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 Workshop de Petróleo da Unicamp - O Capítulo Es-
tudantil SPE Unicamp organiza no dia 3 de outubro, às 8 horas, na 
Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM), o Workshop de Petróleo 
da Unicamp. O evento, que é aberto para a comunidade acadêmica, 
objetiva divulgar o conhecimento técnico-científi co para a comuni-
dade na áre de Petróleo. O Capítulo Estudantil SPE Unicamp é uma 
associação sem fi ns lucrativos de estudantes vinculados ao curso de 
Ciências e Engenharia de Petróleo da Unicamp, sendo a primeira 
organização de estudantes da Society of Petroleum (SPE) no Brasil. 
Mais detalhes podem ser obtidos no site www.speunicamp.org ou e-
mail comunicacaospeunicamp@gmail.com
 Formação de recursos humanos para o SUS: a ne-
cessidade e a formação de profi ssionais para a Aten-
ção Primária à Saúde (APS) - Tema será debatido em Fórum 
no dia 3 de outubro, às 9 horas, no Centro de Convenções. O evento 
é uma realização do Fórum Pensamento Estratégico (PENSES), com 
o apoio da Faculdade de Ciências Médicas (FCM). O PENSES é um 
espaço acadêmico, vinculado ao Gabinete do Reitor, responsável por 
promover discussões que contribuam para a formulação de políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento da sociedade em todos seus 
aspectos. O Centro de Convenções fi ca na rua Elis Regina 139, no 
campus da Unicamp. Confi ra a programação completa no site: http://
www.gr.unicamp.br/penses/formacao-de-recursos-humanos/
 Idoso, um novo personagem na sociedade atual - O 
Programa UniversIDADE organiza seminário para comemorar o Dia 
Internacional do Idoso. Com o tema “Idoso, um novo personagem na 
sociedade atual”, o evento acontece no dia 4 de outubro, às 8h30, 
no Centro de Convenções da Unicamp. Mais detalhes pelo telefone 
19-3521-8059, e-mail leninha@reitoria.unicamp.br ou na página ele-
trônica www.programa-universidade.unicamp.br
 Dia da Caneca - O Grupo da Cidadania Integrado organiza, 
de 3 a 6 de outubro, na hora do almoço e jantar dos Restaurantes da 
Unicamp (RU,RS e RA) o “Dia da Caneca”.  Na ocasião, os usuários 
que levarem 1Kg de alimento não perecível (que não seja sal nem 
açúcar) poderão fazer a troca por uma caneca. O objetivo é consci-
entizar a comunidade da Unicamp sobre o desperdício e o descarte 
de copos plásticos. O evento é realizado anualmente. Mais detalhes 
pelo telefone 19-981111559, e-mail m147222@dac.unicamp.br ou na 
página eletrônica https://www.facebook.com/events/1081268038588
955/1081515188564240/?notif_t=like&notif_id=1474941580887567
 Longevidade e qualidade de vida - Fórum de Saúde 
acontece no dia 4 de outubro, às 9 horas, no Centro de Convenções. 
O objetivo é fomentar os diálogos relacionados ao idoso na socie-
dade atual. Inscrições e outras informações no link http://www.foruns.
unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/
saude85.html

 Segurança e vida útil dos alimentos - A Faculdade de 
Engenharia de Alimentos (FEA) organiza nos dias 4 e 5 de outubro, 
em seu Salão Nobre, o workshop “Automação, métodos rápidos e 
moleculares: avanços e aplicações para garantir a segurança e vida 
útil dos alimentos”. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas 
até o dia 3 de outubro, no link http://www.funcamp.unicamp.br/even-
tos/WorkshopMetodosRapidosMoleculares/index.asp. O público-alvo 
são profi ssionais e estudantes da área de Alimentos. O workshop 
terá palestras e atividades práticas com o que há de mais importante 
e moderno em métodos rápidos e automação para laboratórios de 
microbiologia.Na primeira palestra, às 8h30, o professor Anderson 
Sant’ana (FEA) fala sobre métodos rápidos para análise microbiológi-
ca de alimentos. O Salão Nobre FEA fi ca na rua Monteiro Lobato 80, 
no campus da Unicamp. Mais informações pelo e-mail metodosrapi-
dos.unicamp@gmail.com ou telefones (19) 3521-0064/3521-0091. 
 Reações de fusão a baixas energias - Seminário que 
objetiva abordar o tema acontece no dia 4 de outubro, às 11 horas, no 
Auditório “Meson Pi” do Instituto de Física “Gleb Wtaghin” (IFGW). No 
evento, a professora Marlete Assunção (Unifesp-Diadema) fala sobre 
a energia das estrelas e como os elementos são produzidos a partir 
delas. O público-alvo são alunos de graduação. Mais detalhes pelo 
telefone 19-3521-5217 ou e-mail orlando@ifi .unicamp.br 
 Votação eletrônica da CIPA - A Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes no Trabalho (CIPA) da Unicamp realiza, em 
outubro, a sua primeira votação eletrônica. Será por meio do Sistema 
de Voto Eletrônico “E-VOTO”, desenvolvido pelo Centro de Com-
putação (CCUEC). O objetivo é escolher os novos representantes 
para o período 2016/2017. De acordo com Rosangela Martinhago, 
presidente da Cipa-Unicamp, “mais de dez mil e-mails já foram en-
caminhados aos docentes e funcionários para a ativação de dados”. 
Essa ativação deve ser concluída até 5 de outubro. Já, a votação 
para a escolha dos novos representantes, acontece nos dias 19 e 
20 do mesmo mês. Outras informações sobre a votação eletrônica 
podem ser obtidas no site http://www.cipa.unicamp.br/, telefone 19-
3521-7532 ou e-mail cipa@unicamp.br
 Simpósio de segurança em Química - Com o tema “Eu 
faço química com segurança”, no dia 5 de outubro, às 9 horas, no Au-
ditório “Inés Joekes” do Instituto de Química (IQ) da Unicamp, acon-
tece o IV Simpósio de Segurança em Química. O objetivo do evento 
é promover a refl exão sobre segurança relacionada ao contexto da 
química. A organização é da Cipa Setorial e da Comissão de Segu-
rança e Ética Ambiental do IQ. O evento tem como público-alvo fun-
cionários, estudantes de graduação e de pós-graduação, docentes e 
pesquisadores. Mais detalhes e inscrições na página eletrônica http://
www.iqm.unicamp.br/iv-simp%C3%B3sio-de-seguran%C3%A7a-
em-qu%C3%ADmica-0
 IE sedia Congresso da ANGE - O Instituto de Economia 
(IE) da Unicamp sedia, entre 5 e 7 de outubro, o Congresso da Asso-
ciação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas 
(ANGE) com o tema “O ensino de economia no Brasil: Pluralismo em 
tempos de crise”. O objetivo é promover o debate sobre a formação 

do economista, envolvendo a participação de coordenadores de cur-
sos, docentes, profi ssionais, estudantes e demais interessados. O 
Congresso contará com mesas temáticas, grupos de trabalhos e de 
discussão, minicursos e reuniões envolvendo a formação e atuação 
de economistas no Brasil. Para as mesas especiais, deverão ser con-
vidados professores renomados em suas áreas de atuação, capazes 
de contribuir para o desafi o proposto para o Congresso. Mais infor-
mações sobre o evento no site www.ange.org.br
 25ª Festa do livro - De 5 a 6 de outubro, das 10 às 21 
horas, acontece a 25ª Festa do Livro da Editora da Unicamp, no 
pátio do Ciclo Básico 2. Como já vem sendo feito desde 2002, a 
Editora da Unicamp oferece, duas vezes por ano, a oportunidade 
para que alunos, docentes e funcionários da Universidade, bem 
como o público em geral, possam adquirir livros a preços dife-
renciados. O objetivo da Festa do Livro é estimular a leitura e a 
formação de de bibliotecas pessoais. Para esta edição, o evento 
terá mais de 520 títulos com descontos de 50% e 70% e espe-
ciais. Conheça as publicações: http://www.unicamp.br/unicamp/
eventos/2016/09/22/festa-do-livro
 50 anos da Unicamp - Em comemoração aos 50 anos 
da Unicamp, no dia 5 de outubro, às 18 horas, haverá sessão 
extraordinária do Conselho Universitário (Consu). O local onde 
se situa a Universidade Estadual de Campinas foi ocupado, em 
outras épocas, por cafezais e canaviais. O campus tem o nome 
do seu fundador, Zeferino Vaz, que foi quem a idealizou e a viu 
nascer, em 5 de outubro de 1966, data de sua instalação oficial.
 Eventos meteorológicos extremos - No dia 6 de outu-
bro, às 8h30, no Auditório do Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS), acontece o Fórum Eventos meteorológicos extremos – O 
caso do dia 5 de junho em Campinas – e o Projeto SOS Chuva, 
organizado pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas 
Aplicadas à Agricultura (Cepagri) e pelo Laboratório de Estudos 
Urbanos (Labeurb) com apoio da Coordenadoria de Centros e Nú-
cleos Interdisciplinares de Pesquisas (Cocen). Mais informações 
pelo telefone 19-3521-7945 ou e-mail publabe@unicamp.br
 Stellarium - Aprendedo astronomia com soft-
ware - Lançamento do livro de Edson Pedro Cecílio Júnior 
(IFGW) está marcado para o dia 6 de outubro, às 16 horas, na 
Biblioteca do Instituto de Física “Gleb Wataghin” (IFGW). A pub-
licação usa o famoso software de simulação celeste “ Stellarium” 
para ensinar diversos conceitos de Astronomia Básica. Trata-se 
de um livro didático com teoria, atividades guiadas, exercícios e 
gabarito, formato até então inexistente no mercado. Mais detalhes 
pelo telefone 19-3521-5395 ou e-mail edbig@uol.com.br 
 Livros do Vestibular - O lançamento dos livros “Vestibular 
Unicamp - Redações 2016” e “Vestibular Unicamp - 30 anos”, am-
bos da Editora da Unicamp, acontece no dia 7 de outubro, às 10h30, 
na Sala do Conselho Universitário (Consu). A organização é da 
Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). 
Leia a sinopse dos livros no link http://www.unicamp.br/unicamp/even-
tos/2016/09/19/comvest-lanca-os-livros-redacoes-2016-e-30-anos

 Economia: “Teoria e política da inflação: a crítica pós-
keynesiana ao novo consenso macroeconômico” (mestrado). 
Candidata: Amanda Centofanti Botelho. Orientador: professor Ro-
gério Pereira de Andrade. Dia 4 de outubro de 2016, às 16 horas, 
na sala 23 do IE.
 Engenharia de Alimentos: “Interações moleculares 
e mudanças estruturais durante o processamento de requeijão 
cremoso com fosfatos de diferentes tamanhos de cadeia” (douto-
rado). Candidato: Diogo Maus. Orientadora: professora Walkiria 
Hanada Viotto. Dia 3 de outubro de 2016, às 9 horas, na sala 2 
da extensão da FEA.
“Avaliação da estabilidade lipídica da carne de búfalo” (douto-
rado). Candidata: Sarah Janaina Gurgel Bechtinger Simon. Orien-
tadora: professora Neura Bragagnolo. Dia 7 de outubro de 2016, 
às 14 horas, no auditório do DCA da FEA.
 Engenharia Química: “Secagem de colágeno hidrolisado 
com polpa de frutas em leito de jorro e spray dryer: obtenção de 
um alimento em pó com compostos bioativos” (doutorado). Candi-
dato: José Júnior Butzge. Orientadora: professora Sandra Cristina 
dos Santos Rocha. Dia 3 de outubro de 2016, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses do bloco D da FEQ.
 Linguagem: “A Toupeira Invisível: marxismo e cultura anti-
marxista em Ralph Ellison” (doutorado). Candidato: Luiz Mauricio 
Azevedo da Silva. Orientador: professor Fabio Akcelrud Durão. 
Dia 7 de outubro de 2016, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses do IEL.
 Odontologia: “Identificação de pericitos no ligamento 
periodontal e sua caracterização como células mesenquimais in-
diferenciadas” (doutorado). Candidata: Mércia Jussara da Silva 
Cunha. Orientadora: professora Karina González Silvério Ruiz. 
Dia 6 de outubro de 2016, às 8h30, na sala da congregação da 
FOP.
 Química: “Investigação de homocisteína e seus metabóli-
tos por eletroforese capilar como potenciais biomarcadores de 
esclerose lateral amiotrófica” (doutorado). Candidata: Zuzana 
Cieslarová. Orientadora: professora Ana Valéria Colnaghi Simion-
ato Cantú. Dia 3 de outubro de 2016, às 9 horas, no miniauditório 
do IQ.
“Sistemas micelares termosensíveis de PVA/F127 para a libera-
ção fotoquímica de óxido nítrico” (mestrado). Candidata: Thatiane 
Cristine Camargo Marini. Orientador: professor Marcelo Gan-
zarolli de Oliveira. Dia 7 de outubro de 2016, às 14 horas, no 
miniauditório do IQ.

professora Sílvia Regina Branda-
lise é um nome que tem aberto 
portas no meio acadêmico-
-social. Sempre desafiada por 
novos e grandiosos proje-

tos envolvendo a saúde de Campinas, sua 
vida está intrinsecamente ligada à vida das 
crianças, como pediatra que é. Foi ela quem 
idealizou na década de 1980 o Centro Infan-
til Dr. Domingos Boldrini em Campinas, o 
maior hospital especializado da América La-
tina na área da onco-hematologia pediátri-
ca, que atende a cerca de sete mil pacientes 
por ano, a maioria (80%) pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Na manhã do último dia 
26, ela esteve na Unicamp falando ao públi-
co do VI Simtec (Simpósio de Profissionais 
da Unicamp), no Centro de Convenções da 
Universidade, sobre a sua trajetória profis-
sional e sua experiência na Unicamp.

A trajetória de Sílvia Brandalise, no 
Centro Infantil Boldrini e na Unicamp

A professora Sílvia Regina Brandalise: “Tenho negociado mais anos de vida com Deus. Se isso for possível,
gostaria de mais uma vez me envolver num projeto - o Hospital da Criança, com cerca de 200 leitos”

Mulher de personalidade forte, ela rela-
tou que aprendeu a pintar parede, a varrer 
chão e a fazer da “mendicância” uma arte 
para conseguir recursos e caminhar mais em 
busca da cura do câncer. Foi assim que ela 
iniciou, na antiga Santa Casa (hoje Hospital 
Irmãos Penteado), o Ambulatório de Pedia-
tria embaixo de uma das escadas da insti-
tuição. “Naquele momento, tentei adaptar 
o mundo da pediatria ao meu emocional”, 
contou. “Depois de três meses, me disseram 
que eu estava atrapalhando a dinâmica do 
atendimento, pois as mães, em peso, que-
riam ir para debaixo da escada”, brincou.

Na década de 1960, a Pediatria precisava 
de um laboratório de coagulação sanguínea, 
que inexistia em Campinas. Na enfermaria, 
não havia espaço. Foi então que a professora 
Sílvia fez tratativas para conseguir uma área 

de 12 metros quadrados no porão da casa 
das freiras, onde hoje funciona a Choperia 
Giovannetti, unidade Cambuí. “A feiura do 
local foi importante para que mudanças 
viessem”, disse. “Vivíamos uma situação de 
grande penúria. Passamos a trocar serviço 
por cobertores e outros itens de necessida-
de. Foi assim que começamos a tecer em-
brionariamente o Centro Boldrini.”

Foi alugado o primeiro estabelecimento 
próximo à Santa Casa. Depois veio o se-
gundo, também próximo. “Deixei a chefia 
da Enfermaria de Pediatria e fui atuar como 
servente, secretária, contabilista e apren-
di o que custa quanto. Pagamos o aluguel 
com jantares, nos quais literalmente lavá-
vamos pratos. Foi um aprendizado extraor-
dinário”, descreveu.

Mais adiante, ela revela que recebeu uma 
doação inicial da empresa Robert Bosch de 
um terreno anexo ao Centro Médico com 
1.500 m² de construção. Foi o primeiro pas-
so para construir em 1986 o Centro Boldri-
ni, da qual Sílvia Brandalise é presidente. 
Hoje o hospital possui 77 leitos de interna-
ção e atende a mais de 10 mil crianças por 
ano. Trata-se de uma instituição filantrópica 
especializada em oncologia e hematologia 
pediátrica. Fundado pelo Clube da Lady de 
Campinas em 1978, o Centro Infantil Bol-
drini tornou-se uma referência no tratamen-
to do câncer infantil. Além de fazer diagnós-
tico e tratamento dos pacientes, assumiu 
uma importante interlocução em programas 
de educação e capacitação de médicos e ou-
tros profissionais de saúde.

O Centro Boldrini traz hoje uma concep-
ção inovadora ligando arte, música e reabi-
litação. É pioneiro em técnicas de biologia 
molecular para precisão diagnóstica, na área 
de imagem e de equipamentos de alta com-
plexidade. “É o hospital que mais faz radio-
terapia na região. Ofertar isso a Campinas é 
uma contrapartida”, salientou ela.

Entre os vários projetos que o Boldrini 
abraçou estão a Casa da Criança e da Famí-
lia (Instituto Ingo Hoffman) com capacidade 
para atender dez famílias, e a Casa Donald 
Campinas, com capacidade para atender 56 
pacientes. “Corta o meu coração ver as crian-
ças sentadas no chão esperando o ônibus”, 
contou. “Queremos agora um circular com 
cara de trem, cujo trajeto vai até o Hospital 
Mário Gatti, à Unicamp, à estação rodoviária 
e a outros pontos importantes da cidade.”

Silvia Brandalise enfatizou na sua abor-
dagem que a Unicamp sempre esteve muito 
ligada à sua história de empreendedorismo e 
à sua profissão, mesmo porque nessa Univer-
sidade ela atuou (até aposentar) no front das 
pesquisas do Centro Integrado de Pesquisas 
Onco-Hematológicas da Infância (Cipoi), 
que desde 1992 já realizou a triagem do teste 
do pezinho de mais de 1 milhão de crianças.

Mas não é só isso. O Centro Boldrini fir-
mou uma parceria com a Coordenadoria de 
Projetos (Cproj) da Unicamp em pesquisa 
para a criação do Instituto de Engenharia 
Celular e Molecular Zeferino Vaz, um novo 
celeiro para o desenvolvimento de jovens 
pesquisadores, que está em construção 
e que deve ser concluído em fevereiro de 
2017. Tem ainda o Projeto de Protonterapia, 
que se chamará Instituto César Lattes, que 
permitirá a radiação com partículas pesadas.

Com isso, a Unicamp e o Centro Boldrini 
acabam representando o Brasil no cenário 
internacional em pesquisa sobre meio am-
biente e câncer da criança, vinculada à Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). “Tenho 
negociado mais anos de vida com Deus. Se 
isso for possível, gostaria de mais uma vez 
me envolver num projeto - o Hospital da 
Criança, com cerca de 200 leitos. Já temos a 
planta. Falta o local”, adiantou Silvia Bran-
dalise, que depois de sua palestra foi home-
nageada pela Unicamp no Simtec.

(Isabel Gardenal)
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