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E o brasileiro,  como vai?
Comoestãovivendoosbrasileiros?

Suas famílias, a saúde, as
condiçõessanitárias,os
movimentosmigratórios,as

desigualdades sociais (pobres,negros,
mulheres, idosos),os impactosambientaisdo
crescimentopopulacional, a saúde
reprodutiva,a sexualidade?Respostasaessas
questõesvêmsendooferecidashávinteanos
peloNúcleodeEstudosdePopulação(Nepo)
daUnicamp,quenesseperíodo se tornouum
dosdois grandescentrosde referência em
demografianoPaís.

Criadoem25demaiode1982,oNepo
comemoraadatacomdois eventos:uma
palestranestedia22(quarta-feira), como
presidentedoIBGESergioBesserman
Vianna; eumaconferência internacional em
12e13deagosto, colocandoemdiscussãoos
dadosdo livroPopulação eAmbientenoBrasil,
organizadoporpesquisadoresdonúcleo–em
conjuntocomaComissãoNacionalde
PopulaçãoeDesenvolvimentoeAssociação
BrasileiradeEstudosPopulacionais–paraser
distribuídoàdelegaçãooficialbrasileira
presenteàCúpulaMundialparao
DesenvolvimentoSustentável (ouRio+10),
marcadapara Johannesburgo, entre26de
agostoe4desetembropróximos.

“Crescemosmuito”,afirmaaprofessora
MariaColetadeOliveira, coordenadorado
Nepode1994a1998.Ela se lembrado
pequenogrupo inicial criadopelaprofessora
ElzaBerquó,quecoordenouoNepopor12
anos, enaépocaeraaposentadanaUSPpelo
AI-5, e que se cercoudeDanielHogan,
professorde sociologianaUnicamp,NeidePatarra,que
juntamentecomMariaColetaveiodaáreadedemografia e
urbanizaçãodaFAU,AndréiaLoyola, antropólogadaPUC
deSãoPaulo, eMaria IsabelBaltar, entãodoutorandaem
ciênciapolíticapelaUSP.

Oprimeiroprojeto, financiadopelaFinep, foiumestudo
das transformações sociais emudançasdemográficas emSão
Paulo, recuperandoahistóriadoEstadodesdeoséculo19–
período sobreoqualhavia insuficiênciadedados
demográficos–atéchegaraos temposatuais. “Buscamos
bolsasde iniciaçãocientífica juntoaagênciasde fomentoe
começamosa formarumgrupocomalunosdeciências
humanasedematemáticaeestatística.Nos tornamosum
centro formadordemãodeobraqualificadaparaa
pesquisa”,afirmaMariaColeta.

Nosúltimosdez anos, dois grandesprojetos,
desenvolvidos com fontes de financiamentovariadas,
marcaram a produção do Nepo: o Programa de Saúde

Reprodutiva e Sexualidade – sob a coordenação de Elza
Berquó –, que mobilizou boa parte de seus pesquisadores
em atividades de treinamento e de pesquisa ao longo do
período, fundamentalmente com recursos da Fundação
Ford, Fundação McArthur e da Organização Mundial de
Saúde; e o Programa de Apoio a Núcleos de Excelência
(Pronex), na área de redistribuição da população e meio
ambiente, dirigidopeloprofessorDanielHogan, ex-
coordenador do Nepo, que também exigiu grande volume
de recursos evemproduzindo resultados comparativos
acerca do Estado de São Paulo com a região Centro-Oeste.
“Ao ladodisso, continuamos a fazer pesquisas sobre família,
mortalidade, demografiahistórica, gênero e sexualidade...”,
acrescentaMariaColeta.

Ensino – A formação de vários centros e núcleos foi um
projetodo reitorAristodemoPinotti, coma idéiade
incentivar aproduçãocientífica interdisciplinarna

Nesses vinte anos de existência, o Nepo agregou
inúmeros pesquisadores. Uns já se aposentaram e

jovens estão sendo incorporados, numa demonstração
de grande dinamismo. “Mas a gente se ressente da
impossibilidade de contratar mais pessoas, perdemos
muitas que ajudamos a formar porque não pudemos
absorvê-las”, lamenta a professora Maria Coleta de
Oliveira.

Para ampliar seus quadros – não apenas via
pesquisa, mas também via ensino – o Nepo conta com
o reconhecimento nacional e internacional
conquistado por seus pesquisadores e a conseqüente
confiança das agências de fomento para liberação de
bolsas e financiamentos. “Tudo isso com muito esforço,
pois os núcleos recebem pouca verba da administração
da Universidade, têm de se virar com recursos extra-
orçamentários. Desde sua criação, o Nepo teve um
único microcomputador comprado pela
administração. Posso dizer que foram vinte anos bem
vividos”, brinca Maria Coleta.

Preocupada em oferecer números mais precisos, a
professora recorre ao último relatório trienal de
atividades, que apontava em 1999 um corpo de 16

Centro reúne 6 mil títulos
pesquisadores em tempo integral, três pesquisadores
associados (de outras instituições, mas que participam de
projetos do Nepo), quatro estagiários, 62 bolsistas (de
iniciação científica ou de apoio técnico) e sete alunos de
doutorado. “Nesse triênio, 37% dos recursos foram
orçamentários (basicamente para salários) e 63% extra-
orçamentários”.

No mesmo período, segundo o relatório, 97% dos
equipamentos de informática foram adquiridos com
recursos próprios. Cada pesquisador possui um
microcomputador de última geração em sua sala, com
integração em rede. O aparato inclui mesa digitalizadora
e sistema de servidores dedicados. “Os equipamentos
precisam ser parrudos, já que trabalhamos com censos. E
rodamos tudo aqui, inclusive trabalhos de outras
unidades”, ressalta Maria Coleta.

O Centro de Documentação reúne aproximadamente
6.000 títulos. São publicações e relatórios de pesquisa que
estão à disposição do público pela internet. Todo o
material para utilização futura é microfilmado.

Esta rede foi praticamente montada com recursos da
Fapesp, que possui projetos de apoio a infraestrutura para
pesquisa. “Concorremos em todos e ganhamos verbas em

todos”, orgulha-se a professora. “Se um doutorando
precisa fazer uma pesquisa nesta área, a tendência é
que faça dentro do Nepo. Ele contaria com laboratórios
na física ou biologia, mas isso é difícil de encontrar em
ciências humanas. Somos praticamente um
laboratório”, finaliza.

Unicamp. No caso do Nepo, havia o
interesse de introduzir a disciplina de
demografia, que existia de forma incipiente
na Universidade.

Quando, em 83, o IFCH decidiu criar o
doutorado em ciências sociais com uma
embocadura interdisciplinar, o Nepo
participou desde o início da implantação,
responsabilizando-se até hoje por uma área
de concentração nesta disciplina, a de
estudos da população. “Orientamos muitas
teses, formamos muita gente nesse
período”, observa a pesquisadora.

Maria Coleta explica que o Centro de
Desenvolvimento e Planejamento Regional
(Cedeplar) da UFMG, a outra referência
em demografia no Brasil, adota um
enfoque mais econômico, ao passo que o
Nepo tem um viés das ciências sociais.
Dentro desta preocupação interdisciplinar,
umsociólogoouantropólogo, por exemplo,
vem buscar especialização em matemática
demográfica. “Com a criação do doutorado
em demografia em 1993, passamos a atrair
também egressos da estatística. E estamos
programando o início, para o próximo ano,
do curso de mestrado, completando assim
as alternativas de formação em população
na Unicamp”, informa.

Reciclagem – Outra atividade
importante no Nepo é o treinamento em
pesquisa e reciclagem. São programas
especiais e intensivos de estudos.
Somente em saúde reprodutiva e
sexualidade, foram nove programas no

período 1992/2000, de três semanas, para pessoas do
Brasil inteiro, principalmente de organizações não-
governamentais e órgãos da administração pública.
Com recursos do Consórcio Latino-americano de
Programas em Saúde Reprodutiva e Sexualidade, foi
possível propiciar a participação de pessoas da América
Latina e Caribe. No 8º Programa de Estudos, contou-se
também com a presença de participantes de países
africanos.

MariaColetaafirmaqueoscursosdetreinamentoe
reciclagemconstituemumapoiodoNepoaoesforçode
organizaçãodasociedade,àmedidaqueofereceapessoasde
foradaacademiaoportunidadedetreinamentoespecializado.
“Agenteencontraex-participantesdosprogramasdoNepo
dizendo: ‘estamosorganizandoum nepinhoemsaúde
reprodutiva,ouumnepinhoemmigração...’.Mesmoqueem
menorescala,estamosservindodemodelo.Queremosformar
agentesmultiplicadoresetemosconseguido”.

Maria Coleta: “Vinte anos bem vividos do Nepo”

Foto: Neldo Cantanti

Foto: Antoninho Perri

Hemocentro recebe certificado
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Coletas de Sangue - O Hemocentro realiza coletas de sangue
com sua unidade móvel nos dias 20, 23, 24, e 27 de maio, em
frente a Catedral, das 8 às 12 horas. Dia 22 (quarta-feira), a coleta
será no Ciclo Básico da Unicamp, das 8 às 12 horas.

Educar para ser – A Diretoria Clínica do HC promove no próxi-
mo dia 21, às 18 horas, a palestra “Educar para ser: aprendendo a
aprender”, ministrada pelo Dr. Cláudio Naranjo, presidente honorá-
rio de dois institutos Gestalt, membro associado do Instituto de
Pesquisa Cultural de Londres e do Clube US de Roma. A palestra
será realizada no salão nobre da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM). Inscrições na Diretoria Clínica, no 3º andar do HC, com
Madalena ou Maria Helena. É necessário apresentar algum docu-
mento (RG, carteira funcional, carteira de estudante). Informações:
telefone 3788-8003 ou e-mail madalena@hc.unicamp.br.

Vozes na escola – Dia 21 (terça-feira) acontece a palestra “O
componente sociolingüística educacional em um currículo de curso
de pedagogia semi-presencial: refletindo sobre  competência lin-
güística e competência comunicativa”. O evento faz parte das ativi-
dades do Projeto Vozes na Escola e traz a professora Stella Maris
Bortoni-Ricardo, da Universidade de Brasília. O horário será às 14
horas e o local na Sala do Telão do IEL. No dia 22 (quarta-feira), às
16 horas na sala CL-02 do IEL acontece a palestra ”Currículo
bilateral”, organizado pela professora Marilda Cavalcanti. Informa-
ções: 3788-1520.

Textos literários – Em homenagem Henri Doublier haverá, no
dia 23 (quinta-feira), Recital de poemas e textos literários “Sonhos”,
no Auditório do IEL, às 17h30. Foram convidados os professores
Marie Jeanne Calasans e Milton Arruda. Informações 3788-1520.

Processo Seletivo para Caism – O Centro Integral à Saúde da
Mulher (Caism) realiza processo de mobilidade funcional para a
função de Técnico em Administração I, a vaga é para atuar no
Programa de Genética Perinatal. O prazo para inscrição vai até 24
(sexta-feira), na Secretaria do RH/CAISM, das 9 às 12 horas e
das 14 às 16h30. O interessado deve possuir ensino médio completo
e estar enquadrado, no mínimo, na referência 12 (PCVS).
Informações no RH/CAISM, com Cristiane, pelos fones 3788-
9322 ou 3788-9355.

Atendente odontológico – Estão abertas as inscrições para o
exame de seleção do curso de Atendente de Consultório Dentário –
ACD. Até o dia 24 (sexta-feira), os interessados devem se apresentar
na FOP (rua Dom Pedro II, 627 Centro Piracicaba), no horário das
8 às 16h30. O candidato deve apresentar RG, comprovante de
conclusão do 1º Grau e pagar a taxa de inscrição de R$ 20,00. O
exame será no dia 27 de maio, às 8h30 e entrevista no dia 4 de
junho, às 8h30. O resultado será fixado no mural da Faculdade no
dia 6 e 7 de junho, mesmo período para as matrículas. A duração do
curso é de seis meses. Informações: (19) 3422-5346 ou 3422-5347
e e-mail colfop@merconet.com.br .

Neuroimagem  -  O Laboratór io de Neuroimagem, do
Departamento de Neurologia do HC, promove no dia 25 (sábado),
no anfiteatro 1 da Legolândia, a partir das 9 horas, o 2o Curso de
Neuroimagem: Espectroscopia por RM. O evento abordará temas
como ressonância magnética e espectroscopia, entre outros. Mais
informações:  te lefones 3788-7483 e 3788-7372,
www.lni.hc.unicamp.br  ou e-mail elikobayashi@yahoo.com.br

EM DIA

Televisão – No mês em que atinge a marca de mais de 100
programas com uma hora de duração, o Memória Expressa
entrevista a sua equipe e desvenda os seus bastidores. E para
fechar o mês de maio, serão conhecidas as idéias do Secretário
Municipal de Cultura, Esportes e Turismo de Campinas. Valter
Pomar fala de cultura, revitalização do centro, incentivo à cultura e
política. O Memória Expressa é produzido com o apoio do
Departamento de Multimeios do Instituto de Artes da Unicamp, e é
exibido pela TV Universitária - canal 10 da Net - Campinas.

Univérsia - Os universitários brasileiros já podem ler, em
português, os artigos da conceituada escola de administração
Wharton Business School,  da Universidade de Pensilvânia. Basta
acessar www.universiabrasil.net/wharton.jsp.  A iniciativa é o
primeiro resultado do acordo firmado pelo Univérsia com a Wharton
Business School, em março, para reproduzir conteúdo da escola
de administração. Inicialmente, estão disponíveis no portal Univérsia
Brasil doze artigos sobre os mais variados temas: administração
pública, política, economia, gerenciamento de tecnologia,
recrutamento, gestão estratégica, marketing e finanças, entre outros.

Buarque de Holanda – Foi lançado um site integrando o conjunto
de realizações em homenagem aos 100 anos de nascimento do

historiador Sérgio Buarque de Holanda, que se comemoram em 11
de julho de 2002. O endereço será www.unicamp.br/siarq/sbh.
Admiradores, parentes, ex-alunos, amigos, pesquisadores e
estudiosos que se valeram da sabedoria do historiador podem fazer
sua homenagem por meio do link “Depoimentos”. O site é organizado
por profissionais do Siarq, da Biblioteca Central e da área de
informática do Gabinete da Reitoria. Pelo Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH) participa o professor Edgar de Decca.
Também participam da produção profissionais da Universidade de
São Paulo (USP).

Homenagem – Durante a realização da 3a Jornada de Ginecologia
e Obstetrícia de Campinas e Região e 3o Encontro dos Ex-
Residentes de Ginecologia e Obstetrícia de Campinas, promovidos
pela Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São
Paulo, em Campinas, no mês de abril, foram homenageados por
serviços prestados, os professores do Departamento de
Tocoginecologia do Caism, Eduardo Lane, Gustavo Antonio de
Souza, José Carlos Gama da Silva, João Luiz Pinto e Silva.

Software – A disciplina de Oncologia da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) está utilizando um software, desenvolvido ao longo
de 18 meses que gerencia informações sobre o tratamento do câncer.
Ele organiza os dados sobre o paciente e a doença, arquivando-os
num banco de dados. Organiza ainda a informação sobre condutas
prescritas durante o tratamento. E, pela primeira vez, tais dados
serão disponibilizados para todo o Brasil e América Latina. Atualmente
o material consta em aproximadamente 800 pastas.

Teatro – Curso de Teatro para alunos e funcionários da Unicamp.
As aulas são ministradas às segundas e quartas-feiras, às 18h30,
pelo período de um ano, por alunos do Instituto de Artes da Unicamp.
A promoção é do Centro Acadêmico Adolfo Lutz e acontece no
auditório da Faculdade de Ciências Médicas. Mais informações e
inscrições pelo telefone 3788-7942.

Moradia Estudantil – O Programa de Moradia Estudantil da
Unicamp está disponibilizando um livreto contendo a nova
deliberação com as opiniões dos alunos e professores sobre o
Programa, publicado pela Editora da Unicamp. Em 52 páginas o
leitor poderá tomar conhecimento das regras gerais que passam a
vigorar e do processo que as originou. “Trata-se do resultado do
consenso construído ao longo de dois anos de diálogos entre alu-
nos, administração e Conselho Universitário”, consta da apresen-
tação da publicação.

Divulgação – A Assessoria de Comunicação e Imprensa
(Ascom) passa a oferecer diariamente, via e-mail, a programação
acadêmica e cultural da Unicamp. Informações sobre eventos são
aceitas pelo e-mail: imprensa@unicamp.br.

Artes plásticas – Um grupo de dez artistas plásticas – entre
professores e alunas de graduação e pós da Unicamp – está
participando da exposição Kairós, no Espaço Cultural das
Faculdades Tancredo Neves, em São Paulo. A mostra vai até o dia
28 de maio e contém fotografias, objetos, colagens fotográficas,
transparências e objeto-pintura. O Espaço Cultural fica na Avenida
Divino Salvador, 876, Moema – São Paulo. Informações pelo
telefone (11) 5052-4600.

Arte Moderna - Em comemoração aos 80 anos da Semana de Arte
Moderna, o jornalista e pesquisador do Centro de Memória-Unicamp,
Amarildo Carnicel, ministra no próximo dia 20 (segunda-feira), às 19h30,

nas Faculdades Hoyler, em Hortolândia, a palestra  “Envelope cultural:
um passeio dirigido pelo país através das fotos e das cartas de Mário de
Andrade”. Paralelamente será apresentada a exposição “O Fotógrafo
Mário de Andrade”. A programação integra a Semana de Comunicações
promovida pela Hoyler.

Cadernos Pagu – O Núcleo de Estudos de Gênero lança a 16a

edição dos Cadernos Pagu. Desta vez, o tema abordado nos artigos
é “Desdobramentos do Feminismo” e foi organizado pela professora
do IFCH, Maria Lygia Quartim de Moraes. Informações pelos
telefones (19) 3788-1704 e 3788-7873.

Verba para saúde – A Unicamp recebeu R$ 150 mil do Ministério
da Saúde. O investimento destina-se às obras de reforma do Hospital
das Clínicas da universidade, o que envolve a modernização de
equipamentos de infra-estrutura e adequação de espaços. O repasse
corresponde ao pagamento da primeira parcela de um total de R$
600 mil que o Ministério destinou à Universidade.

Divulgação científica – Na 26a Reunião Especializada em
Ciência e Tecnologia  do Mercosul — Recyt, realizada em Buenos
Aires, nos dias 17 e 18 de abril, foi aprovada a proposta do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) para o
desenvolvimento de um portal de divulgação científica para o
Mercosul. O projeto tem como objetivo a integração científica, pela
disseminação de informações sobre C&T entre os países da região.

Arquivo – Um dos cientistas mais citados internacionalmente e
que figura como um dos criadores das lógicas paraconsistentes,
professor Newton Carneiro Affonso da Costa doou seu arquivo
pessoal à Unicamp. São cerca de seis mil documentos que incluem
correspondências acadêmicas trocadas com outros pesquisadores
do Brasil e do exterior, artigos que citam seu trabalho, manuscritos
em grande parte inéditos, o diploma de Mérito Científico recebido da
Universidade Federal do Paraná, em 1998, recortes de jornais,
fotos e gravuras. Todo material está recebendo tratamento arquivístico
no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência (CLE)
antes de ser incorporado ao acervo nos Arquivos Históricos do
CLE e ser disponibilizado ao público em geral. Mais informações
no site www.cle.unicamp.br/arquivoshistóricos  ou nos telefones
3788-6513 e 3788-6514.

Fibras ópticas – A região terá dentro de poucos meses o mais
moderno centro tecnológico especializado em fibras ópticas, o Centro
Tecnológico de Educação Continuada de Campinas (Cetec). As
fibras ópticas têm a espessura de um fio de cabelo e a velocidade
de transmissão de dados cinco vezes maior que os cabos e fios
convencionais. A construção do prédio de quase quatro mil metros
quadrados, em um terreno de dez mil metros, está em fase de
acabamento. Fica no eixo rodoviário Campinas-Mogi-Mirim, numa
região conhecida como “Vale do Silício” brasileiro. A inauguração
do Cetec está prevista para o segundo semestre deste ano. O
projeto é do Instituto Paulista de Ensino e Cultura, com o apoio do
Ministério da Educação, através do Programa de Reforma da
Educação Profissional. O Cetec terá os mais modernos laboratórios
de informática, eletrônica, telecomunicações e automação do país.
Os investimentos são da ordem de R$ 3 milhões.

Redações – Está disponível o livro “Redações do Vestibular
Unicamp 2002”. A publicação está sendo oferecida gratuitamente
às bibliotecas das escolas públicas de ensino médio de Campinas
e região, a partir de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e

O professor Aryon Dall’Igna Rodrigues (à direita), co-fundador do Instituto de Estudos da linguagem da Unicamp, realizou conferência e
recebeu homenagem durante o 2º Encontro de pesquisadores em línguas Jê e Macro-jê dia 9 de maio. Rodrigues foi responsável pela
introdução de pesquisas em línguas indígenas na Unicamp. O pesquisador é uma das principais referências em estudos indígenas por
acompanhar a história dos idiomas. O evento integra o programa de comemorações aos 25 anos do instituto. Personalidades importantes da
história da literatura e da linguagem são lembrados ou participam das comemorações, entre eles a escritora Lygia Fagundes Telles, convidada
a participar do projeto “Leituras Literárias”. A programação inclui palestras, conferências, cursos de extensão, seminários, seminários, recitais
e projetos educacionais. A programação completa pode ser conferida no site http://www.unicamp.br/iel/.

25 ANOS DO IEL Foto: Antoninho Perri
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Assuntos Comunitários. O exemplar pode ser adquirido nas li-
vrarias da cidade e na Editora da Unicamp ao preço de R$ 4,00.

Empréstimos – A Cooperativa da Unicamp (Cooperunicamp)
informa que as concessões de crédito aos cooperados limitará o
valor em R$ 3 mil. Esclarece ainda, que os procedimentos para a
liberação do valor foram alterados. A DGRH fará reserva do valor,
uma vez que as prestações serão descontadas em folha de
pagamento. Este procedimento de reserva impede que outros
pagamentos sejam lançados na folha, provocando o estorno da
parcela da Cooperativa. Qualquer dúvida poderá ser sanada
através do e-mail cooperunicamp@hotmail.com ou pelo telefone
3788-4479.

Mapeamento digital – A Multispectral está realizando o
mapeamento digital da Unicamp. O objetivo é a obtenção da base
cartográfica digital do campus, que tem área aproximada de três
quilômetros quadrados. O trabalho que deve estar concluído até
junho, vai culminar com um mapa digital completo e ortoimagem
(fotografias aéreas digitais) colorida de toda área.

OPORTUNIDADES

Língua grega – Concurso público para provimento de um cargo
em RTC (24 horas semanais), no conjunto de disciplinas “Língua
Grega 1, 2, 3 e 4 e Literatura Grega 1 e 2, do departamento de
lingüística da Faculdade de Ciências e Letras,  campus de Araraquara
da Unesp. Remuneração R$ 1.700,23 (Ref. MS-3). De segunda a
sexta, das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas, na Seção de Técnica
de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da
Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraquara, na
Rodovia Araraquara-Jau, Km 1, Araraquara/SP. Informações e-
mail: filie@fclar.unesp.br

Professor de Violino – Seleção Pública de Provas e Títulos
para preenchimento de (01) uma função na Parte Especial do Quadro
Docente da UNICAMP, no nível MS-3, regime RTP, pelo período
de (três anos) na área de Práticas Interpretativas , nas Disciplinas
MU-109 a  MU-809 “Violino I a VIII”  do Departamento de Música
do  Instituto de Artes, da Unicamp. As provas se realizarão no
período de maio a agosto de 2002, no IA, sendo que as datas e
locais específicos serão informados aos candidatos inscritos por
meio de aviso afixado na Secretaria do Instituto de Artes e publicados
no D.O.E. Informações:  sdmu@iar.unicamp.br.

Docentes para Computação – O Instituto de Computação (antigo
Departamento de Ciência da Computação) da Unicamp abriu
inscrições, até 31 de maio, para dois processos seletivos para
ampliação de seu corpo docente. O Instituto está interessado em
candidatos com ampla formação em Computação que já tenham
completado o seu doutorado (ou a completar dentro dos prazos
previstos nos editais). As vagas são para as áreas de Bancos de
Dados e Complexidade de Algoritmos com ênfase em Bioinformática.
Os candidatos deverão, além de fazer pesquisa e ter atividades na
pós-graduação, ser capazes de ministrar aulas em um largo espectro
de áreas na graduação. Os salários para o regime de dedicação
exclusiva, são: R$ 3.864,00 para o início da carreira, com doutorado;
R$ 4.606,95 com título de livre-docente; R$ 5.554,00 para professor
titular, além de possíveis qüinqüênios e outras vantagens. Mais
informações: www.ic.unicamp.br/~diretor/contrata-p.html.

Médicos para Conchal – Estão abertas as inscrições para o
Concurso Público Municipal de provas e títulos visando o
provimento de cargos públicos, pelo regime jurídico estatutário, de

acordo com a legislação vigente. Dentre eles o de médico nas
seguintes especial idades: Cardiologista,  Cl ínico Geral ,
Dermatologista, Ginecologista, Neurologista, Ortopedista,
Otorrinolaringologista, Pediatra, Psiquiatra e Urologista. O edital
completo poderá ser consultado através da Internet no seguinte
endereço: www.conchal.sp.gov.br.

Extensão na FEA – Confira os cursos de extensão oferecidos
pela Faculdade de Engenharia de Alimentos, nos meses de maio e
junho. Para o mês de junho Planejamento Experimental e Otimização
de Processos será e Processamento de Sucos, Néctares e Polpas.
O folder dos cursos está no endereço http://www.fea.unicamp.br
clicando em calendário de curso de extensão. Informações: 3788-
3886 ou 3788-4094 - e-mail: extensao@fea.unicamp.br

Previdência Social – A Previdência Social abre inscrições, até
o dia 16 de agosto, para interessados no “2º Prêmio de Monografia
da Previdência Social”. O tema principal a ser desenvolvido nas
monografias é “A Previdência Social e os Desafios para Ampliar
sua Cobertura”. O autor do melhor trabalho receberá um prêmio de
R$ 10 mil, o segundo R$ 5 mil e o terceiro, R$ 2,5 mil. O concurso
é promovido pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da
Previdência, em parceria com a Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Previdência Social (Anfip) e Fundação Anfip. Os
interessados devem encaminhar os trabalhos, até o prazo, para a
sede da Anfip, em Brasília (Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco
H, CEP 70040-907). O regulamento pode ser consultado nos sites
do Ministér io www.previdenciasocia l .gov.br  www.
previdenciasocial.gov.br  ou da Anfip www.anfip.org.br  http://
www.anfip.org.br .

Comunicação – O Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da
comunicação destina-se a reconhecer a qualidade do trabalho
acadêmico realizado nas universidades ou nos centros/institutos de
pesquisa. As indicações de candidaturas podem ser individuais ou
coletivas, dirigidas ao Júri: Intercom, avenida professor Lucio Martins
Rodrigues, 443, bloco B-9, CEP 05508-900 – São Paulo ou fax:
(11) 3818-4088, e-mail intercom@edu.usp.br. As indicações serão
recebidas até 31 de maio e a pré-seleção acontece em junho. A
entrega dos diplomas e troféus será no dia 3 de setembro. Outras
informações www.intercom.org.br.

EVENTOS FUTUROS

Imunologia – A Disciplina de Imunologia da FCM promove o 1o

Ciclo de Palestras em Imunologia Clínica e Alergia no próximo dia
28, das 8h30 às 12 horas, no anfiteatro I — Legolândia. O ciclo é
destinado a profissionais da área de saúde. Durante o encontro,
serão abordados temas como Doenças alérgicas: aspectos genéticos
e ambientais, Doença pulmonar ocupacional: aspectos imunológicos,
e Síndrome do edifício doente. Informações: telefones 3788-7175 e
3788-7755 (Dra. Natasha Ferraroni - R2 Imunologia).

Serviços de Saúde – A Conferência Internacional sobre
Pesquisa Operacional em Serviços de Saúde no Fórum de Ciência
e Tecnologia da UFRJ, organizada pelo professor Mário Jorge
Ferreira de Oliveira, PhD (COPPE/UFRJ) será realizada de 28
de julho a 2 de Agosto. O tema da Conferência é “Accessibility
and Quality of Health Services”. Um Website para a conferência
pode ser encontrado no endereço: http://www.po.ufrj.br/~mario_jo/
orahs2002/ index.h tm.  In formações pe lo  e-mai l :
mario_jo@pep.ufrj.br.

Lato Sensu – O 4º Curso Avançado de Especialização em

Psiquiatria e Psicologia Clínica da Infância será realizado de 1o de
agosto a 31 de julho do próximo ano. É destinado a médicos
(psiquiatras e pediatras) e psicólogos. Outras Informações:
psi@head.fcm.unicamp.br

Extensão Universitária – O curso de extensão universitária:
Introdução às Obras de Lacan e de Winnicott será realizado de 9 de
agosto a 14 de novembro de 2003. O curso é destinado a Psiquiatras,
Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais, Fonoaudiólogos e
Psicanalistas e pesquisadores nas áreas de psicoterapia e
psicanálise com graduação completa. Os encontros serão às sextas-
feiras, das 8:30 às 12:30 horas. O período de inscrições vai até 7
de junho. Informações: psi@head.fcm.unicamp.br

Infectologia - A Sociedade Paulista de Infectologia organiza, de
14 a 17 de agosto, no Engenho Central de Piracicaba (ao lado do
Rio Piracicaba), o 3º Congresso Paulista de Infectologia. O evento
é destinado a profissionais da área da saúde e interessados.
Informações: 3417-5008.

Informática em Educação - O Senac -SP realiza nos dias 23
e 24 de agosto o 4º Encontro de Informática na Educação que tem
como tema “As Tecnologias da Informação e Comunicação formando
as Redes de Aprendizagem“. Mais detalhes podem ser obtidos
pelos e-mails kiukawa@sp.senac.br, ljusto@sp.senac.br  ou pelo
site  http://www.sp.senac.br/educacao .

Enfermagem – A Faculdade de Ciências Médicas (FCM)
promove de 15 a 16 de agosto o 6o Encontro de Enfermagem em
Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado de Campinas.
O evento será no Instituto Agronômico de Campinas (Avenida Barão
de Itapura, 1.478). Detalhes sobre a programação pelos telefones
3788-7041, 3788- 7416 ou e-mail enfcc@fcm.unicamp.br.

Colóquio Internacional – A 9º Conferência Internacional de
História das Ciências da Linguagem será realizada de 29 de agosto
até 1º de setembro na Unicamp e USP. Informações:
ichols9@iel.unicamp.br  ou www.unicamp.br/iel.

Língua japonesa – Dias 29 e 30 de agosto especialistas estarão
reunidos para o 13o Encontro de Professores Universitários de
Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Será no Centro de Estudos
Japoneses da USP e está sendo organizado pelo Centro de Ensino
de Línguas da Unicamp e Curso de Japonês da FFLCH da USP.
Informações: comissão_13 encontro@yahoogroups.com.

Agrener 2002 – O 4º Encontro de Energia no Meio Rural,
organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético
(Nipe) será realizado entre 29 e 31 de Outubro, em Campinas. Os
resumos dos trabalhos científicos estão sendo aceitos pela comissão
organizadora. As informações adicionais encontram-se no site
www.unicamp.br/nipe/agrener2002 .

TESES

Biologia – “Estudos das características biológicas e variação
clonal de linhagens de haemophilus influenzae isoladas de pacientes
do Hospital de Clínicas da Universidade Estradual de Campinas-
Unicamp” (Mestrado). Candidato: Marcelo Lancellotti. Orientador:
Wanderley Dias da Silveira. Dia 20 de maio, às 14 horas, Sala de
Defesa de Tese da Pós-Graduação do Instituto de BIologia.

Engenharia de Alimentos – “Dinâmica populacional de
leveduras caracterizadas por eletro-cariótipo e desempenho
fermentativo em processos de fermentação alcoólica” (doutorado).
Candidata: Cibele Tosin Stroppa. Orientador: professor Gil
Eduardo Serra. Dia 20 de maio, às 14 horas, no Salão Nobre da
FEA.

“Ocorrência e desenvolvimento de A. ochraceus em café e
influência das condições ambientais e do preparo da infusão nos
níveis de ocratoxina A” (Doutorado). Candidato: Gisele Ross
Urbano. Orientador: Mauro Faber de Freitas Leitão. Dia 20 de
maio, às 14:30 horas, Salão Nobre da FEA.

Engenharia Mecânica – “Acumulador em plástico para
armazenamento térmico disperso (mestrado). Candidato: Luiz Carlos
Dalprat Franco. Orientador: professor Kamal Abdel R. Ismail. Dia
23 de maio, às 9 horas, no Bloco ID-2 da FEM.

“Proposta de Aferição da Competitividade em Função da
Correlação de Parâmetros Organizacionais e de Disponibilidade de
Informações” (Doutorado). Candidato: José Ivan Álvares Xavier
Ferreira. Orientador: Oswaldo Luiz Agostinho. Dia 24 de maio, às 9
horas, Bloco ID2 - FEM.

Estudos da linguagem – “ Lições de abril: construção de autoria
entre os Pataxó de Coroa Vermelha” (doutorado). Candidata: América
Lúcia Silva César. Orientadora: professora Marilda do Couto
Cavalcanti. Dia: 22 de maio, às 9h30, na sala de Defesa de Teses
do IEL.

“Os limites da civilização na escrita so sertão; um estudo das
categorias civilização e barbárie em alguns romances brasileiros”
(doutorado). Candidata: Anita Martins Rodrigues de Moraes.
Orientadora: professora Suzi Frankl Sperber. Dia 23 de maio, 14
horas, na sala de Defesa de Teses do IEL.

“Mundo Múltiplo: uma análise do romance histórico La guerra del
fin Del mundo, de Mario Vargas Llosa”. Candidato: Rinaldo Nunes
Fernandes. Orientadora: professora Míriam Viviana Gárate. Dia 24
de maio, às 10 horas, na sala de Defesa de Teses do IEL.

O professor Bernardino Ribeiro de Figueiredo (primeiro plano), do Instituto de Geociências é o novo diretor-presidente da Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) até 2004, em substituição ao professor José Tomaz Vieria Pereira. Bernardino foi diretor do Instituto
de Geociências no período de 1989 a 1992 e assumiram com ele os professores João Domingos Biagi, como diretor-executivo e Léo Pini
Magalhães, na função de diretor financeiro. A posse ocorreu no último dia 8 de maio, na Funcamp e, na seqüência, uma série de atividades no
Espaço Cultural Casa do Lago, marcaram as comemorações dos 25 anos da Fundação.

NOVO PRESIDENTE DA FUNCAMP Foto: Antoninho Perri
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Hemocentro recebe ISO 9002

Fernando Costa exibe o certificado Gestão de
Qualidade recebido pelo Hemocentro: padrão internacional
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■     O Estado de S.Paulo
Ampliar a idéia da multidisciplinaridade é um

dos desafios acadêmicos da Unicamp para os
próximos quatro anos. A entrevista do reitor Carlos
Henrique de Brito Cruz foi concedida ao jornal
O Estado de S. Paulo e pode ser lida em http://
www.estado.com.br/editorias/2002/05/11/
ger016.html

■ Correio Popular

O Ministério da Saúde libera verbas de 150 mil
para obras de reforma e modernização do Hospital
das Clínicas (HC). O Hemocentro de Campinas,
baseado na Unicamp, acaba de receber o
certificado ISO-9002, como destaca o Correio
Popular.

■ Folha de S.Paulo
Pesquisadores da Unicamp, conforme informa

a Folha de São Paulo, criaram  a Scylla, empresa
incubada em uma universidade e que vai atuar na
área de bioinformática. O grupo, que trabalhou no
seqüenciamento do Genoma, conta com o apoio
financeiro  do Grupo Votorantim.

■ Gazeta Mercantil
A série de livros Nossa história, coordenada

pela  professora Ernesta Zamboni, da Faculdade
de Educação (FE) e lançada pela Editora da Unesp
mostra a pré-história do Brasil. “Os antigos
habitantes do Brasil”,  de Pedro Funari, do Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) é um
dos livros, conforme a Gazeta Mercantil.

■ Correio Popular
A utilização pela Prefeitura de Campinas de

um cascalho com suspeita de contaminação tóxica
resultou em diversas reportagens pelos órgãos de
comunicação da cidade. A Unicamp foi convidada
a analisar o produto e deve entregar laudo no início
de junho,  de acordo com informação do Correio
Popular.

■ Folha de S.Paulo

O economista Márcio Pochmann, da Unicamp,
foi entrevistado pela Folha de S.Paulo, que
retratava a problemática de o jovem não conseguir
empregos.   Pochmann reafirmou à Folha de S.
Paulo que realmente não há emprego para todos.

■ Correio Popular
O jornalCorreio Popular destacou a falta de

chuvas na região. O professor Hilton Silveira Pinto,
do Centro de Ensino e Pesquisa em Agricultura
(Cepagri), foi ouvido sobre o tema.

■ Folha de S.Paulo
Os jornais Folha de S.Paulo e Correio Popular,

entre outros, apresentaram matéria  sobre pesquisa
inédita realizada pelo Núcleo de Estudos de
Políticas Públicas (Nepp) da Unicamp, a pedido
da Prefeitura de Campinas. O trabalho  revela que
existem pelo menos 252 crianças e jovens, com
idade entre 7 e 17 anos, exercendo atividades de
trabalho nas ruas da cidade.

http://www.cosmo.com.br/cpopular/materias/
2002/4/24/mat10711.shtm

■ O Estado de S. Paulo

As três universidades públicas paulistas -
Unicamp, USP e Unesp - anunciaram ainda em
abril as datas de seus vestibulares para 2003, fato
registrado pelo jornal O Estado de S. Paulo em
sua edição on-line no próprio dia. O mesmo jornal
destacou a participação da Editora da Unicamp na
Bienal.

http://www.cosmo.com.br/vestibular/2002/04/
24/materia_vst_14384.shtm

http:/ /www.uol.com.br/fsp/cotidian/
ff2504200229.htm

http://www.estadao.com.br/arteelazer/bienal/
noticias/2002/abr/24/256.htm

■ Correio Popular

A proliferação do vírus W32Klez.H@mm, que
afetou computadores da Universidade, mereceu
destaque no Correio Popular  e no Diário do Povo.

Portal privilegia noticiário
Desde que reformulou seu portal

(www.unicamp.br), em meados
do mês passado, a Unicamp

passou a usar a “página de rosto” do site
para registrar o que acontece no campus.
O fato não havia acontecido nos oito anos
da Unicamp na Internet. Os 500 mil
acessos mensais da página transformam
qualquer informação em um grande fato.
Pode ser comparada a um grande jornal
de circulação nacional. As demais
páginas do portal e das unidades
administrativas, de ensino e pesquisa
respondem por mais 1,5 milhão acessos.

A extensão do alcance do portal pode
ser mensurada por uma exposição do
artista plástico Bernardo Caro, professor
aposentado do Instituto de Artes. Uma
nota divulgando o trabalho ocupou a
coluna de destaques por cerca de 20 dias.
A informação levava a um link da
Galeria de Arte da Unicamp, onde
estavam os quadros de Caro. Dentro da
Galeria havia, ainda, um ícone
direcionando para a página pessoal do
artista, que acabara de ser criada. Nos
dias em que esteve no portal esta página
foi acessada por quase 7 mil pessoas
interessadas em ver os trabalhos do
artista, conhecido pela qualidade, por
participações em Bienais e por ser o pintor
oficial dos quadros dos ex-reitores da
Universidade.

A atualização das informações contidas
na página principal do portal Unicamp é
uma preocupação de seus editores.
Embora não tenha o caráter de ser uma
espécie de ‘últimas notícias’, trocadas a
cada minuto, pretende mostrar o que de
principal ocorre no campus de Barão
Geraldo, em Campinas, e nos campi de
Piracicaba e Limeira. Isso não interrompe
os serviços do Unicamp Hoje

(www.unicamp.br/imprensa), espaço
jornalístico criado há três anos, atualizado
diariamente com informações de eventos
e um dos mais acessados dentro do
ambiente Unicamp. Tanto para o portal
como para o Unicamp Hoje são bem
recebidas informaçöes enviadas pelo e-
mail imprensa@unicamp.br.

Embora o imediatismo não seja a
principal preocupação, a posse do reitor
Carlos Henrique de Brito Cruz ganhou
destaque no novo portal na primeira
semana de sua atualização. Por ali foi
possível conhecer quem era o novo reitor
e que sua posse seria transmitida ao vivo
pela Webcâmera da reitoria e pelo Canal
Universitário, no sistema a cabo. Antes
mesmo de terminar a cerimônia em que o
professor Hermano Tavares passou o
cargo a Brito Cruz a página já mostrava a

informação, inclusive com fotos feitas
através de uma câmera digital.

O portal é um acesso às unidades
administrativas, de ensino e pesquisa da
Universidade e teve sua reformulação
realizada nos últimos seis meses por uma
equipe do Centro de Computação da
Universidade. Umas das páginas mais
acessadas é a do Vestibular
(www.convest.unicamp.br),
principalmente em períodos de
realização das provas e divulgação dos
aprovados. Em dezembro do ano passado,
quando saiu a lista dos aprovados para a
segunda fase do Vestibular 2002, mais de
300 mil pessoas consultaram os resultados
– 150 mil apenas nas primeiras 12 horas.
Na segunda fase houve outros 200 mil
acessos à lista de quem ingressou neste
ano na Unicamp.

OHemocentro de Campinas
(Hemocamp) recebeu, no último
dia 3, em cerimônia realizada no

auditório da Faculdade de Ciências
Médicas (Legolândia), no campus da
Unicamp, o certificado ISO 9002, que vai
oferecer qualidade de padrão
internacional ao sangue e aos
hemocomponentes (concentrado de
hemáceas e plaquetas e plasma) coletados
e processados pela unidade. O
Hemocamp é um dos cinco hemocentros
públicos no Brasil a receber a certificação.
A gestão da qualidade vai envolver 35
áreas ligadas ao Fluxo de Sangue dentro
da instituição, inclusive a coleta de
células de cordão umbilical e placenta.

A certificação ISO 9002 chega num
momento em que a instituição está
próxima de atingir meio milhão de bolsas
coletadas em 17 anos de existência.
Foram quase dois anos de treinamentos,
palestras, elaboração de novos
procedimentos e auditorias técnicas
envolvendo mais de 400 funcionários do
Hemocamp. A certificação foi expedida
por uma das maiores e mais importantes
certificadoras do mundo, o BVQI –
Bureau Veritas Quality Internacional.

“A melhoria desse padrão alcançado
consolida a instituição em diversos
segmentos da sociedade e continuará
exigindo a evolução de nossas metas de
ensino, pesquisa e assistência à saúde”,
destaca Fernando Costa, ex-coordenador
do Hemocamp e recém-empossado pró-
reitor de Pesquisa. Dos 4 mil certificados
ISO 9002 Gestão de Qualidade emitidos
no Brasil, somente 26 são de instituições
da área de saúde (hospitais, hemocentros
e laboratórios). O Hemocamp coleta
cerca de 5 mil bolsas de sangue por mês.

A ISO (International Organization for

Standartization) é uma federação
mundial não governamental, integrada
por organismos nacionais de
normalização, fundada em 1947 e com
sede em Genebra, Suíça. É composta por
mais de 100 países e seu objetivo é
promover o desenvolvimento da
normalização e atividades correlatas, no
mundo, visando facilitar as trocas
internacionais de bens e serviços, além de
desenvolver a cooperação nos campos das
atividades intelectual, científica,
tecnológica e econômica. A família ISO
surgiu em 1987 e hoje existem cerca de

380 mil certificados emitidos em todo o
mundo.

No Brasil, as primeiras certificações
emitidas ocorreram em 1990. Hoje são
cerca de 5.102 certificados no país. São
Paulo é o Estado com o maior número
emitido: 2.586, seguido pelo Rio Grande
do Sul, com 394, e Minas Gerais, com
388 certificados. O Certificado do
Hemocentro tem validade de 3 a 4 anos
e, durante esse período, o organismo
certificador realiza auditorias periódicas
para assegurar a manutenção do
sistema.

Reprodução da “página de rosto” do novo portal
da Unicamp: 500 mil acessos mensais


