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Campinas, de 30 de julho a 5 de agosto de 2012

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo  
– “Estudo e implementação de inversor de 
tensão a três níveis com modulação em largura 
de pulsos por vetores espaciais aplicado ao 
controle vetorial de motor síncrono de imãs 
permanentes” (mestrado). Candidato: Marcos 
Fernando Espindola. Orientador: professor 
Ernesto Ruppert Filho. Dia 30 de julho de 2012, 
às 14 horas, na FEEC.

Engenharia Química – “Atenuação térmica inter-
na nos grupos geradores de energia utilizando 
trocadores de calor de água gelada controlada” 
(mestrado). Candidato: Thadeu Alfredo Farias 
Silva. Orientador: professor Elias Basile Tam-
bourgi. Dia 30 de julho de 2012, às 10 horas, 
na sala de aula PG 01, Bloco D.
“Projeto e avaliação de desempenho de torres 
de resfriamento de água utilizando redes neurais 
artifi ciais” (mestrado). Candidata: Jaqueline An-
dréa Espósito Jasiulionis. Orientador: professor 
Roger Josef Zemp. Dia 30 de julho de 2012, às 
14 horas, na sala de defesa de teses, Bloco D.

Linguagem – “Análise do discurso humorísti-
co: as condições de produção das piadas de 
Joãozinho” (mestrado). Candidata: Fernanda 
Góes de Oliveira Ávila. Orientador: professor 
Sirio Possenti. Dia 30 de julho de 2012, às 14 
horas, na sala de defesa de tesesdo IEL.

Engenharia Mecânica – “Introdução de misturas 
de GNV e hidrogênio (Hidrano) para veículos 
convencionais no Brasil e seus impactos eco-
nômicos, ambientais e energéticos” (doutorado). 
Candidato: Cristiano da Silva Pinto. Orientador: 
professor Ennio Peres da Silva. Dia 30 de julho 
de 2012, às 9 horas, na sala de seminários ID2.
“Desenvolvimento de bionanocompósitos 
poli(álcool vinílico)-poliuretano/hidroxiapatita 
para enxerto maxilo facial” (doutorado). Candi-
data: Sabina da Memória Cardoso de Andrade. 
Orientadora: professora Cecília Amélia de 
Carvalho Zavaglia. Dia 30 de julho de 2012, 
às 9 horas, na secretaria da FEM.

Química – “1. Estudos visando a síntese as-
simétrica da (+)-Napalilactona. 2. Síntese de 
pirazolidinonas e pirazolonas a partir de adutos 
de Morita-Baylis-Hillman” (mestrado). Candida-
to: José Tiago Menezes Correia. Orientador: 
professor Fernando Antônio Santos Coelho. Dia 
30 de julho de 2012, às 9 horas, na sala E-312.
“Aplicações da mobilidade iônica acoplada a 
espectrometria de massas como uma técnica 
analítica para o estudo de misturas complexas e 
separação de isômeros” (mestrado). Candidata: 
Maíra Fasciotti Pinto Lima. Orientador: professor 
Marcos Nogueira Eberlin. Dia 30 de julho de 
2012, às 14 horas, no Miniauditório.

Biologia – “Estudo de otimização das condições 
da fermentação para produção de ácido propiô-
nico por Propionibacterium acidipropionici utili-
zando xarope de cana-de-açúcar” (mestrado). 
Candidato: Luige Armando Llerena Calderón. 
Orientador: professor Gonçalo Amarante Gui-
marães Pereira. Dia 31 de julho de 2012, às 9 
horas, na sala de defesa de teses da CPG do IB.

Ciências Médicas – “Efeitos da restrição 
proteica gestacional em hipocampo de ratos 
machos adultos: avaliação da estrutura den-
drítica tridimensional, do comportamento e 
de componentes neuroquímicos” (mestrado). 
Candidata: Agnes da Silva Lopes Oliveira. 
Orientadora: professora Patricia Aline Boer. Dia 
31 de julho de 2012, às 9h30, no anfi teatro da 
Comissão de Pós-graduação da FCM.

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo  – 
“Avaliação química e ecotoxicológica de lodos 
de esgoto visando a utilização na agricultura” 
(mestrado). Candidata: Noely Bochi Silva. Orien-
tador: professor Bruno Coraucci Filho. Dia 31 de 
julho de 2012, às 9 horas, na sala CA-22 da FEC.

Computação –“Arcabouço para anotação de 
componentes de imagem” (mestrado). Candi-
dato: Émeson Muraro. Orientador: professor 
Ricardo da Silva Torres. Dia 31 de julho de 2012, 

às 14 horas, no auditório do IC,  sala 85 - IC 2.

Engenharia Elétrica e de Computação –“Mo-
delo de programação da operação de sistemas 
hidrotérmicos” (doutorado). Candidato: Makoto 
Kadowaki. Orientador: professor Takaaki Ohishi. 
Dia 31 de julho de 2012, às 9 horas, na sala 
PE12 - prédio da CPG-FEEC.
“Estudo do aspecto locacional da alocação de 
custos da transmissão” (mestrado). Candidato: 
Elias Kento Tomiyama. Orientador: professor 
Carlos A. Castro. Dia 31 de julho de 2012, às 
9 horas, na sala LE48 (sala de reuniões da 
Congregação da FEEC).
“Sensor químico baseado em microponte de im-
pedância” (mestrado). Candidato: Luiz Eduardo 
Bento Ribeiro. Orientador: professor Fabiano 
Fruett. Dia 31 de julho de 2012, às 16 horas. 
na sala PE-12 da Pós-graduação da FEEC.

Engenharia Química – “Melhoramento genético 
da levedura oleaginosa Lipomyces starkeyi 
por mutagênese aleatória visando a produção 
de biocombustíveis de segunda geração” 
(mestrado). Candidata: Eulália Vargas Tapia. 
Orientadora: professora Telma Teixeira Franco. 
Dia 31 de julho de 2012, às 9 horas, na sala de 
extensão, Bloco E.
“Fases de membranas fl uidas - L3 a partir de 
lipídio sintético e pentanol na região diluída – e 
o respectivo dialisado” (doutorado). Candidata: 
Claudia Conti Medugno. Orientador: professor 
Elias Basile Tambourgi. Dia 31 de julho de 2012, 
às 10 horas, na sala de defesa de tese, Bloco D.
“Estudo das características fluidodinâmicas 
de misturas da madeira de eucalipto e do 
caroço do fruto do tucumã com inerte visando 
aplicação em processos de termoconversão” 
(mestrado). Candidata: Joana Bratz Lourenço. 
Orientadora: professora Katia Tannous. Dia 31 
de julho de 2012, às 14 horas, na sala de aula 
PG 05, Bloco D.
“Produção de ácido lático a partir do bagaço da 
cana de açúcar” (doutorado). Candidata: Giselle 
de Arruda Rodrigues. Orientadora: professora 

Telma Teixeira Franco. Dia 31 de julho de 2012, 
às 14 horas, na sala de aula PG 04, Bloco D.
“Comparação de aditivação em massa ou por 
recobrimento de fi lme de polipropileno em com-
postos orgânicos e ou nanopartículas para 
proteção e como fi ltro de luz ultravioleta” (mes-
trado). Candidato: Jener de Oliveira. Orientadora: 
professora Leila Peres. Dia 31 de julho de 2012, 
às 14 horas, na sala de defesa de tese, Bloco D.

Física – “Síntese e caracterização magnética 
de nanopartículas do tipo dímero de Ag-Fe3O4” 
(mestrado). Candidato: Gleyguestone Lopes de 
Macedo. Orientador: professor Kleber Roberto 
Pirota. Dia 31 de julho de 2012, às 14 horas, na 
sala de seminários do DFMC do IFGW.

Linguagem – “A forma fi nal de governo huma-
no: o sujeito liberal e a democracia na relação 
entre os governos Lula e Bush” (mestrado). 
Candidato: Davi Faria De Conti. Orientadora: 
professora Suzy Maria Lagazzi. Dia 31 de julho 
de 2012, às 14 horas, na sala dos colegiados.

Matemática, Estatística e Computação Científi -
ca  – “Um princípio de médias sobre variedades 
folheadas com folhas compactas” (doutorado). 
Candidato: Iván Italo Gonzáles Gargate. Orien-
tador: professor Paulo Regis Caron Ruffino. 
Dia 31 de julho de 2012, às 14 horas, na sala 
253 do Imecc.

Engenharia Mecânica –“Caracterização do 
escoamento no limite de mobilização de um leito 
granular cisalhado por um fl uido” (mestrado). 
Candidata: Fabíola Tocchini de Figueiredo. 
Orientador: professor Eugênio Spanó Rosa. 
Dia 31 de julho de 2012, às 14 horas, no au-
ditório do DE.
“Processo de obtenção de furos quadrados 
utilizando máquinas ferramentas CNC com 
ferramenta em rotação” (mestrado). Candidato: 
Marcelo Hirai Castro. Orientador: professor 
Amauri Hassui. Dia 31 de julho de 2012, às 14 
horas, no auditório do DEF.
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A grande compra de livros pelo IFCH
A Biblioteca Octávio Ianni, do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) 
da Unicamp, concluiu recentemente a 
execução de um dos maiores projetos de 
aquisição de livros na história da unidade. 
Trata-se do projeto FAP-Livros VI, de US$ 
1.559.936,50, que foi também o maior fi-
nanciamento para este fim aprovado pela 
Fapesp no Estado de São Paulo. A aquisição 
de aproximadamente 25 mil títulos, garim-
pados em 29 países, permitiu a atualização 
bibliográfica frente ao mercado editorial 
internacional, além de reforçar a qualidade 
de um acervo que está entre os mais im-
portantes da América Latina na área de ci-
ências humanas.

“Adquirimos uma lista de fontes primá-
rias que, pelo que sei, não existe em outro 
lugar do país”, afirma o professor Michael 
McDonald Hall, coordenador deste proje-
to FAP-Livros. “Procuramos enfatizar as 
fontes referentes ao Brasil (mas não exclu-
sivamente), segundo áreas que achamos 
necessário reforçar, especialmente sobre a 
África e depois a Ásia e países da América 
Latina como México e Argentina. Houve 
uma compra grande de títulos de história 
da arte, estudos medievais, filosofia mo-
derna e antropologia, mas no geral tenta-
mos cobrir todas as áreas em pesquisa e 
docência do IFCH.”

O destaque da aquisição é a coleção 
“Brazil’s Popular Groups”, composta por 
332 rolos de microfilmes cobrindo o pe-
ríodo de 1966 a 2009. Inédita no Brasil e 
na América Latina, a coleção foi idealizada 
pela Library of Congress, em Washington, 
com o objetivo de documentar os movi-
mentos populares que surgiram durante a 
ditadura militar brasileira e com o advento 
da Nova República em 1985. São boletins, 
jornais, relatórios, folhetos, cartazes, reso-
luções de congressos, manuais educativos 
e catálogos de publicações, em que todos 
os estados do país estão representados.

“O Arquivo Edgard Leuenroth [AEL, 
também do IFCH] já deve ter parte desse 
material, mas é muito complicado localizar 
determinado boletim ou jornal em meio a 
300 rolos de microfilmes”, observa Michael 
Hall. “O interessante é que tudo foi filma-
do e catalogado pela Biblioteca Nacional 
norte-americana, havendo então um índice 
para que o pesquisador encontre rapida-
mente o que precisa.”

A “Brazil’s Popular Groups” está orga-
nizada em 14 tópicos: crianças e jovens, 
direitos humanos e direitos civis, educa-

ção/comunicação, negros, índios, outros 
grupos étnicos, homossexuais e bissexuais, 
meio ambiente e ecologia, mulheres, polí-
tica e partidos políticos, questões urbanas, 
reforma agrária e questões rurais, trabalho 
e questões sindicais, e organizações religio-
sas e grupos e movimentos ecumênicos.

            
OUTRAS RARIDADES
Através do projeto FAP-Livros VI foram 

importadas outras 12 coleções raras e es-
peciais dos Estados Unidos e da Europa, 
antes disponíveis somente em bibliotecas 
e arquivos do exterior e que agora podem 
ser consultados no IFCH. “O importante é 
que essa aquisição vai abrir a possibilidade 
de pesquisas em áreas pouco investigadas 
no Brasil. Fizemos um enorme esforço, por 
exemplo, em relação à África, que não está 
muito bem representada nas bibliotecas 
brasileiras; é um material complicado de 
comprar e que vai aumentar a nossa capa-
cidade de pesquisa”, diz Michael Hall.

Entre as outras raridades estão relató-
rios diplomáticos, despachos e telegramas 
do governo britânico abordando as relações 
com países da América Latina, incluindo o 
Brasil, no período de 1845 a 1956. Outra 
do Ministério das Relações Exteriores da 
Grã-Bretanha envolve especificamente a 
política interna brasileira, de 1824 a 1905. 

Uma coleção de panfletos de Robert J. Ale-
xander, do início dos anos 1940 até os anos 
1980, traz 664 itens referentes ao Brasil, 
tratando de sindicatos, partidos políticos, 
direitos humanos e outros assuntos.

Em 642 microfichas estão 233 títulos 
raros dos séculos 16 ao 18, publicados 
principalmente em Amsterdã por sefardi-
tas (descendentes de judeus originários de 
Portugal e Espanha) refugiados da Inquisi-
ção. Mais 2.606 microfichas, sobre filosofia 
e artes liberais no início do período moder-
no, incluem obras de metafísica, matemá-
tica, ética, política, lógica e retórica, entre 
outros assuntos. Da Itália vieram arquivos 
do Instituto Feltrinelli em 20 rolos de mi-
crofilme, além de periódicos importantes 
do socialismo italiano e internacional.

    
A GARIMPAGEM
Regiane Alcântara Eliel, diretora da Bi-

blioteca do IFCH, informa que a aquisição 
dos 25 mil títulos pelo FAP-Livros VI re-
presenta um aumento de mais de 20% no 
acervo. “É um enorme reforço. E podemos 
dizer que 99% das obras são em língua es-
trangeira, até porque esse projeto é uma 
oportunidade de atualizar a biblioteca em 
termos de publicações internacionais – te-
mos como adquirir títulos nacionais atra-
vés de outras fontes. O francês vem logo 

depois do inglês, sendo que houve uma 
compra grande em alemão, no caso de li-
vros de filosofia e história da arte.”

Segundo Regiane Eliel, o projeto exigiu 
mais de 24 meses de trabalho, incluindo 
a preparação do projeto e a sua execução. 
“Os títulos foram selecionados com apoio 
do docente coordenador da Comissão da 
Biblioteca (na época, o professor Micha-
el Hall), de modo a contemplar todas as 
linhas de pesquisa do IFCH. Aprovada a 
lista pela Fapesp, separamos os livros por 
países e realizamos as compras diretamen-
te dos fornecedores, sem intermédio de li-
vreiros, visando melhor uso dos recursos. 
É um desafio encontrar livros antigos e 
esgotados. O mercado editorial está cada 
vez mais ágil, mas ao contrário de áreas 
como as tecnológicas, que precisam de co-
nhecimento atualizado, para nós interessa 
o que é do passado.”

A grande maioria dos títulos adquiridos 
através do FAP-Livros VI já está disponibili-
zada, havendo uma equipe de sete bibliote-
cários finalizando a catalogação. O enorme 
volume de títulos em papel obrigou à im-
provisação de uma área anexa para abrigá-
los, mas apenas até a inauguração do novo e 
moderno prédio da Biblioteca do IFCH, com 
três amplos pavimentos, previsto para ser 
entregue em setembro. (Luiz Sugimoto)

O professor Michael McDonald Hall, coordenador do projeto, e Regiane Alcântara Eliel, diretora da Biblioteca do IFCH: projeto de fôlego

“Preparação, processamento e caracterização 
de ligas de titânio de alta resistência baseadas 
na liga Ti-5553” (mestrado). Candidato: Victor 
Carvalho Opini. Orientador: professor Rubens 
Caram Junior. Dia 31 de julho de 2012, às 14 
horas, na sala de seminários ID2.

Biologia – “Modulação da agressividade do 
melanoma por flavinas” (doutorado). Candi-
data: Daisy Machado. Orientadora: professora 
Carmen Veríssima Ferreira Halder. Dia 2 de 
agosto de 2012, às 14 horas, na sala de defesa 
de Tese da CPG-IB.

Economia – “Realismo crítico e teoria econô-
mica: quatro ensaios sobre metodologia eco-
nômica” (doutorado). Candidato: José Ricardo 
Fucidji. Orientador: professor David Dequech 
Filho. Dia 2 de agosto de 2012, às 13h30, na 
sala 23 (Pavilhão da Pós-Graduação).

Engenharia Química – “Síntese e caracteriza-
ção de misturas poliméricas condutoras para 
aplicação em membranas biodegradáveis e 
dispositivos eletroluminescentes” (doutorado). 
Candidato: Alex Linardi Gomes. Orientador: 
professor João Sinézio de Carvalho Campos. 
Dia 2 de agosto de 2012, às 9h30, na sala de 
defesa de teses, Bloco D.

Engenharia Elétrica e de Computação – “De-
sempenho de geradores distribuídos durante 
curtos-circuitos considerando requisitos de 
suportabilidade a afundamentos de tensão” 
(mestrado). Candidato: Rafael Schincariol da 
Silva. Orientador: professor Walmir de Freitas 
Filho. Dia 3 de agosto de 2012, às 9 horas na 
sala PE12 - Prédio da CPG/FEEC - térreo.

Matemática, Estatística e Computação Científi ca  
– “Completamentos Pro-p de grupos de dualidade 
de Poincaré” (doutorado). Candidato: Igor dos 
Santos Lima. Orientadora: professora Dessislava 
Hristova Kochloukova. Dia 3 de agosto de 2012, 
às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

Foto: Isaías Teixeira




