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Sinopse: Esta é a 12a edição 
do volume com as melhores 
redações do Vestibular Nacio-
nal Unicamp. O tema geral da 
prova de redação do vestibular 
2010 foi “Gerações” e poderia 
ser abordado pelos vestibulan-
dos sob vários pontos de vista, 
incluindo conflitos, compar-
tilhamento de conhecimento 
e memórias. Eles poderiam, 
ainda, mostrar que a idade 
não implica, obrigatoriamente, 
posturas antiquadas, rígidas e 
inflexíveis, e que pessoas mais 
idosas poderiam estar “ante-
nadas” com novas tecnologias 
e instrumentos. A prova de re-
dação, na verdade um problema 
proposto na forma de leitura 
e escrita, tem sido central no 
processo de seleção do corpo 
discente da Unicamp. Os 30 
textos incluídos neste volume, 
representativos de cada uma 
das três propostas da redação, 
foram selecionados por uma 
comissão de docentes de dife-
rentes áreas disciplinares.

  “Filosofia e Matemática da Incerteza e da 
Vaguedade”- O Centro de Lógica, Epistemologia 
e História da Ciência (CLE) organiza, de 6 a 15 de 
agosto, o evento “PMUV - Filosofia e Matemática 
da Incerteza e da Vaguedade”. A atividade é parte 
do Projeto “MaToMUVI - Mathematical Tools for  the 
Management of Uncertain and Vague Information”, da 
União Europeia. MatoMUVI é um projeto de pesquisa 
da “Marie Curie International Research Staff Exchange 
Scheme” (IRSES), que envolve 14 universidades da 
Argentina, Brasil, Itália e Espanha. “Semântica da 
Incerteza e do Raciocínio Vago”, “Lógica e Matemática 
da Incerteza e Vaguedade” e “Filosofi a da Inexatidão” 
serão os tópicos abordados no encontro. Mais deta-
lhes na página eletrônica http://www.cle.unicamp.br/
principal/pmuv/#. Outras informações: 19-3521-4911 
ou e-mail fabio.bertato@reitoria.unicamp.br
 Casa do Lago abre inscrições para ofi cinas - O 
Espaço Cultural Casa do Lago abre inscrições para 
as ofi cinas oferecidas no 2º semestre de 6 a 10 de 
agosto, com confi rmação entre 13 e 17 de agosto. Para 
realizar a confi rmação, há necessidade da doação de 
um dos itens: cinco kg de arroz, cinco kg de feijão, 
cinco pacotes de macarrão (500 g cada) ou duas latas 
de leite em pó (500g cada). Caso haja interesse em 
mais de uma ofi cina, a doação deverá ser realizada 
para cada inscrição. A entrega dos alimentos ocorrerá 
na administração da Casa do Lago e a confi rmação 
será efetivada somente após a entrega da doação, 
de segunda a quinta-feira, das 9 às 20 horas ou na 
sexta, das 9 às 17 horas. No período de inscrição será 
disponibilizado um formulário on line. Mais informações 
pelo telefone 19-3251-0168 ou e-mail casadolago@
reitoria.unicamp.br. As vagas oferecidas são para 
Dança do Ventre - terça, 19h30 (70 vagas); Capo-
eira - terças e sextas, 12 horas (100); Forró - sexta, 
17h30 (170); Fotografi a - quarta, 11 horas (50); Música 
(Canto) - terça, 18 horas (70); Meditação, sexta, 19h40  
(livre); Livre Sahaja Yoga, quarta, 17 horas (livre); 
Taekwondo, segundas e quintas, 10 horas (60); Tantra 
Yoga, segundas e quintas, 8h30 (60); Alfabetização 
Musical (fl auta), segunda, 9 horas (20); Tango, terça, 
11 horas (60); Improvisação em Dança, quarta, 14h15 
(75); Ofi cina DJ, quarta, 14h15 (50). 
 “O grande inquisidor: fi gura essencial na visão 
distópica”, tema de Daphne Patai no IEL - A palestra 
“O grande inquisidor: fi gura essencial na visão distópi-
ca” será apresentada pela professora Daphne Patai, 
do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, 
da University of Massachusetts Amherst (EUA), no 
dia 6 de agosto,  às 14 horas, na Sala de Colegiados 
do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. 
Daphne pesquisa cultura brasileira, tradução, fi cção 
utópica, teoria  literária, história oral, feminismo e pro-
blemas relacionados ao ensino  superior. Publicou uma 
série de livros, entre os quais os mais recentes  são a 
coletânea de ensaios  What Price Utopia?’ Essays on 
Ideological Policing, Feminism, and Academic Affairs 
(2008) e História Oral, Feminismo e Política (2010, 
publicado no Brasil.
  Fórum Permanente de Meio Ambiente e So-
ciedade - Gestão Ambiental em Universidades é o 
tema a ser abordado na próxima edição do Fórum 

Permanente de Meio Ambiente e Sociedade. O 
evento será realizado dia 7 de agosto, das 8h30 às 17 
horas, no Centro de Convenções da Unicamp. Mais 
informações na página http://foruns.bc.unicamp.br/
foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_even-
tos/energ38.html.
 XIV Colóquio Kant da Unicamp - O XIV Colóquio 
Kant da Unicamp será realizado de 8 a 10 de agosto, 
no Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH) 
da Unicamp.
 Exposição “Corpo Delével: Uma poética da au-
toimagem distorcida” - Lindsay Ribeiro expõe “Corpo 
Delével: Uma poética da autoimagem distorcida” na 
Galeria de Arte da Unicamp, de 8 a 17 de agosto, 
das 9 às 17 horas, como conclusão de mestrado em 
Artes Visuais do Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais/IA/Unicamp, sob orientação e curadoria 
da professora Marta Strambi.  A dissertação propõe 
um relacionamento entre pesquisas prática e teórica, 
por meio de análise crítico/refl exiva sobre produção 
visual própria, que tem ênfase na problemática da 
autoimagem, uma distorção da aparência física, que 
surge como mais um sintoma das neuroses contem-
porâneas. A abertura será no dia 8 de agosto, às 12 
horas. Lindsay Ribeiro é artista e mestranda em Artes 
Visuais do Programa de Pós-Graduação em Artes do 
IA, graduada e bacharel em Artes Plásticas pela Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais/Escola Guignard 
e professora do Curso de Artes Visuais da Faculdade 
de Educação e Artes da Universidade do Vale do 
Paraíba. Mais informações: lindsaycbr@gmail.com.
 Conferência “A História no escuro: O ‘Toque 
de Aragão” e a vida noturna do Rio de Janeiro do 
século XIX” - A Conferência A História no escuro: O 
‘Toque de Aragão” e a vida noturna do Rio de Janeiro 
do século XIX, com exposição da professora Amy Ely-
se Chazkel (City University of New York), será realizada 
no dia 8 de agosto, às 14 horas, na  Sala da Congre-
gação do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas 
(IFCH). Mais em http://www.ifch.unicamp.br/eventos/
index.php?p=mostra_evento&codevenot=2222
 Fórum Administração segura de medicamentos 
- O tema “Administração Segura de Medicamentos” 
será abordado na próxima edição do Fórum Per-
manente de Esporte e Saúde, a ser realizado dia 8, 
das 8h30 às 17 horas, no auditório da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) da Unicamp. As inscrições 
podem ser feitas na página do fórum, em  http://
foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/
htmls_descricoes_eventos/saude49.html.
 Fórum Permanente de Ciência e Tecnologia: 
Projeto Interpares 3 - preservação e acesso - O 
Fórum Permanente de Ciência e Tecnologia: Projeto 
Interpares 3 - preservação e acesso de documentos ar-
quivísticos digitais autênticos: os resultados do TEAM 
Brasil será realizado no dia 9 de agosto, das 8h30 às 
17 horas, no Centro de Convenções da Unicamp. O 
evento, com inscrições abertas, é organizado nesta 
edição pelo Siarq. Mais informações: 19-3521-4759 
ou e-mail sonia.mazzariol@reitoria.unicamp.br.
  22° Congresso Paulista de Extensão Uni-
versitária - O 2° Congresso Paulista de Extensão 
Universitária (Copex) e o 1° Congresso de Extensão 
Universitária da Unifesp ocorrem nos dias 9, 10 e 
11 de agosto. O Copex é produto de parceria das 
Universidades Públicas do Estado de São Paulo 
(Unicamp, Unifesp, UFSCar, UFABC, Unesp, USP, 
Unitau e USCS) e tem por finalidade incentivar a 
troca de experiências entre as universidades . As 
atividades do evento serão organizadas na forma 
de conferências, mesas-redondas, exposições de 
trabalhos (em forma de pôsteres) e apresentações 
orais. Mais detalhes no link http://www.proex.unifesp.
br/eventos/eventos12/copex/.
 Ciclo de Palestras Doenças do Século XXI - No 
segundo semestre de 2012, o Instituto de Biologia 
realizará, na sala IB-03, das 12h30 às 13h30, o Ciclo 
de Palestras Doenças do Século XXI. A programação 
tem fi nalidade de abordar alguns temas envolvendo 
enfermidades que se manifestam com grande intensi-
dade no século atual. O objetivo é despertar hábitos de 
promoção e proteção da sua saúde para a obtenção 
de uma vida mais saudável. O Ciclo é aberto a toda 
a comunidade Unicamp. No Ciclo serão abordados 
quatro temas: 9 de agosto: Diabetes - Mário José 
Abdalla Saad, diretor da Faculdade de Ciências 
Médicas da Unicamp; 16 de agosto, Obesidade e 
Câncer - José Barreto Campello Carvalheira,  docente 
do Departamento de Clínica Médica Faculdade de 
Ciências Médicas da Unicamp; (a confi rmar) 30 de 
agosto, Doenças; 6 de setembro,  DST - Francisco 
Aoki, chefe da Disciplina de Moléstias Infecciosas 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O Ciclo 

Dia 6
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO -“Laços de família 
e expertise jurídica – uma análise da construção do 
direito dos fi lhos ao afeto” (mestrado). Candidato: 
Vinicius Parolin Wohnrath. Orientadora: professora 
Agueda Bernardete Bittencourt. Dia 6 de agosto 
de 2012, às 14 horas, na Faculdade de Educação.
 FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE 
COMPUTAÇÃO - “Algoritmos para o planejamento 
da operação de sistemas modernos de distribuição 
de energia elétrica” (mestrado). Candidato: Ricardo 
Augusto de Araújo. Orientador: professor Madson 
Cortes de Almeida. Dia 6 de agosto de 2012, às 
9 horas, na sala PE12, prédio da CPG da FEEC, 
no térreo.
-“Uma metodologia baseada em algoritmos genéticos 
para melhorar o perfi l de tensão diário de sistemas de 
potência” doutorado). Candidato: Marcos de Almeida 
Leone Filho. Orientador: professor Takaaki Ohishi. Dia 
6 de agosto de 2012, às 14 horas, na sala de defesa 
de tese da FEEC.
  FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA - 
“Incorporação e avaliação imunológica de antígenos 
tumorais incorporadas em nanopartículas lipídicas 
sólidas e nanocarreadores lipidicos sólidos” (dou-
torado). Candidata: Patrícia Severino. Orientadora: 
professora Maria Helena Andrade Santana. Dia 6 
de agosto de 2012, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses, Bloco D.
 INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM - “A 
ponta de um mistério - a voz média em primeiras 
estórias” (doutorado). Candidato: Julio Aragoni de 
Santi. Orientadora: professora Suzi Frankl Sperber. 
Dia 6 de agosto de 2012, às 14 horas, na sala de 
defesa de teses do IEL.
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - “A territoriali-
zação como prática de gestão da atenção primária 
à saúde no sistema único de saúde. Perspectiva de 
adequação aos perfi s do território urbano” (doutora-
do). Candidato: Rivaldo Mauro de Faria. Orientador: 
professor Arlêude Bortolozzi. Dia 6 de agosto de 2012, 
às 9h30, no auditório do IG.

Dia 7
  INSTITUTO DE ARTES - “A experiência e a 
composição em processos criativos nas artes da 
cena” (mestrado). Candidata: Karina Campos de 
Almeida. Orientador: professor Eusébio Lobo da 
Silva. Dia 7 de agosto de 2012, às 14 horas, na 
sala 3 da CPG do IA.
 INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM - “A 
problemática da constituição da ofensa no ato de in-
sultar: a injúria como prática linguística discriminatória 
no Brasil” (doutorado). Candidata: Karla Cristina dos 
Santos. Orientador: professor Kanavillil Rajagopalan. 
Dia 7 de agosto de 2012, às 10 horas na Sala de 
defesa de teses.

Dia 8
 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - “Análise 
das características tumorais, da sobrevida e da 
recidiva neoplásica em pacientes submetidos a 
transplante hepático por carcinoma hepatocelular: as-
sociação com perfi l imuno-histoquímico” (doutorado). 
Candidata: Elaine Cristina de Ataide. Orientadora: 
professora Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin. 
Dia 8 de agosto de 2012, às 9 horas, no anfi teatro 
do Gastrocentro.
 INSTITUTO DE BIOLOGIA - “Formulações em 
gel para liberação sustentada de benzocaína: com-
posição, estabilidade, citotoxicidade e permeação na 
pele” (mestrado). Candidata: Viviane Roberta Vieira 
Sobral. Orientadora: professora Eneida de Paula. Dia 
8 de agosto de 2012, às 14 horas, na sala de defesa 
de tese da CPG do IB.
 INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA 
E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - “Impacto do 
sedimento sobre espécies que interagem: mode-
lagem e simulações de Bentos na Enseada Potter” 
(doutorado). Candidato: Paulo Cesar Carmona 
Tabares. Orientador: professor João Frederico da 
Costa Azevedo Meyer. Dia 8 de agosto de 2012, às 
10 horas, na sala 253 do Imecc.
- “Raio de empacotamento de códigos Poset” (mes-
trado). Candidato: Rafael Gregorio Lucas D’Oliveira. 
Orientador: professor Marcelo Firer. Dia 8 de agosto 
de 2012, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

Dia 9
 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - “Saúde 
ocular escolar de alunos do ensino fundamental” 
(mestrado profi ssional). Candidata: Monalisa Jaime 
Sbampato Souto. Orientadora: professora Maria Eli-
sabete Rodrigues Freire Gasparetto. Dia 9 de agosto 
de 2012, às 9 horas, no anfi teatro da CPG da FCM.
 FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA 
- “Medição de tensões em bielas utilizando interfe-
rometria laser” (mestrado). Candidato: Bruno Filipe 
Vaz. Orientador: professor Auteliano Antunes dos 
Santos Junior. Dia 9 de agosto de 2012, às 10 horas, 
no auditório do DPM.
 INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM - “O 
pio do pássaro: uma análise das funções prototípicas 
do tweet” (mestrado). Candidata: Lilian Mara Dal Cin 
dos Santos. Orientadora: professora Anna Christina 
Bentes da Silva. Dia 9 de agosto de 2012, às 14 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
  INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN 
- “Correlações quânticas entre dois osciladores 
conectados por um acoplamento dependente do 
tempo” (mestrado). Candidato: Thales Figueiredo 
Roque. Orientador: professor José Antonio Roversi. 
Dia 9 de agosto de 2012, horário 14 horas, na sala 
de seminários do DEQ do IFGW.

Dia 10
 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - “Fa-
mílias de crianças com paralisia cerebral: subsídios 
para a elaboração de uma proposta de intervenção 
centrada na família” (mestrado profi ssional). Can-
didata: Liduina Maria Solon Rinaldi. Orientadora: 
professora Maria de Fatima de Campos Francozo. 
Dia 10 de agosto de 2012, às 14h30, no anfi teatro 
da CPG da FCM.
  FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
E DE COMPUTAÇÃO - “Approximation and higher 
order statistics for the Kappa-Mu fading model” 
(mestrado). Candidato: Iury Bertollo Gomes Porto. 
Orientador: professor Michel Daoud Yacoub. Dia 10 
de agosto de 2012, às 10 horas, na FEEC.
 INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA 
E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - “Escoamentos 
incompressíveis com viscosidade pequena em torno 
de obstáculos distantes” (doutorado). Candidato: 
Luiz Alberto Viana da Silva. Orientadora: professora 
Helena Judith Nussenzveig Lopes. Dia 10 de agosto 

O israelense Daniel Shechtman, ganha-
dor do Prêmio Nobel de Química de 2011, 
ministrou conferência na tarde do último 
dia 1°, na sala do Conselho Universitário 
(Consu) da Unicamp. O cientista falou 
para uma plateia formada por dirigentes, 
professores, estudantes e funcionários da 
Universidade. A descoberta dos quase-cris-
tais, feito que lhe rendeu reconhecimento 
mundial, constituiu o tema central da sua 
palestra, que foi transmitida ao vivo pela 
internet. Shechtman é físico de formação 
e está vinculado ao Instituto de Tecnologia 
de Israel, em Haifa.

O cientista israelense chegou à Unicamp 
pela manhã, quando foi recebido pelo reitor 
Fernando Costa e por integrantes da Adminis-
tração Central. No encontro, o reitor fez uma 
breve apresentação da Unicamp ao visitante, 
destacando alguns aspectos da estrutura e dos 
indicadores de produtividade da instituição. 
Em seguida, o descobridor dos quase-cristais 
visitou, na companhia do cônsul-geral de Is-
rael em São Paulo, Ilan Sztulman, a Agência 
de Inovação Inova Unicamp.

Durante a conferência, Shechtman fez 

um breve histórico dos estudos feitos na área 
da cristalografia, ciência que pesquisa a dis-
posição dos átomos em sólidos. Ele também 
destacou as dificuldades que teve para dar 
prosseguimento às suas investigações, por 
serem consideradas não convencionais pela 
comunidade científica. Mesmo depois de ter 
confirmado a existência dos quase-cristais, 
seguiu enfrentando o descrédito por parte 
de muitos colegas. Um dos críticos mais 
contundentes, lembrou, foi químico Linus 
Pauling, laureado duas vezes com o Nobel.

Somente depois de alguns anos e de 
muita persistência, disse Shechtman, foi que 
finalmente a comunidade científica aceitou 
os seus resultados, que indicavam que os 
átomos poderiam se organizar em um pa-
drão que não se repetia, contrariando assim 
a crença de que teriam sempre um arranjo si-
métrico. Em 1992, a União Internacional de 
Cristalografia alterou a sua definição sobre 
o que é um cristal, admitindo consequen-
temente a descoberta dos quase-cristais. 
Atualmente, esses materiais têm inúmeras 
aplicações, que vão de utensílios domésticos 
a motores a explosão.

de Palestras Doenças do Século XXI é organizado 
pelo professor Everardo Magalhães Carneiro e por 
Fátima Alonso. Mais informações: 19-3521-6359, 
e-mail falonso@unicamp.br  
 4ª Olimpíada Nacional em História do Brasil - O 
Museu Exploratório de Ciências – Unicamp convoca 
estudantes e professores de todo o país a participarem 
da 4ª Olimpíada Nacional em História do Brasil. As ins-
crições estão abertas e podem ser realizadas pelo site 
até dia 10 de agosto. A Olimpíada Nacional em História 
do Brasil é uma iniciativa única na área de ciências 
humanas em todo o Brasil. Em 2011, a Olimpíada con-
tou com mais de 65 mil inscritos, com representantes 
de todos os estados do território nacional. Composta 
por cinco fases online e uma presencial, a competição 
envolve professores de história e alunos do oitavo e 
nono anos do Ensino Fundamental e das séries do 
Ensino Médio em um trabalho coletivo de estudar não 
apenas o conteúdo das questões propostas, mas de 
desenvolver um olhar crítico para a história. Dessa 
forma, é valorizado o processo de aprendizagem e 
construção do conhecimento. O contato direto com 
documentos históricos permite aos participantes traba-
lharem como historiadores, à medida que processam 
as informações exigidas nas respostas das questões 
em cada fase. Este ano, a primeira fase terá início em 
20 de agosto e a fase fi nal presencial acontecerá nos 
dias 20 e 21 de outubro, na Universidade Estadual 
de Campinas. O Museu Exploratório de Ciências 
custeará as passagens de avião de 37 equipes para 
participarem da fi nal, selecionadas de acordo com 
sua pontuação nas fases online. Serão selecionadas: 
para cada estado da federação, a equipe com maior 
pontuação; a equipe de escola pública com maior 
pontuação em cada uma das cinco regiões do país 
(norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste) e as 
cinco equipes de escola pública com maior pontuação, 
independente da região. Os professores responsáveis 
por essas equipes serão convidados a permanecer 
na Unicamp para realizar um curso de capacitação de 
uma semana, com custos de hospedagem cobertos 
também pelo Museu, após a fi nal da Olimpíada. A 
Olimpíada premiará escolas, alunos e professores, 
com 60 medalhas de ouro, 100 de prata e 140 de 
bronze, além de certificados de participação para 
todos os inscritos e todas as escolas participantes. 

de 2012, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
 INSTITUTO DE QUÍMICA - “Desenvolvimento 
de novas propostas para análise de biodiesel e 
estudo da relação entre ponto de fulgor e o teor de 
álcool residual” (doutorado). Candidata: Eva Lúcia 
Cardoso Silveira. Orientador: Professor Matthieu 
Tubino. Dia 10 de agosto de 2012, às 14h00min, 
no miniauditório.

Shechtman, ganhador do Nobel de Química de 2011, durante conferência no Consu: 
descoberta dos quase-cristais no centro do debate


