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Maurício Knobel recebe
título internacional

Sua jornada de trabalho nunca é
inferior a 15 horas por dia. Mesmo
depois de aposentado – após 55
anos em atividade –, o psiquiatra

e professor Maurício Knobel ainda
freqüenta o Departamento de Psicologia
Médica e Psiquiatria da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) da Unicamp,
participando das reuniões da congregação
da Faculdade. “E como tal, vou lá e
aproveito para dar algumas aulas, passar
alguma informação nova e matar a
saudade”, diz. Knobel trabalha em seu
consultório durante quase toda a semana
e ainda encontra tempo para escrever
artigos científicos para revistas
especializadas e reescrever o texto para
novas edições de seus livros. Isso aos 80
anos de idade, completados no mês de
março.

Acostumado a prêmios e honrarias,
Knobel acaba de receber mais um título
importante: o International Fellow
concedido pela Associação Americana de
Psiquiatria, organização fundada em
1884, em reconhecimento às significativas
contribuições às pesquisas desenvolvidas
na área da psiquiatria. “Não me apego
muito a títulos, mas é sempre bom quando
nosso trabalho é reconhecido”.

Maurício Knobel é titular convidado da
FCM e nomeado professor emérito. Foi
vice-presidente da Federação
Internacional de Psicoterapia da
Alemanha e membro emérito do Colégio
Internacional de Medicina
Psicossomática, também da Alemanha.
Idealizador e ex-coordenador dos cursos
de especialização em psicopatologia e
psicoterapia da infância e em
psicopatologia da adolescência da FCM,
atua ainda como consultor científico de
diversas revistas nacionais e estrangeiras.
Já produziu mais de 300 textos científicos
divulgados nas mais importantes revistas e
periódicos especializados.

Anos de prática — Knobel lembra que
oneurologista epsiquiatra austríaco
SigmundFreud (1856-1939), criadorda
psicanálise, consideradoumdospilares da
cultura contemporânea, foi quemprimeiro
lhe chamou a atenção. Freud foi o
responsável peladescobertade
componentesdo inconscienteda
personalidade, que procurou estudar o
desenvolvimentohumanodentrodo
contextoda família.Centrou suas pesquisas
basicamentenahisteria, canalizando seus
interessesparaapsicopatologia.Mas, como
tempo,Knobel criou a sua escola, seguindo
o seupróprio caminho,desenvolvendouma
técnicaparticular de atendimento. Isso
obtido com a experiência acumulada
durantemuitos anosdeprática como
profissional da área da saúde mental.

E não por mero acaso acabou escrevendo
o livro OrientaçãoFamiliar, já na segunda
edição. Um livro que trata de temas como
ciúme, desconfiança, solidão, amor,
superproteção, liberdadee interesse.Na
obra,Knobel procura resgatar a

possibilidade de crédito no ser humano e o
prazer de conviver em família, como diz.
“Um costume quase fora de moda”. Para o
psiquiatra, vive-sehojeumclimade terror,
incerteza e perda de valores. A
incompetência no manejo de questões
econômicas leva a angústias reais e não a
fantasias doentias.Aspropagandas em
saúde e saúde mental são enganosas ou
inadequadas. “É verdade que a Aids mata,
porém também é verdade que a fome
mata, e mata mais pessoas que as doenças”.

Naopiniãodoprofessor, paralelamente
existemsereshumanos, grupos e
instituições a serviçodobem-estar da
comunidade; há governantes honestos e
líderes comunitários, de classes sindicais,
que lutam por um mundo melhor a que
todos almejam.Opsiquiatra costumadizer
queos profissionais da saúdemental são
umapartícula social treinadapara colaborar
na luta por “uma sociedade mais justa,
constituídapor sereshumanosmais sadios e
emconvivência amorosa”. Earremata:
“nãoéutopia, épossível”.

OGrupoGinásticodaUnicamp,
formadoporalunoseprofessoresde
váriasunidadesdaUniversidade,

participou,nacidadedeLeipzig,Alemanha,
deumdosmais importanteseventosde
ginásticadomundo:oDeutschesTurnfest-
2002,consideradoomaisantigoeventode
ginásticadomundo.OgrupodaUnicampé
oprimeiroeoúnicoelencobrasileiro
convidadoparaoevento,queesteano
reuniucercade100mil jovensdediversas
partesdocontinente.Ofestival aconteceu
de17a25demaio.

OconviteparaoGrupoUnicamp,que
tevecomoprincipalpropósitorepresentaro
Brasilno festival, partiudaDeutschese
Turnfest e ISCA(International Sport and
CultureAssociation), doqual aUnicampé
associada.OgrupoparticipadoInternational
YouthCamp–eventodentrodoDeutsches
Turnfest–que integra jovensentre14e25
anos,para trocarexperiênciaseconhecer
culturasepovosdeoutrospaíses.Oevento
reuniucercade100mil jovensparticipantes.

OgrupodaUnicampparticipoudo
festivalcomdois trabalhoscoreográficos:
“Amazônia”,umacoreografiadeginástica
geral, quebuscaatrair a atençãodopúblico
tantopara aquestãodabeleza eda riqueza
da regiãoamazônica,quantoparaalertar,
porexemplo, sobreosperigosdadevastação
daquela regiãodoBrasil.Ooutro trabalho
denomina-se “Pára-quedas”, e revelauma
coreografiautilizando-seumtecidocolorido
de10metrosdediâmetro.

Emambasascoreografias sãoutilizados
ritmosbrasileirosvariados,alémde
movimentosegestosdaculturabrasileira.
SegundoexplicaElizabethPaoliello,da
Faculdade de Educação Física (FEF) da
Unicamp, todaaconcepçãodaginástica
geral foidesenvolvidapeloprópriogrupo,
combasena integraçãodoselementos
ginásticos,artísticos,rítmicos,acrobáticos,
comelementosdadança,do folclore, do
circoedas artes cênicasdemodogeral.
Elizabethdiz aindaque,pordiversas razões,
poderparticipardeumeventodesseporteé
deextremaimportânciaparaos jovensda

Universidade.Primeiropor se tratardeum
doseventosmais importantesdomundona
categoria,que,comraras interrupções,vem
sendorealizadodesde1860.Depois,pela
organizaçãodoeventoepeloobjetivoaque
sepropõe.Elizabethexplicaqueaocontrário
doseventosenvolvendoginástica, sejam
quais foremasmodalidades, oencontrode
Leipzignão temconotaçãode
competitividade.

OgrupodaUnicamp, ressaltaaprofessora,
éoprimeiroeoúnicogrupobrasileiro
convidadoparaoeventonaAlemanhaque
é formadopor14ginastas, alunosde
graduaçãoedepós-graduação, eprofessores
de educação física da FEF. O grupo é
formadoporAnaGuedes,Andréa
Desidério,BráulioRocha,CíntiaMoura,
CristianeFiorin,EduardoTuruta,Elianade
Toledo, JorgeIshisbaschi,LauritaSchiavon,
MarinaGuzzo,RafaelaRodrigues,Rubens
Venditti,TatianaBierrenbacheLeonardo
Rodrigues,alémdosprofessores JorgePerez
GallardoeElizabethPaoliello,coordenadora.

Ginástico representa o Brasil na Alemanha

Grupo Ginástico da
Unicamp: ritmos
brasileiros

O psiquiatra Maurício Knobel: “A fome mata mais que as doenças”

■ Nature
A edição de 23 de maio da mais renomada

revista científica internacional, a inglesa Nature,
publica a conclusão de um estudo comparativo
entre os genomas das bactérias Xanthomonas
citri e Xanthomonas campestris, concluído por
pesquisadores da Rede ONSA (Organization for
Nucleotide and Sequncing Analysis), criada em
1997 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo, Fapesp. A X. citri é
causadora do cancro cítrico, doença dos citros, e a
X. campestris ataca o arroz, soja, repolho e outras
plantas. Os laboratórios que participaram do projeto
estão ligados à Unicamp, USP, Unesp e Centro
de Citricultura Sylvio Moreira. João Carlos Setubal
e João Paulo Kitajima, do Instituto de Computação
da Unicamp, participam da equipe.

■ Agência Estado
Apenas a interação universidade-empresa não

mudará a aplicação prática das pesquisas
produzidas na Academia. A opinião é do reitor Carlos
Henrique de Brito Cruz, manifestada no Fórum
Gestão da Interação Ciência, Tecnologia e
Sociedade, realizado em Londrina, no Paraná.
Veja a íntegra da matéria da Agência Estado em
http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2002/
mai/20/124.htm

■ Folha de S.Paulo
Uma exposição aberta no dia 20 de maio, no

Hospital das Clínicas da Unicamp, com ênfase
para a cura através da arte-terapia, ganhou destaque
na Folha de S. Paulo. “Arte é arma contra doença
na Unicamp”, diz a manchete. Os trabalhos da
artista plástica Ângela Maria Ferreira da Rosa estão
entre macas de pacientes submetidos a tratamentos
de quimioterapia.

■ O Estado de S. Paulo
No editorial “A função da universidade”,

publicado no dia 15 de maio, o jornal O Estado de
S. Paulo comenta idéias do reitor Brito Cruz,
expressas em recente entrevista. O Estado
destaca que “Uma universidade como a Unicamp,
na visão de Brito Cruz, deve formar a liderança
intelectual do País e para isso seus alunos precisam
ter ‘formação muito especial’. O reitor repetiu o que
foi esquecido por muitos: ´Todo país que se
desenvolveu tem universidades que educam bem
os que vão fazer funcionar o país´. Algumas
universidades precisam ser capazes de exercer
esse papel de formação de lideranças, como a
Unicamp, a USP e as universidades federais do
Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, lembradas
por Cruz”.

Leia o editorial completo em http://
www.estado.estadao.com.br/editorias/02/05/15/
editoriais003.html

Foto: Antoninho Perri
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O Programa Biota/Fapesp é tema de uma
série de documentários especiais produzidos
pelaTVCulturaequeserãoexibidosnosdias
3 a 6 (segunda a quinta-feira), às 19h30.
Coordenado pelo professor do Instituto de
BiologiaCarlosAlfredoJolye financiadopela
Fapesp,oBiotatemafinalidadedeinventariar
e caracterizar a biodiversidade do Estado de
SãoPaulo,definindoosmecanismospara sua
conservação, seu potencial econômico e sua
utilizaçãosustentável.Criadooficialmenteem
março de 1999, o programa, representa o
resultado de três anos de articulação de um
grupo de pesquisadores preocupados com a
implementaçãodaspremissaspreconizadaspela
ConvençãodaDiversidadeBiológica,assinada
peloBrasilduranteaECO-92.

Os documentários da TV Cultura serão
apresentadosemquatroepisódios,sendoqueo
primeiro(dia3)enfocará“OInstitutoVirtual
daBiodiversidade”comoumaredequeenvolve
cerca de 400 pesquisadores. No dia 4 (terça-
feira),ovídeomostraráosresultadosdeprojetos
sobre a comunidade de algas, de macro-
invertebradosedepeixesdeáguadocenotema
“O caminho das águas”. Dia 5 (quarta-feira),
“A Mata Atlântica ainda respira” irá destacar
queapesardacobertura florestaldoEstadoter
sido significativamente reduzida – restam
apenascercade7%-suabiodiversidadeéuma
das mais ricas do planeta. “Os mistérios do
Cerrado”encerrasérieasérieespecial,nodia6
(quinta-feira).

Biota/Fapesp é
tema de programa
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FEF e FEQ têm novos diretores
AFaculdade de Educação Física (FEF) e a

FaculdadedeEngenhariaQuímica (FEQ) têm
novosdiretores.Ambosdevempermanecerem
seuscargosaté2006.NaFEF,oprofessorRoberto

RodriguesPaesassumiuo lugardoprofessorPedro José
Winterstein.Terácomodiretorassociadooprofessor JoséJúlio
GaviãodeAlmeida.ParaadireçãodaFEQ,assumeo
professorMiltonMori,emsubstituiçãoàprofessoraMaria
ReginaWolfMaciel.Mori terácomoassociadooprofessor
OsvaldirTaranto.

RobertoPaes, quepormaisdeduasdécadasatuoucomo
jogadornobasquetedeCampinas, disseque“hámuitos
projetos interessantesaquinaFaculdadeepretendemos
desenvolvê-losdamelhormaneirapossível”.Umdesses
projetoséaconstruçãodeumnovoginásioparao
desenvolvimentodeatividadescorporais,que incluiumasala
demusculaçãodestinada tantoaos alunosdegraduaçãoede
pós-graduaçãocomoaosalunosdeextensão.

Alémdisso, aunidade temaindaumasériedeprojetosde
extensãovoltadosparadiversasmodalidadesesportivascomo
natação,basquete, ginásticaedançaaeróbica.Énesses
projetosqueonovodiretorda faculdadepretende investir,
tantoemtermosdeverbasquantonoque se refereao
elementohumano.RobertoPaesvaiadministraruma
unidadecom1.091alunos, sendo581degraduação(diurno
enoturno),180depós-graduaçãoe330deextensão.

Formadoemeducação físicapelaPUC-Campinas,Paes
manteveosprimeiroscontatoscomaUnicampem 1985,
quandotrabalhounaAssessoriaTécnicaàReitoriapara
EducaçãoFísica.Paes fezpós-graduaçãonaUnimep,naárea
deFilosofiadaEducação, econcluiuomestradoem1989.
Em1996,concluiuodoutoradonaáreadeMetodologiado
EnsinonaUnicamp.Mais tardeentrouparaocorpodocente
daFEF, respondendopeladisciplinadePedagogiadoEsporte.
Ex-jogadordebasquete,passouporseleçõespaulistase
brasileirasdecategoriasmenorese tambémpelobasquete
português.Em1985, iniciouotrabalhocomotécnicode
basquete, estreandonaequipeprincipaldoTênisClubede
Campinas.Robertão,comoéconhecido, tambémocupou
cargosnoDepartamentoMunicipaldeEsportesde
Campinas.

FEQ-Entreasprincipaispropostasdonovodiretorda
FEQ,professorMiltonMori, estáareformulaçãodocursode
engenhariaquímica.Segundoele, o conteúdonãoéalterado
há27anos, razão suficienteparaprocedermudanças
necessárias.Comoexemplo, citaqueemvárias faculdadesdo
Paísosalunossão liberadospararealizarestágiosemoutros
Estados.NaUnicamp,noentanto,porcausadasdisciplinas
obrigatórias,oalunosóconseguedesenvolverotrabalhoem
indústriasdaregião.

Mori tambémpretendedesenvolverumagestãomarcada
pelodiálogoemaiorparticipaçãodacomunidade localna
implantaçãodaspropostas. “Acreditoquepodemosmelhorar
aindamais odesempenhoda faculdade comuma
construçãocoletiva”,diz ele.Mori jáestevenadiretoriada
FEQnoquatriênio1990-1994. Destavez, ele ficanocargo
até2006eterácomodiretorassociadooprofessorOsvaldir
Taranto.

Napós-graduação,onovodiretorcolocacomoprioridadeo
fortalecimentodaproduçãocientífica.Atualmente, a
faculdadeestáentreasmelhoresdoPaís,deacordocoma

avaliaçãodaCapes:conceito“A”enota6.“Queremos
alcançaranotamáxima,ouseja,7”.Naextensão,onovo
diretorpretendeimplementarquatronovoscursose
aumentaraofertadecursosgratuitosparaalunosde
graduação.Desburocratizare informatizarasações
administrativase implantarumapolíticadequalificação
paraos funcionáriostambémfazempartedeseuprograma
degestão.“Seumfuncionárionecessitaserrecicladoem
determinadaárea,porquenãoincentivá-loa fazer?

OprofessorMiltonMoricoordena,atualmente,o
GrupodeExcelênciadaPetrobrasemFluidodinâmica
Computacional e jácoordenouao longodesuacarreira
acadêmica51projetosdepesquisa financiadospor
indústrias–comoRhodia,Ripasa,VotorantimeBasf–e
poragências comoCNPq,PADCT,Finep,Fapesp, entre
outras.ÉPhDemEngenhariapelaNorthCarolinaState
University (1983)eatuacomodiretorda revista
“Brazilian JournalofChemicalEngineering”.Orientou
25teses, sendoquatrodedoutoradoe24projetosde
iniciaçãocientífica.

Biblioteca Central investe para
facilitar consulta de deficientes

ABiblioteca Central da Unicamp investe
em projetos de acessibilidade ao público
interno e à sociedade. Recursos liberados
depois de aprovação da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
deram início ao projeto, com a aquisição de
equipamentos para locomoção de usuários portadores
de necessidades especiais e softwares com áudio para
viabilizar a pesquisa de deficientes visuais.

Segundo Valéria Martins, assessora técnica de
planejamento da BC, a sala abriga equipamentos de
ponta como a impressora Embosser, 4x4, Pro 340,
PPH, programada para imprimir em tamanho
brochura materiais de pesquisa, livros e até partituras
em braille. O usuário tem como opção também o
sistema CCTV portátil modelo TVI zoom. O
aparelho funciona como um mouse com uma lente
que permite transportar as informações grafadas em
uma página para o monitor do computador. Depois
de gravar as informações, o material pode ser
impresso na Pro 340. O projeto privilegia também a
clientela com visão subnormal, com a oferta de
lentes de ampliação, lupas e réguas ampliadoras para
leitura de livros.

Além do DOS Vox, velho conhecido dos usuários,
estão disponíveis os softwares Virtual Vision e
Zoomtextra, nível 2, com scanner OCR incorporado.
Alguns alunos orientados pelo funcionário Otoniel
Feliciano já dominam sozinhos os programas e os
equipamentos. Segundo Raquel Fullin de Mello,
diretora de serviços ao público, os equipamentos já
são muito bem explorados pela aluna Fabiana
Bonilha, do curso de música do Instituto de Artes da
Unicamp. Raquel acredita que a aquisição facilita
até mesmo a vida de usuários que mantêm o
software em casa. “Eles podem adiantar as pesquisas

aqui, pois os equipamentos permitem uma
navegação mais rápida.”

Considerado um dos melhores
encadernadores da Unicamp, Roberto
Anadão, funcionário da BC, garante que o
programa facilita a vida do deficiente e
pode contribuir muito com seu trabalho. Os
programas são utilizados por ele para a
redação de textos. Ele explica que tem
como referência para redação o traço
localizado sob a letra F do teclado. “A partir
daí, a gente pode realizar o trabalho”,
afirma. Segundo Raquel, o irmão do
funcionário, João Baptista Anadão,
também deficiente visual, é analista de
sistemas na Sul-América de São Paulo e
participará do programa de treinamentos
para usuários. “Este é um dos melhores
programas de voz existentes no Brasil”,
afirma Anadão.

Uma espécie de cadeira de rodas rolante,
chamada star-trac, permite a condução de
estudantes pelas escadas da Biblioteca
Central, que em sua arquitetura, segundo
o diretor Luiz Atílio Vicentin, não oferece
meios de facilitação ao acesso de usuários
deficientes. “O projeto será ampliado.
Ainda não temos sanitários para deficientes
e nem mesmo rampas de acesso.” A cadeira
evacu-trac é utilizada em casos que exigem
primeiros socorros, como desmaio e mal-
estar. As cadeiras são mecânicas,
funcionam a bateria, por isso exigem o
mínimo esforço do condutor. Se precisar
fazer uma parada de um degrau a outro, a
cadeira fica fixa, sem oferecer risco de

quedas. Os projetos têm agradado não só aos usuários, mas
também a alguns funcionários, como a bibliotecária Vera
Lúcia de Lima. Há oito anos na área de obras de referência,
ela deseja realizar cursos para atender usuários com
necessidades especiais.

Roberto Anadão, funcionário
da Biblioteca Central: navegação mais rápida

Milton Mori, da FEQ:
reformulação do curso,
diálogo e participação
da comunidade

Foto: Antoninho Perri

Foto: Antoninho Perri

TV exibe série sobre Biota/Fapesp
Página 8

Grupo Ginástico atua na Alemanha
Página 8
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Mecatrônica – Desta vez, a 4a Semana de Mecatrônica ocorre em dois
períodos. De 3 a 7 (segunda a sexta-feira) acontecem as palestras simultâneas
e no período de 10 a 15 de junho, os alunos participantes visitam empresas e
institutos de pesquisa. A organização está a cargo da empresa júnior do curso,
a Mecatron e conta com patrocinadores como a Bosch, Volkswagen, PTC,
Petrobrás e NSK. De acordo com a comissão organizadora, o evento irá
trazer para a universidade profissionais de extrema qualidade nas suas áreas,
além das maiores empresas do ramo. As palestras terão várias abordagens,
assim como cursos e visitas que buscam fortalecer a visão tecnológica,
mostrando suas vantagens, impactos e aplicações. Informações: http://
www.fem.unicamp.br/~mecatron/semana/index.html ou pelo telefone 3788-
3205.

Planejamento experimental – De 4 a 7 (terça a sexta-feira) acontece o
curso de extensão “Planejamento experimental e otimização de processos”
para profissionais e estudantes de nível superior envolvidos em pesquisa e
desenvolvimento, formulação de produtos, controle de qualidade, novos
produtos e processos, otimização, redução de custos, em diferentes áreas de
atuação, como Alimentos, Química, Bioquímica, Biotecnologia, Farmacêutica
e afins. Mais informações consultar http://www.fea.unicamp.br/  ou pelo
telefone (19) 3788-3886 / 3788-4094.

Coleta de Sangue – Dias 4 a 6 (terça a quinta-feira) haverá coleta de
sangue com a unidade móvel do Hemocentro, em frente a Catedral, Rua 13
de Maio, das 8 às 12 horas. No dia 9 (sábado), o Hemocentro fará uma coleta
especial na Lagoa do Taquaral, Avenida Heitor Penteado, 1671, em frente ao
portão de acesso aos pedalinhos. Informações: 3788-8710 ou 8722.

Logotipo IB – A aluna Giovana Bianchi, do curso de Arquitetura e
Urbanismo foi a vencedora do concurso do logotipo do Instituto de Biologia.
Ela receberá o prêmio no próximo dia 5 (quarta-feira), às 9 horas na Sala de
Congregação do Instituto de Biologia. Informações: 3788-7116.

Unimúsica – Treze grupos e mais de 80 alunos envolvidos irão balançar
o auditório do Instituto de Artes nos dias 5 e 6 (quarta e quinta-feira), das
12h30 às 14 horas.  Trata-se da 2a edição do Unimúsica, que contempla a
produção artística dos alunos do curso de Música com apresentações de
composições, arranjos e interpretações de musicais. Solistas, duos e trios
mostram um repertório variado que inclui MPB, música erudita e outros
ritmos. Este ano, foram inscritos 31 grupos. Cada apresentação tem duração
de dez minutos e está prevista exibição de perfomances dos grupos de
Artes Cênicas nos intervalos. Os alunos de Artes Plásticas também
participaram da organização na montagem do palco e criação dos cartazes.
Informações: telefone 3287-0052, com Fábio ou Daniel ou pelo e-mail
unimusica2002@hotmail.com

Estudos urbanos – O Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb) organiza
o 1o Encontro Nacional Saber Urbano e Linguagem que tem por tema: A
Cidade que se Conta. O encontro será no dia 6 (quinta-feira), no Auditório da
Funcamp. Serão apresentados resultados de pesquisas, desenvolvidas no
Labeurb, sobre a Enciclopédia Discursiva da Cidade: um Glossário de Base,
que desloca os modos de produção do saber sobre a cidade. Este glossário
caracteriza-se como um instrumento de análise da linguagem formulado em
meio impresso e em meio eletrônico, sustentando um programa de navegação
pela internet discursivamente elaborado. Informações: fone/fax 3788-1102 ou
pelo e-mail monikvik@labeurb.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. As inscrições vão até o dia 7 (sexta-
feira). Informações: psi@head.fcm.unicamp.br

Ciência e Tecnologia – Uma das mais tradicionais e populares revistas
científicas do mundo, a Sicentific American chega às bancas brasileiras no
próximo dia 7 (sexta-feira). Na Internet, a edição já está disponível no UOL.
A primeira edição circulou em Nova York, em 1845, e atualmente, é
publicada em 16 idiomas e 20 países, com mais de seis milhões de leitores
em todo o mundo. Entre outros temas, o site traz textos que discutem se
assistir TV é um vício, o perigo que corpos celestes trazem para a vida na
Terra, a segurança dos alimentos transgênicos e as novas tecnologias da
fibra óptica.

Processo Seletivo 1 - Técnico em Administração I (somente para
funcionário orçamentário da Unicamp) para o Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher. Processo seletivo para preenchimento de uma vaga
para a Seção de Almoxarifado. O prazo para inscrição vai até 7 (sexta-
feira), na Secretaria do RH/CAISM, das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30.
Pede-se segundo grau completo e experiência mínima de dois anos em
atividades administrativas. A seleção consta de prova escrita, análise de
currículo, entrevista e teste psicológico. Informações no RH/CAISM, com
Cristiane, pelos fones 3788-9322 ou 3788-9355 e pelo e-mail
rh@caism.unicamp.br

Processo Seletivo 2 – Técnico em Administração I (Comprador) para o
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Uma vaga para a Seção de
Compras. O prazo para inscrição vai de 3 (segunda-feira) a 14 de junho, na
Secretaria do RH/CAISM, das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30. O
interessado deve possuir segundo grau completo e experiência mínima um
ano em atividades de Comprador. A seleção consta de prova escrita, análise
de currículo, entrevista e teste psicológico. Informações no RH/CAISM, com

Cristiane, pelos fones 3788-9322 ou 3788-9355 e pelo e-mail
rh@caism.unicamp.br.

Agentes de Saúde – A Secretaria Municipal de Saúde, através do
Paidéia – Saúde da Família, realiza nos dias 8 e 9 (sábado e domingo) e 22
e 23 de junho, 6, 7, 20 e 21 de julho, 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de agosto, na
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o curso de capacitação de
médicos e enfermeiros que atuam na atenção aos casos de urgência e
emergência. O curso é o primeiro passo da Secretaria Municipal de Saúde
para criar o Pólo Regional de Capacitação em Urgência e Emergência. O
curso abrange 16 turmas de médicos e 12 de enfermeiros e as aulas acontecem
sempre aos finais de semana. Informações: denize.assis@campinas.sp.gov.br.

EM DIA

Cidadão Campineiro – O professor do Cotil e do Ceset, Paulo Sérgio
Saran, recebeu, no último dia 17 de maio, em Sessão Solene da Câmara
Municipal realizada na Sociedade Hípica de Campinas, o Título de Cidadão
Campineiro, pelos relevantes serviços prestados à cidade. O homenageado,
natural de Casa Branca, preside a Associação de Engenheiros e Arquitetos
de Campinas (AEAC) há 8 anos e foi empossado na qualidade de Presidente
dessa Instituição para o biênio 2002-2004. Durante o evento realizado na
Hípica, a AEAC recebeu o Diploma de Honra ao Mérito pela sua intensa
participação no desenvolvimento de Campinas. Entre outros fatos de relevância,
a AEAC participou do movimento de base, há 35 anos, que resultou na
criação da Unicamp.

Nova direção AFPU – A Agência de Formação para Profissionais da
Unicamp (AFPU) está com nova direção. O professor José Luiz Pereira, da
Faculdade de Engenharia de Alimentos é o novo diretor e também passam a
atuar como assessoras as professoras Gláucia Beatriz Lorenzetti e Olga de
Moraes Von Simson.

Prêmio 1 – Rafael Dias Mendes, de 17 anos, aluno do Projeto Unibanda
da Unicamp, é um dos três primeiros instrumentistas classificados no 5o

Prêmio Weril, cuja fase final ocorreu no Teatro Municpal de São Paulo, dia 19.
Rafael toca bombardino. O concurso  nacional, contou com aproximadamente
100 candidatos inscritos, e numa seleção prévia de três instrumentistas
Rafael foi um dos três escolhidos.

Prêmio 2 – O aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação da
Faculdade de Engenharia Mecânica, Alysson Fernandes Mazoni foi premiado
no programa de bolsa-auxílio da “Goldman Sachs Global Leards 2002”. A
Associação Alumni, em parceria com a Goldman Sachs Foundation e Institute
of Internacional Education selecionou oito estudantes brasileiros, que se
destacaram por sua excelência acadêmica e reconhecido potencial de liderança.

Inovações tecnológicas – A empresa de consultoria Excellentware
Brasil acaba de lançar um site de acesso gratuito, voltado exclusivamente
para assuntos sobre inovações tecnológicas. O site http://
www.inovacaotecnologica.com.br, é especializado na disseminação de novas
tecnologias disponíveis às empresas. Acompanhando tudo o que acontece
nos principais laboratórios de pesquisa do mundo, o site estabelece um elo
entre o mundo da pesquisa, representado por universidades e institutos de
pesquisa, e o mundo da produção, as empresas, além de oportunidades de
novos lançamentos.

Música contemporânea – O banco de dados do Centro de Documentação
de Música Contemporânea (Musicon) já está conectado com o European
Music Navigator, uma ferramenta com qualidade de informação, altamente
eficiente e de abrangência mundial. O EMN está sendo desenvolvido pela
The Internactional Association of Music Information Centres (IAMIC), da
qual o CDMC é membro desde 1996. Reúne centros de informação musical
de abrangência nacional e sem fins comerciais de mais de 36 países. O
Musicon foi iniciado em 1992 com apoio da Fundação Vitae e da Unicamp.

Para acessar o EMN deve-se clicar http://www.europeanmusicnavigator.org.

Serviço Social – O Fórum do Serviço Social da Unicamp organizou, no
auditório da DGA, as comemorações do Dia do Assistente Social, ocorrido no
dia 15. A Universidade conta com 100 assistentes sociais, em mais de 10
diferentes unidades do campus. A metade trabalha na área do Hospital das
Clínicas.

 Bienal do Livro – A Associação Brasileira das Editoras Universitárias
(ABEU), que contou com o maior estande na 17ª Bienal Internacional do
Livro de São Paulo (1.176 metros quadrados), em parceria com a Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, superou em 20% as expectativas de
vendas durante o evento. Do total de 700 mil livros vendidos, 35 mil eram das
59 editoras que integraram o estande da entidade. O número de visitantes foi
recorde, mais de 400 mil pessoas, 35% a mais que em 2000, quando 295 mil
pessoas passaram pela feira, sem contar as visitas escolares. Ao todo, as
editoras universitárias lançaram 226 novos títulos nas mais variadas áreas do
conhecimento, mais do que 13% do total de 1.700 lançamentos de todas as
editoras participantes da Bienal.

Universia - 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 Universia
com a Wharton Business School, em março, para reproduzir conteúdo da
escola de administração. Inicialmente, estão disponíveis no portal Universia
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.

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
Assuntos Comunitários. O exemplar pode ser adquirido nas livrarias

O Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles (primeiro à esq.) esteve na Unicamp no último dia 15 de maio para
a palestra “A engenharia agrícola e o agronegócio”. O evento encerrou a série de seminários que leva o mesmo nome da palestra, promovida pelas
coordenadorias de graduação e pós da Faculdade de Engenharia Agrícola. Meirelles destacou a importância do agronegócio hoje para o Estado de São Paulo
e enumerou as ações que o governo estadual vem realizando para estimular a prática no interior. “O agronegócio é o negócio do momento e representa um
modelo de desenvolvimento econômico”. O vice-reitor, professor José Tadeu Jorge (ao centro), fez a abertura do evento, que lotou o auditório da Feagri.

O AGRONEGÓCIO
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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.   .

Ciência e Arte – Prossegue até 10 de outubro, na Suiça, a Expo.02 -
Feira de Tecnologia, Ciência e Arte da Suíça. Realizada a cada 30 anos e com
previsão de receber seis milhões de visitantes, a Feira conta com a participação
do Núcleo de Comunicação Sonora (Nics), da Unicamp. O Nics ocupa, ao
lado do Instituto de Neuroinformática da Suíça, um espaço de 500 m2. Neste
espaço, denominado Ada - em homenagem à primeira cientista que descreveu
a idéia de máquinas expressando emoções, no século19 - os visitantes têm
a oportunidade de agir e comunicar com o espaço. Os movimentos e expressões
das pessoas modificam sons, luzes e projeções do ambiente através de
modelos matemáticos. Mais informações com o professor Jônatas Manzolli
(jonatas@nics.unicamp.br).

Universidade – A prefeita Marta Suplicy acaba de criar um Grupo de
Trabalho sobre a Questão Universitária em São Paulo – através da Portaria
135, de 15 de maio – tendo em vista o elevado número de jovens que
terminam o ensino médio e não conseguem uma colocação em universidades
públicas. O objetivo é refletir, estudar e apresentar estudos e propostas à
sociedade civil e aos demais entes políticos, que ponham fim à existência de
pessoas impossibilitadas de freqüentar os cursos universitários da cidade de
São Paulo. Informações: (11) 3032-2502 - com Marta Palmeira.

OPORTUNIDADES

Invento brasileiro – Estão abertas as inscrições para o 28O Concurso
Nacional Prêmio Governador do Estado – Invento Brasileiro, promovido pela
Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.
Os inventores poderão inscrever suas patentes já concedidas ou mesmo no
estágio de requerimento, protocoladas no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). O prêmio máximo é de R$ 22 mil. A critério da Comissão
Julgadora, o prêmio poderá ser compartilhado entre mais de um invento e
também poderão ser atribuídas diversas menções honrosas. O Escritório de
Difusão e Serviços Tecnológicos (Edistec) procederá à inscrição formal somente
dos inventos da Unicamp até o dia 28 de agosto. Os inventores interessados
em participar  deverão requisitar a proposta de inscrição para o devido
preenchimento através do e-mail: ciro@unicamp.br, mencionando sempre o
número e/ou título do invento. Não serão fornecidos formulários de inscrição
para patentes de outras entidades, de particulares e/ou pessoas sem vínculo
com a Universidade. Informações telefone: 3788-5015 ou fax 3788-5030,
com Ciro ou ainda, http:// www.unicamp.br/prp/edistec.

Concurso – O Portal Universia Brasil (www.universiabrasil.net) dará
um laptop no dia 15 de julho. A promoção premiará quem responder de forma
mais criativa à pergunta: “Como o Universia vai colaborar na minha formação
acadêmica?”. Cada resposta poderá ter no máximo 200 caracteres. Para
enviar a resposta basta acessar o portal até 15 de julho e clicar no banner
Promoção Laptop Universia.

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.

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
Ministério www.previdenciasocial.gov.br www.previdenciasocial.gov.br  ou
da Anfip www.anfip.org.br  http://www.anfip.org.br .

EVENTOS FUTUROS

Lazer e Ciências Sociais – Lançamento do livro “Lazer e Ciências
Sociais: Diálogos Pertinentes” (organizadora Heloisa Turini Bruhns, da FEF),
da Editora Chronos, dia 11 de junho, às 15 horas, na Sala da Congregação
da FEF. Durante o evento haverá uma mesa-redonda, coordenada pelo
professor Gustavo Gutierrez (FEF), sobre “A contribuição da Teoria da Ação
Comunicativa para a   pesquisa sobre o lazer”. Na seqüência, o professor
Ademir Gebara (História /UNIMEP) apresenta o tema “Sociologia
Configuracional: As emoções e o lazer”; o professor Edgar Salvadori de
Decca (IFCH/UNICAMP) fala sobre “E. P. Thompson: tempo e lazer nas
sociedades modernas”. A professora Heloisa Turini Bruhns (FEF) irá discorrer
sobre “De Grazia e o lazer como isenção de obrigações”. Às 17h30 haverá
um Happy hour  de autógrafos na Cantina da FEF. As inscrições são gratuitas
pelo telefone 3788-6622/3788-6623- Departamento de Estudos do Lazer. As
vagas são limitadas em 50 participantes que receberão certificado.

Diretor da FCM – A Comissão Organizadora da Consulta à Comunidade
para escolha do diretor da FCM informa que haverá debates entre os candidatos
inscritos nos dias 12 e 19 de junho, às 11horas, no Salão Nobre da FCM. A
Consulta acontece nos dias 25 e 26 de junho, das 9 às 17 horas, no
Paulistinha e em seguida, a apuração no dia 26, a partir das 17h30, na Sala
da Congregação da FCM.

Sexualidade – O 1o Simpósio Sexualidade em Foco acontecerá no dia
15 de junho no Complexo de Salas de aula da FCM – Unicamp. Organizado
pelo Grupo Adolegal. Versará sobre AIDS (novas terapêuticas, grupos de
apoio, palestra com expectativas de um soropositivo, manifestações
neurológicas da doença, transmissão vertical, diagnóstico em pacientes com
outras contaminações virais), gravidez na adolescência, métodos
contraceptivos e temas relacionados à sexualidade. Informações em
www.geocities.com/adolegal ou pelos fones 3788-7942 / 3289-3088.

Extensão na FEA – O curso “Processamento de sucos néctares e
polpas” para profissionais de pequenas e micro empresas que trabalham com
matéria prima: seleção e classificação, extração, processamento, embalagem
e controle de qualidade será realizado nos dias 24 e 25 de junho. As inscrições
estão sendo recebidas até dia 17 de junho. Informações: http://
www.fea.unicamp.br/  ou pelo telefone (19) 3788-3886 / 3788-4094.

 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”. O endereço do
site da conferência é:  http://www.po.ufrj.br/~mario_jo/orahs2002/index.htm.
Informações pelo e-mail: 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

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 – “Importância ecofisiológica da reserva de xiloglucano e o
controle de sua mobilização em cotilédones de Hymenaea Courbail L”
(doutorado). Candidato: Henrique Pessoa dos Santos. Orientador: professor
Marcos Silveira Buckeridge. Dia 3 de junho, às 9 horas, na Sala de defesa
de tese da Pós-graduação do IB.

“Crescimento inicial de espécies pioneiras e não pioneiras das florestas
semidecíduas dos estado de São Paulo”. Candidato: Fabiano Micheletto
Scarpa. Orientadora: professora Ivany Ferraz Marques Válio. Dia 5 de junho,
às 14 horas, na  Sala de Defesa de Tese da CPG do IB.

“Ecologia da polinização de duas espécies de bromélias de mata atlântica
no Estado de São Paulo” (mestrado). Candidata: Maria Bernadete Ferreira
Canela. Orientadora: professora Marlies Sazima. Dia 6 de junho, às 14
horas, na Sala de Defesa de Tese da Pós-Graduação do Instituto de Biologia.

“Estudos cariotípicos na família Alismatacae Vent. no Estado de São
Paulo” (mestrado). Candidata: Júlia Yamagishi Costa. Orientadora: professora
Eliana Regina Forni Martins. Dia 7 de junho, às 14 horas, na Sala de defesa
de tese da Pós-graduação do IB.

Computação – “Controle de acesso em bancos de dados
geográficos(mestrado). Candidata: Liliana Kasumi Sasaoka. Orientadora:
professora Claudia M. Bauzer Medeiros. Dia 7 de junho, às 8h30, no auditório
do IC 1 - Sala 01.

Economia – “Ocupação do cerrado piauiense: estratégia empresarial e
especulação fundiária” (doutorado). Candidata: Maria do Socorro Lira Monteiro.
Orientador: professor Bastiaan Philip Reydon. Dia 7 de junho, às 8h30, na
sala IE-23 (Pavilhão do Instituto de Economia).

“A incorporação de áreas rurais às cidades: um estudo de caso sobre
Campinas, SP” (doutorado). Candidata: Zoraide Amarante Itapura de Miranda.
Orientador: professor José Francisco Graziano da Silva. Dia 7 de junho, às
14 horas, na sala IE-23 (Pavilhão do Instituto de Economia).

Educação Física – “Licenciatura em Educação Física: Reflexos dessa
Formação na Região do Grande ABC” (mestrado). Candidato: Evandro
Carlos Moreira. Orientador: professor João Batista Andreotti Gomes Tojal. Dia
4 de junho, às 14 horas, na Sala da Congregação da FEF.

“Licenciatura em Educação Física: Reflexos dessa Formação na Região
do Grande ABC” (mestrado). Candidato: Evando Carlos Moreira. Orientador:
professor João Batista Andreotti Gomes Tojal. Dia 4 de junho, às 14 horas, na
Sala da Congregação da FEF.

“Análise de Marcha: Protocolo Experimental a Partir de Variáveis
Cinemáticas e Antropométricas” (mestrado). Candidata: Luciana Meneghesso
Andrade. Orientador: professor Ricardo Machado Leite de Barros. Dia 7 de
junho, às 14 horas, na Sala da Congregação da FEF.

Engenharia de Alimentos – “Concentração de polpa de açaí através da
tecnologia de obstáculos e caracterização reológica (mestrado). Candidata:
Deise Alexandre. Orientadora: professora Miriam Dupas Hubinger. Dia 4 de
junho, às 9 horas, no Salão Nobre da FEA.

“Estudo dos efeitos da radiação gama sobre a qualidade microbiológica, a
oxidação lipídica e as propriedades sensoriais da carne mecanicamente separada
de frango, armazenada, refrigerada e congelada” (doutorado). Candidata: Heliana
de Azevedo Gomes. Orientador: professor Edir Nepomuceno da Silva. Dia 7
de junho, às 9 horas, no Anfiteatro do Departamento de Tecnologia.

Engenharia Mecânica – “Análise não-linear de sistemas dinâmicos
holonômos não-ideais” (doutorado). Candidata: Débora Belato. Orientador:
professor Hans Ingo Weber. Dia 7 de junho, às 9 horas, no Bloco C, 2º andar
da FEM.

Engenharia Mecânica e Instituto de Geociências – “Estudo da influência
da estratégia de produção em análise de risco de projetos em E&D” (mestrado).
Candidato: José Augusto Martins dos Santos. Orientador: professor Denis
José Schiozer. Dia 7 de junho, às 9 horas, na sala B (DEP-FEM).

Estudos da Linguagem – “O insólito na ficção de José J. Veiga (mestrado).
Candidato: Gregório Foganholi DAntas. Orientadora: professora  Vilma Sant’Anna
Arêas. Dia 7 de junho, às 9 horas, na Sala de Defesa de Teses do IEL.

Física – “Propriedades paramagnéticas de a-Ge:H e µc-Si:H” (mestrado).
Candidato: Maurício Morais de Lima Jr. Orientador: professor Francisco das
Chagas Marques. Dia 3 de junho, às 14 horas, no Auditório da Pós-Graduação
do IFGW.

“Algumas propriedades de amplitudes de espalhamento em teorias de
“Gauge””. (mestrado). Candidato: Marco André Ferreira Dias. Orientador:
professor Fernando Tadeu C. Brandt. Dia 7 de junho, às 14 horas, no Auditório
da  Pós-Graduação do IFGW.

Química – “Mecanização e automação de metodologias de análise química.
Instrumentação para destilação seguida de detecção por(ICP OES) e para
extração líquido-sólido e detecção por espectrometria no visível (doutorado).
Candidato: Ângelo Capri Neto. Orientador: professor Célio Pasquini. Dia 7 de
junho, às 14 horas, no Auditório do  IQ (Sala IQ-17).

Fatos, acontecimentos, viagens e
encontros com pessoas famosas como

Carlos Drummond de Andrade e Clarice
Lispector compõem o livro Durante Aquele

Estranho Chá - Perdidos e Achados -
primeira obra de não-ficção da escritora Lygia

Fagundes Telles. Para falar sobre ele, a
escritora participou, no último dia 15, do

Projeto Leituras Literárias promovido pelo
Instituto de Estudos da Linguagem. Muitos

dos textos publicados são fatos verídicos que
foram escritos ao longo de sua carreira como

escritora. Para Lygia, participar de um
evento desses “ é sempre estimulante.É
sempre muito bom falar de literatura, não

necessariamente da nossa própria obra, mas
de outras, do fazer literatura”, diz a escritora

que ganhou o Prêmio Jabuti de 2001, pelo
livro Invenção e Memória.


