi saudado pessoalmente pelo professor 
Alvaro Crósta, coordenador geral da Uni-
versidade, e por outras autoridades presen-
tes. “Estamos inaugurando a 13ª edição da 
UPA com a promessa de dar uma boa aco-
lhida para um público de mais de 40 pes-
soas, que ainda estão chegando aqui pelo 
entorno. A programação está muito boa, 
preparada com a perspectiva dos 50 Anos 
da Unicamp”, disse. 

Alvaro Crósta ressaltou que o objetivo 
era apresentar o que cada unidade possui 
em termos de cursos, projetos de pesqui-
sa e laboratórios, numa programação que 
ainda incluía palestras e atrações artísti-
cas. “Está tudo muito bem organizado para 
mostrar o que é a Unicamp aos potenciais 
futuros estudantes nossos. A UPA sempre 
teve dois objetivos: o primeiro é trazê-los 
para a Unicamp a fim de mostrar que ela 
é acessível a todos. O segundo motivo é 
para que tirem dúvidas sobre as profissões 
que pretendem seguir, conversando com 
docentes e alunos, e assumindo com mais 
certeza a carreira que vão seguir.” 

Almiro Santana, professor de física 
da Escola João Paulo I, trouxe 21 alunos 
de Feira de Santana, que segundo ele é o 
segundo município mais importante da 
Bahia em relação a pesquisa, extensão e 
também à economia. “A nossa expectati-
va com a UPA, que reúne tantos jovens, é 
muito grande. Estava pensando em mim, 
se tivesse tido essa oportunidade de des-
cobrir qual seria o meu futuro. Para esses 
alunos de Feira de Santana é a oportuni-
dade de mudar de vida e, depois de algum 
tempo, ver que fizeram a escolha certa ao 
virem para a Unicamp, porque aqui encon-
traram a possibilidade de se desenvolver 
tanto pessoal como profissionalmente.” 

 Vagas Remanescentes - A Comissão Permanente para 
os Vestibulares da Unicamp (Comvest) inicia, dia 22 de setembro 
de 2016, as inscrições de seu Processo Seletivo Aberto para Va-
gas Remanescentes. As inscrições poderão ser feitas até o dia 
28 de setembro, na página eletrônica www.comvest.unicamp.br.
 Jornada de Toxicologia e Toxinologia - Nos dias 
23 e 24 de setembro, no Auditório V da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) da Unicamp, acontece a Jornada de Toxicologia 
e Toxinologia Clínica. Na sexta-feira (23), o evento será realizado 
das 19 às 22 horas. No sábado (24), das 8 às 18h. A Jornada 
é oferecida anualmente a estudantes e profi ssionais da saúde. 
O objetivo é aprimorar os conhecimentos teóricos na área, com 
enfoque regional. Para o evento estão previstas 14 palestras. A 
organização é do Centro de Controle de Intoxicações (CCI). Mais 
informações: pelos telefones 19-3521-7573 ou e-mail zoraide@
fcm.unicamp.br
 Curso de ultrassonografi a “Point of Care” - O Labo-
ratório de Habilidades da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp organiza no dia 24 de setembro, das 8 às 18 horas, 
um curso de ultrassonografi a “Point of Care”, na modalidade exten-
são. Ele será realizado nas dependências do próprio Laboratório. 
Estudantes de medicina e médicos de todas as especialidades 
podem fazer a inscrição, até 16 de setembro, no site https://www.
extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla=%81a%D4%C2%5E%E7%
DD%9A&of=%F7%12%AF. O ultrassom “point of care” é uma téc-
nica moderna de assistência ao paciente onde a avaliação é feita à 
beira do leito, de forma rápida e sistemática. A fi nalidade do exame 
é auxiliar na tomada de decisão sobre a melhor conduta para o pa-
ciente. A proposta do curso é basear o aprendizado em problemas 
clínicos e diagnósticos sindrômicos, aliados ao reconhecimento de 
padrões ultrassonográfi cos de estruturas como o coração e os pul-
mões. Com a realização do curso, o aluno será capaz de fazer o 
diagnóstico da insufi ciência respiratória aguda, bem como diferen-
ciar os estados de choque e a insufi ciência renal de forma imediata 
e assertiva. Mais informações pelo telefone 19-3521-9112 ou e-mail 
macarvalhofi lho@gmail.com
 Cotuca de Portas Abertas - O Colégio Técnico de 
Campinas, o Cotuca da Unicamp, realiza no dia 24 de setembro, 
o evento Cotuca de Portas Abertas. O objetivo é dar oportunidade 
para que alunos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
conheçam o colégio e os seus cursos técnicos. O evento ocorre 
das 9 às 17 horas com palestras sobre os cursos e a escola. A 
entrada é livre. Interessados em participar não precisam se ca-
dastrar. O Vestibulinho do Cotuca ocorre no dia 4 de dezembro. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3521-
9903 e-mail contato@cotuca.unicamp.br. 

 Chefs na Unicamp - A Unicamp, por meio do Grupo Ges-
tor de Benefícios Sociais (GGBS), lança no dia 25 de setembro 
(domingo), no Ciclo Básico, o livro 50 memórias, 50 sabores – 
A cozinha ancestral de quem ajudou a construir a Unicamp. A 
obra, organizada pelo jornalista e chef de cozinha Manuel Alves 
Filho, será apresentada ao público durante o evento “Chefs na 
Unicamp”, que contará com área de alimentação operada por 
alguns dos mais destacados chefs de cozinha de Campinas e 
Região. O Chefs na Unicamp, que oferecerá pratos de família a 
preços populares, também terá a função de fazer a pré-abertura 
do VI Simpósio de Profi ssionais da Unicamp (Simtec), que ocor-
rerá entre os dias 26 e 28 de setembro. Tanto o lançamento do 
livro quanto a organização do Simtec fazem parte das ações em 
comemoração aos 50 anos da Universidade, que serão completa-
dos ofi cialmente em 5 de outubro. Leia mais: http://www.unicamp.
br/unicamp/eventos/2016/06/02/chefs-na-unicamp-sera-atracao-
dos-50-anos

 Computação: “OpenISA, um conjunto de instruções hí-
brido” (doutorado). Candidato: Rafael Auler. Orientador: professor 
Edson Borin. Dia 23 de setembro de 2016, às 13h30, no auditório 
do IC 2 do IC.
“Aprendizagem de máquina sobre dados cifrados” (mestrado). 
Candidato: Hilder Vitor Lima Pereira. Orientador: professor Diego 
de Freitas Aranha. Dia 23 de setembro de 2016, às 14 horas, na 
sala 53 do IC2 do IC.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo: “Bio-
digestão anaeróbia da vinhaça de cana-de-açúcar: abordagem 
industrial do modelo adm1 e avaliação dos benefícios ambientais” 
(doutorado). Candidato: Marcelo Leite Conde Elaiuy. Orientador: 
professor Edson Aparecido Abdul Nour. Dia 23 de setembro de 
2016, às 13h30, na sala de defesa de teses 3 do prédio de aulas 
da FEC.
 Engenharia de Alimentos: “Emoções, sensações e af-
eições do consumidor pelo café brasileiro” (mestrado). Candidata: 
Emilia Alice Fonseca Ricardi. Orientador: professor Jorge Herman 
Behrens. Dia 23 de setembro de 2016, às 14 horas, no auditório 
do DEPAN da FEA.

 Engenharia Elétrica e de Computação: “Apren-
dizado de dicionários estruturados” (mestrado). Candidato: Cás-
sio Fraga Dantas. Orientador: professor Renato da Rocha Lopes. 
Dia 22 de setembro de 2016, às 9 horas, na sala PE12 da FEEC.
“Controle de fi la de carros usando sistemas sujeitos a saltos mar-
kovianos” (mestrado). Candidato: Leonardo de Paula Carvalho. 
Orientador: professor Alim Pedro de Castro Gonçalves. Dia 23 de 
setembro de 2016, às 9 horas, na FEEC.
“Gestão inteligente de energia em consumidores residenciais” 
(mestrado). Candidata: Driele Plentz da Silva Ribeiro. Orientador: 
professor Luiz Carlos Pereira da Silva. Dia 23 de setembro de 
2016, às 14 horas, na FEEC.
 Engenharia Química: “Substituto de tecidos: desenvolvi-
mento de scaffolds com propriedades adequadas ao crescimento 
celular tridimensional (3D)” (doutorado). Candidata: Ana Luiza 
Garcia Millás. Orientador: professor Edison Bittencourt. Dia 23 de 
setembro de 2016, às 10 horas, na sala de defesa de teses do 
bloco D da FEQ.
 Física: “Evolução das propriedades magnéticas ao longo da 
série de compostos intermetálicos RTBi2 (R = Ce, Pr, Nd, Gd, 
Sm, T = Cu, Au)” (doutorado). Candidato: Camilo Bruno Ramos de 
Jesus. Orientador: professor Pascoal José Giglio Pagliuso. Dia 23 
de setembro de 2016, às 14 horas no auditório de Pós-graduação 
do prédio D do IFGW.
 Linguagem: “Polêmica em torno da dislexia: um caso de in-
terincompreensão” (doutorado). Candidata: Patricia Aparecida de 
Aquino. Orientador: professor Sírio Possenti. Dia 23 de setembro 
de 2016, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Odontologia: “Análise da expressão de células dendríti-
cas, células de langerhans e células T em lesões potencialmente 
malignas e carcinoma espinocelular de boca” (doutorado). Candi-
data: Ana Carolina Amorim Pellicioli. Orientador: professor Pablo 
Agustin Vargas. Dia 19 de setembro de 2016, às 8h30, na sala da 
Congregação da FOP.
“Relação das variáveis contextuais com os indicadores das condições 
sensíveis à atenção básica (acidente vascular cerebral e insufi ciência 
cardíaca) no estado de São Paulo de 1998 a 2013” (mestrado pro-
fi ssional). Candidato: Denise de Fátima Barros Cavalcante. Orienta-
dora: professora Glaucia Maria Bovi Ambrosano. Dia 20 de setembro 
de 2016, às 9 horas, na sala da Congregação da FOP.
 Química: “Desenvolvimento de substratos SERS para de-
tecção de poluentes ambientais emergentes” (mestrado). Candi-
dato: Murilo Pastorello Pereira. Orientador: professor Ítalo Odone 
Mazali. Dia 19 de setembro de 2016, às 14 horas, no miniauditório 
do IQ.

No grupo baiano estava Guilherme Car-
neiro, aluno considerado especial, não por 
ser autista, mas pelo seu gosto por fotogra-
fia. A mãe, Ângela, considera que a escola 
é um caminho que está sendo construído, 
desenvolvendo atividades específicas, den-
tro das habilidades que o filho possui. “Ele 
já participou de concursos de fotografia e é 
incluído em todos os passeios pedagógicos. 
Nesta perspectiva para sua formação, estão 
as visitas a locais que venham a agradá-lo 
– e ver o que a Unicamp desenvolve é uma 
forma de colher algo interessante para Gui-
lherme.” 

Eduarda Arcanjo, a Duda, foi eleita por 
uma turma do Cursinho Popular Contex-
to, de Valinhos, para falar da expectativa 

quanto à UPA. “No ensino médio passam 
para os alunos uma visão preconceituosa 
das ciências sociais: de coisa de bicho grilo, 
de quem não quer nada com nada, quando 
tem gente muito esforçada. Vim para a UPA 
a fim de tirar minhas próprias conclusões, 
já que a carreira que pretendo seguir na 
vida é de socióloga ou antropóloga. Quero 
pesquisar bastante, conhecer pessoas, con-
versar com os alunos que já estão aqui e ver 
se é mesmo o que quero.” 

BASE MÓVEL
O coordenador geral Alvaro Crósta e as 

demais autoridades aproveitaram o clima 
festivo para visitar a Base Móvel da Vigi-

UPA: 40 mil jovens têm dia especial

Chegada de upeiros ao evento ocorrido no último dia 10: palestras, atrações artísticas e visita a unidades

Foto: Antonio Scarpinetti

lância da Unicamp, posicionada no Ciclo 
Básico II. O professor Orlando Fontes Lima 
Jr., assessor da CGU, explicou que a viatura 
está dentro do conceito de acolhimento e 
vigilância comunitária da Unicamp. “Quan-
do se tem eventos do porte da UPA, a Base 
Móvel é posicionada para prestar apoio ou 
mesmo registrar boletim de ocorrência, 
num atendimento tanto de informação 
como de prevenção. A base faz parte de um 
tripé que já possui a ambulância do Vidas 
(atendimento médico 24 horas) e que terá 
dentro do campus uma unidade do Corpo 
de Bombeiros, cujo projeto de construção 
já está na Secretaria de Segurança Pública 
para assinatura e início das obras.”

(Luiz Sugimoto)


