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■     Correio Popular

O jornal de Campinas anunciou, no dia
seguinte à nomeação do governador Geraldo
Alckmim, que o lingüísta Carlos Vogt, ex-
reitor da Unicamp, seria o presidente do
Conselho Superior da Fundação de Amapro
à Pesquisa no Estado de São Paulo. Vogt
substitui Brito Cruz, atual reitor da Unicamp.

■     Revista Empresário

A revista editada pelo Grupo de Apoio
Técnico (Gtcom), com a poio da Associação
Comercial de São Paulo, dedicou seis
páginas da edição de maio a uma entrevista
com o reitor da Unicamp, professor Carlos
Henrique de Brito Cruz, denominada “Um
choque de inovação tecnológica nas
empresas”. Na ocasião, Brito ainda dirigia a
Fapesp.

■ Folha de S.Paulo

“Demanda faz particulares “pipocarem”” foi
o título do caderno Fovest para uma entrevista
com a professora Sônia Miriam Draibe, do
Núcleo de Estudos de Políticas Públicas
(Nepp) da Unicamp. Draibe credita ao número
de jovens que concluem o ensino médio o
aumento do número de faculdades particulares
no Brasil.

■ Correio Popular

De acordo com o Centro de Ensino e
Pesquisa em Agricultura (Cepagri) da
Unicamp, o dia 12 de junho foi o mais quente
de um mês frio, chegando a 29,5 graus. A alta
temperatura é a mais quente dos últimos 107
anos. Para o professor Hilton Silveira Pinto,
do Cepagri, “trata-se de uma anomalia sem
qualquer relação com os fenômenos El Niño
ou La Niña”.

Aguerra entre a azeitona e o garfo todos
conhecem. É quando ela rola por toda a
circunferência do prato tentando fugir do poder

“inox” do talher. Mas quem consegue imaginar a azeitona
envergonhada após ter sido “despida” pelo seu
degustador? Este misto de terror e humor graciosamente
representado por Tatiana Cuberos, aluna do quarto ano
de artes-plásticas da Unicamp, está entre os trabalhos
selecionados para o Festival Anima Mundi 2002. A idéia
original de A sina de uma azeitona, a animação de
Tatiana, 21 anos, agradou à organização do evento e o
primeiro exercício de animação da vida da estudante está
entre os concorrentes do festival.

O videoanimação Sentimento Nativo, de autoria
André de Pádua, 21 anos, estudante de artes-plásticas
no Instituto de Artes da Unicamp, também foi
selecionado. O vídeo comprova a experiência de dois
anos de Pádua e seu co-produtor Bruno Celegão em
criação de desenhos animados. Com roteiro irretocável
e imagem perfeita, o curta conta a história de um
predador que se redime e se comove ao ver que na
árvore derrubada por ele havia um mico-leão em
companhia de seu filhote. Ao perceber que o filhote
sobrevive, o predador decide adotá-lo. Além de
defender a preservação ambiental, Pádua garante que
a idéia é passar um sentimento ao público. “Em todos os
trabalhos gosto de privilegiar o sentimento”, argumenta.
A dupla Pádua e Celegão foi terceira colocada no
Festival do Minuto com o curta Vida. Eles são
responsáveis pela construção do site
www.animar.com.br.

Os alunos dizem não ter a pretensão de receber
algum prêmio, pois se sentem vitoriosos com a seleção
entre as muitas inscrições que o festival costuma
receber. Segundo Tatiana, a organização privilegia a
idéia, o roteiro, mas ficou surpresa, por ser A sina de
uma azeitona o resultado de seu primeiro exercício
iniciado nas aulas do professor Wilson Antônio

MARIA ALICE DA CRUZ
halice@unicamp.br

Anima Mundi seleciona estudantes do IA

Lazaretti, professor de animação no curso de artes
plásticas ganhador do prêmio de melhor direção no
6º Festival de Curitiba com o filme Quem sabe,
também selecionado para ser apresentado no
Anima Mundi.

O Anima Mundi é um festival internacional
realizado nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.
Os trabalhos eleitos participam de mostras itinerantes
para ser exibidos em todo o País. Este ano, os filmes
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André de Pádua e Tatiana Cuberos, alunos do Instituto
de Artes da Unicamp; nos destaques à esquerda, cenas

dos trabalhos de animação da dupla selecionada pelo Anima Mundi

Criado há apenas sete meses e
hoje um dos mais ativos entre
os 27 grupos de pesquisa

discentes da Optical Society of
América (OSA), uma das mais
prestigiosas sociedades científicas do
mundo, o Chapter dos alunos do
Instituto de Física “Gleb Wataghin”,
da Unicamp, já prepara seu primeiro
grande evento internacional. De 31
de outubro a 3 de novembro próximo o
Chapter realizará a 1a Escola “Sérgio
Porto” de Óptica Aplicada, no IFGW,
voltado para estudantes de graduação
e de pós-graduação. Aguarda-se a
presença de pelo menos 80 inscritos do
Brasil e de países da América Latina.

Alunos da Física preparam
escola internacional de óptica

O reitor Carlos Henrique de Brito Cruz (centro) recebe integrantes do Chapter: pesquisa e aproximação dos estudantes com o mercado

OOSAStudentChapteratUnicamp
(www.ifi.unicamp,br/osa)éoprimeiroda
AméricaLatinaecongregahoje22
graduandosepós-graduandosdoInstitutode
Física.PresididopelomestrandoPaulo
DaineseeorientadopeloprofessorHugo
Fragnito, seuadviser,oChapter temcomo
objetivosadivulgaçãodaóptica,arealização
depesquisasnaáreaeaaproximaçãodos
estudantescomomercado.

Além da escola internacional, o
Chapter da Unicamp tem como meta
para os próximos meses a realização de
oficinas de física moderna para
professores de segundo grau, a realização
de novos cursos de treinamento para
técnicos da Universidade (um primeiro

curso foi realizado, com êxito, em maio
passado) e a organização de programas de
visitas a empresas que atuam na área de
óptica e telecomunicações. O objetivo é
mostrar aos empresários quais pesquisas e
outras atividades de óptica são
desenvolvidas na Unicamp.

Em sua estrutura de comando, além do
presidente e do vice, o Chapter conta
com um secretário e um tesoureiro. Para
suas primeiras atividades, contou com um
fundo inicial de 500 dólares repassado
pela OSA. No último dia 14, o grupo
levou ao conhecimento do reitor Carlos
Henrique de Brito Cruz, na Reitoria, os
resultados de seus trabalhos mais recentes
e os planos para o futuro.

Foto: Antoninho Perri

serão apresentados no Rio de Janeiro, de 12 a 21 de
julho, e em São Paulo, de 24 a 28 de julho. A avaliação
será feita por um júri popular – formado por visitantes –
e um profissional – composto de um colegiado de
animadores , cineastas, jornalistas, artistas plásticos e
outros especialistas ligados a arte e animação. Todos os
vencedores receberão o troféu Anima Mundi e um
valor em dinheiro, de acordo com a modalidade em que
forem premiados.
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HES inaugura brinquedoteca

Ahistória de Alisson Rodrigo poderia passar
despercebida, não fosse o seu desfecho. Aos 9
anos, o menino deu entrada no Hospital
Estadual de Sumaré (HES)– gerido pela

Unciamp – em meados de julho do ano passado. Alisson
apresentava um sério quadro clínico, ocasionado pela
ingestão acidental de soda cáustica. Passados dois meses
sem que o seu estado melhorasse, foi transferido para o
HC da Unicamp, onde veio a falecer.

Criançaquesoube,comsimpatia,cativaratodos,Alisson
nãoestevesozinhona lutapelavida: seudramafoiassistido
pelasduas instituições.Mas foinoHospitaldeSumaréque
acaboudefinitivamentearroladocomosímbolo,emprestando
seunomeàbrinquedotecarecém-inauguradano local.

Com espaço de 25 metros quadrados, a brinquedoteca
inicia nova fase hospitalar em que a alegria é muito
incentivada sobretudo na ala da Pediatria, terceiro andar.

Os brinquedos ficam todos reunidos em acervo, que
inclui desde os simbólicos (elementos do brincar) e os
educativos (com fins didáticos) até os jogos. São bonecas,
bichinhos, carrinhos e instrumentos musicais – mais ou
menos 1.300 unidades, além de fantasias multicoloridas,
com a cara dos personagens da ficção.

Ganharam, também, uma biblioteca sistematicamente
organizada, de forma a acomodar os cerca de 300 livros
que acumula.

Clown – Walkíria Camelo, presidente da Associação
Hospitalhaços, grupo de palhaços voluntários que atua no
HES, no HC e em outras instituições de saúde, insiste
que a experiência anterior, sem a brinquedoteca,

ISABEL GARDENAL
bel@unicamp.br

demonstrava uma grande lacuna na área ocupacional.
“As crianças internadas pareciam mais ansiosas e
ociosas.”

Dois fatores fundamentais, segundo ela,
determinaram a criação de uma área permanente
destinada também ao entretenimento. Primeiro,
observou-se que os brinquedos eram doados apenas em
datas comemorativas. Outro fator: é que, depois que o
palhaço concluía a exibição clown, o ambiente voltava
a ser um pouco triste, sem referência para os pacientes.

A partir da sugestão dos Hospitalhaços, hoje –
implantada a brinquedoteca – o serviço ficou
praticamente completo, apresentando como contexto
central a nova área e, como eixo comum, o palhaço, a
fim de atrair a criançada.

Hospitalhaços – A associação, neste momento em

que se tornou Organização Não-Governamental (ONG), é
capaz de captar mais recursos para o Projeto de
Humanização Hospitalar, sua principal meta.

Dos cinco palhaços que começaram o grupo, atualmente
a ONG soma quase 200, trabalhando em várias frentes:
promovem comemorações e oficinas de artes plásticas com
pacientes e acompanhantes semanalmente, participam de
campanhas institucionais, visitam enfermarias e
ambulatórios, realizam performances e recolhem
brinquedos.

Os Hospitalhaços têm sede própria, localizada na Rua
Pompeo Carvalho Moura, 453 – Jardim das Oliveiras, e um
site (www.hospitalhacos.org.br) detalhado sobre o grupo. Os
interessados em realizar algum tipo de contribuição podem
receber outras informações por meio dos telefones 3233-
9591e3276-4260.

A brinquedoteca do
HES: acervo conta
com jogos
educativos, livros
e fantasias

Foto: Divulgação

Em reunião realizada no último dia 14 de junho
com os diretores das unidades de ensino e
pesquisa da Unicamp, o vice-reitor José Tadeu
Jorge anunciou o projeto de revisão do Plano de

Cargos, Vencimentos e Salários (PCVS) e a retomada do
Plano de Certificação das unidades. Em outra reunião,
realizada no dia 20, foi a vez das representações das
Comissões Setoriais (CSAs) receberem as informações e o
cronograma de atividades. Uma vez cumpridas todas as
fases do calendário proposto, o PCVS, já revisado, deve
ser votado pela Câmara de Administração (CAD),
provavelmente, em dezembro deste ano. Os meses de
julho e agosto serão reservados para a discussão ampla do
plano atual no âmbito da Universidade. O vice-reitor
destacou a importância de se utilizar “todas as instâncias
institucionais para promover uma discussão aberta e
transparente”. Ele indica, inclusive, que a entrega das
propostas das unidades/órgãos sejam realizadas em
audiências públicas, abertas para quem demonstrar
interesse em participar. “Esperamos um debate bastante
participativo.”

Outro detalhe importante é com relação aos
comentários apontados. Estes devem conter uma
justificativa. A identificação de um erro, por exemplo,
deverá estar acompanhada de uma sugestão viável para
que o problema seja solucionado. “Se algum ponto do
atual plano for considerado errado, é preciso dizer como é
o certo; se algo está ruim, é necessário sugerir como
melhorar”, esclarece o vice-reitor. Ele lembra que a
discussão deve girar em torno da estrutura da carreira e
não em virtude de casos individuais. Esses assuntos não
serão contemplados nesta fase da revisão. No calendário
constam, ainda, sugestões de datas para a realização das
reuniões, nas unidades/órgãos, a partir do dia 15 de julho.

Até 30 de setembro, um grupo de trabalho, já
designado pelo reitor, realizará a sistematização das
propostas e elaboração de um projeto inicial a partir dos
comentários enviados pelas unidades/órgãos. De acordo

Nova carreira tem
calendário definido

com cálculos preliminares, espera-se o
encaminhamento de 46 documentos contendo os
pontos positivos e negativos do plano. A comunidade,
por meio de seus órgãos representativos, terá outros 30
dias para propor emendas ao projeto inicial. O
relatório final, contendo as emendas aceitas pelo
grupo, deverá estar pronto no final do mês de
novembro. Todas as emendas que não forem
aproveitadas também serão enviadas para a CAD
para orientar a decisão final.

Plano de Certificação – Durante a reunião
realizada com os diretores de unidades de ensino e
pesquisa também foram retomadas as discussões com
relação ao Plano de Certificação. Embora a maioria das
unidades já tenha encaminhado os trabalhos à DGRH,
o vice-reitor explicou que faltou uniformidade aos
documentos. Nestes dois primeiros meses da nova
gestão, foram realizados levantamentos detalhados de
toda a documentação recebida. “São muitos pontos

divergentes e precisamos de um formato padrão a fim de
dar início à aprovação da certificação das unidades.” Tadeu
Jorge esclarece que no funcionograma, por exemplo, é
necessário saber as funções do funcionário e em que setor
ele está enquadrado e não somente que ele existe no
quadro funcional. A partir disso, será possível ter uma
dimensão real do trabalho que está sendo elaborado e
verificar a necessidade de pessoal em determinado serviço.

Uma outra questão divergente é com relação ao número
de gratificações de representações (GRs) solicitadas. “É
preciso fixar uma estrutura para as GRs, sem esquecer a
existência das deliberações da Câmara de Administração –
CAD – que disciplinam o assunto.”

Asugestãoacatadapelosdiretores foi dequeosprojetos
retornariamàsunidadesparaumanovaanálise, dentrode
algunsprincípiosgerais estabelecidos.Para tanto,opessoalda
CoordenadoriaGeral daUniversidadeestaria àdisposiçãodas
unidades parao enquadramentodomaterial emummesmo
formato. “É fundamental queasunidades aproveitemeste
momentoparaaprofundaroconteúdodosplanosenviados.”

RAQUEL DO CARMO SANTOS
kel@unicamp.br

Diretores de unidades participam de reunião sobre o projeto de revisão do PCVS: discussão aberta e transparente

Foto: Antoninho Perri
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Eventos FE – Dentro da programação do Seminário Socializando
Investigações do Formar-Ciências, acontece dia 24 (segunda-feira), a palestra
“Contribuições da disciplina Elementos de Geologia para a formação da
concepção de ambiente do professor de Ciências: o caso da FAPIPE-SP”,
por Ana Maria Brito Aires (Projeto Formar Ciências). Os encontros acontecem
às 14h, na sala LL01 (bloco A - piso térreo). Informações: 3788-5565 / 5567,
e-mail: eventofe@unicamp.br.

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 (segunda e terça-feira).
Informações: www.fea.unicamp.br/  ou pelo telefone (19) 3788-3886 / 3788-
4094.

Educação  a Distância – A Equipe de Educação a Distância do Centro de
Computação da Unicamp, em parceria com a Agência para Formação de
Profissionais da Unicamp (AFPU), organizam o 1o Workshop sobre Educação
a Distância, que será realizado nos dias 25 e 26 (terça e quarta-feira), das 9 às
17h30. O objetivo é divulgar os trabalhos que envolvem Educação a Distância
nas Instituições Acadêmicas de Campinas e Região e sua abertura se dará
com a inauguração do Pólo Regional da Associação Brasileira de Educação
a Distância (ABED). Informações e Inscrições: http://www.ead.unicamp.br/
workshop

Coleta de Sangue – Dias 25 e 26 (terça e quarta-feira) haverá coleta de
sangue com a unidade móvel do Hemocentro, em frente a Catedral, na Rua
13 de Maio, das 8 às 12 horas. Informações: 3788-8710 ou 8722.

Consulta FCM – A Comissão Organizadora da Consulta à Comunidade
para escolha do diretor da FCM informa que a consulta ocorre nos dias 25 e
26 (terça e quarta-feira), 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.

Lançamento – O livro Sinais dos tempos – tema da tese de mestrado de
Sheila Daniela Medeiros dos Santos, defendida na Faculdade de Educação
– será lançado no dia 25 de junho, às 19 horas, na Estação Santa Fé. O
endereço é: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1265 – Barão Geraldo/ Campinas.
Mais informações pelo telefone 3289-5930.

Revolução de 32 – Em comemoração aos 70 anos do Movimento
Constitucionalista de 1932, os Arquivos Históricos do Centro de Memória -
Unicamp, abrem no dia 26 de junho a exposição Testemunhos de 32. Serão
expostos artefatos bélicos, imagens da época e documentos textuais do
acervo arquivístico do CMU. A mostra acontece nos Arquivos Históricos do
CMU (Ciclo Básico I) e pode ser vista até o dia 12 de julho das 9 às 17 horas.
Visitas escolares poderão ser agendadas pelo telefone 3289-3441 (falar com
Márcia).

Um outro centro – Imagens de um outro centro é a exposição que ocupa
o saguão de entrada da Biblioteca Central. Até dia 28 (sexta-feira), o público
terá a oportunidade de ver o resultado dos trabalhos desenvolvidos por alunos
de graduação de Ciências Sociais e História, dentro da disciplina “Fotografia
e Ciências Humanas”, ministrada pelo chefe do Departamento de Multimeios
do IA, Fernando de Tacca. Os fotógrafos são Adriana Busso, Alan Pimenta,
Carolina Beckman, Eleonora Frenkel, Fernanda Cação, Fernando Senaha,
Isabel de Rosel, Mariana Estima e Vanessa Sobriño. Mais detalhes pelo
telefone 9724-7274 (Fernando).

Milton Santos – O Encontro com o pensamento de Milton Santos será
realizado nos dias 26, 27 e 28 (quarta, quinta e sexta-feira), no Salão Vermelho,
térreo da Prefeitura de Campinas, organizado pelo Espaço/Geoplan (Grupo
de Pesquisas Geográficas e Planejamento Territorial). Tem como tema
“Conhecendo o Brasil Profundo: Razão e Emoção” e o apoio do Instituto de
Geociências da Unicamp, Projeto Milton Santos, Prefeitura Municipal de
Campinas e Coordenadoria dos Assuntos da Comunidade Negra. O encontro
Internacional foi organizado para reunir alguns dos alunos, discípulos, parceiros
e interlocutores, com o pensamento de Milton Santos. Informações no Geoplan
da Unicamp, Rua Pandiá Calógeras, 51, Telefone: (19) 3788-5118.

Feira de artesanato – Inscrições abertas até 30 de junho. A inscrição
deve ser feita por quem já é expositor e também para os novos artesãos. A
taxa é de R$ 130 a ser paga no ato da inscrição e vale para o segundo
semestre de 2002. Mais informações e inscrições nos telefones 3788-7412/
7147/ 7694 ou e-mail stu@stu.org.br.

EM DIA

Lançamento 2 – Foi lançado no último dia 14 o livro A Arte de Ator: da
técnica à representação, de Luis Otávio Burnier (1956-1995), fundador e
criador do Lume. Para ler um trecho da obra e saber um pouco mais da vida
e carreira do autor basta entrar no site www.unicamp.br/lume, clicar em
publicações e depois em livros.

Revista do Lume – Está disponível o número 4 da Revista do Lume. São
130 páginas e nove artigos discutindo processos e refletindo sobre a arte de
ator. Mais informações no site www.unicamp.br/lume. O preço da publicação
no site é mais barato que nas livrarias, além dos custos de postagem serem
gratuitos.

Qualidade – Luis Hiromitsu Sasaki esteve no dia 11 de junho ministrando
palestra na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo. O conteúdo de

sua palestra foi o tema de dissertação apresentada na Faculdade de Engenharia
Mecânica, dentro da área de qualidade total, em agosto de 2001.  O título da
dissertação é “Modelo de Gestão para Empresas prestadoras de Serviços
de Instalação do sistema de Telecomunicações”.

Docentes para a USP – A Assembléia Legislativa de São Paulo aprovou
dia 13 de junho o projeto, encaminhado pelo governador Geraldo Alckmin, que
cria 1.700 cargos no quadro de docentes da USP (Universidade de São
Paulo). O projeto prevê a criação permanente de 1.300 cargos de professor
doutor e 400 de professor titular. Segundo justificativa do governador apresentada
no projeto, desde 1967 a USP não postula a criação de cargos para professores
com doutorado, estágio inicial da carreira.

Serviço de Odontologia – Os usuários que já utilizam o Serviço de
Odontologia do Cecom/CSS devem comparecer à recepção do Serviço de
Odontologia portando crachá funcional ou RA atualizado para atualização do
cadastro (pacientes sem cadastro atualizado não poderão fazer agendamento
por telefone).  Para quem nunca utilizou o Serviço, o cadastro também deverá
ser feito pessoalmente, portando os mesmos documentos para inscrição de
atendimento. Qualquer dúvida entrar em contato através do e-mail
isaodont@trieste.cecom.unicamp.br.

Assessoria tecnológica – A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),
em parceria com a Unicamp e outras doze universidades brasileiras, está
desenvolvendo o projeto “Escritórios de assessoria tecnológica e a interação
universidade-empresa” cujo objetivo é realizar um levantamento de informações
para a identificação de potenciais projetos no âmbito do Fundo Verde-Amarelo.
Trata-se de um programa de estímulo à interação Universidade-Empresa
para o apoio à inovação. O questionário é o instrumento para a coleta dessas
informações e o seu preenchimento pelos pesquisadores universitários é
condição essencial para que os objetivos propostos sejam alcançados. Ele foi
elaborado buscando agilizar seu preenchimento estimado em vinte minutos
para as informações básicas e encontra-se em www.unicamp.br/prp/edistec.
Informações adicionais podem ser obtidas diretamente no Edistec, pelo telefone
3788-5012, ou pelo endereço eletrônico edistec@cenpra.gov.br.

Lista de discussão – A Pós-Graduação em Educação Física da Unicamp
possui uma lista de discussão chamada FEF/Unicamp-List, que é gerenciada
pelo corpo discente. O objetivo é dinamizar a troca de informações na Internet
e manter o público informado das últimas ocorrências na unidade e comunidade.
Para se inscrever na lista, visite o site : http://cev.ucb.br/mailman/listinfo/
fefunicamp-l . Como está é uma lista reservada à Unicamp, a inscrição é
realizada exclusivamente nesta página, não ficando visível na página do
Centro Esportivo Virtual que hospeda este veículo. Para enviar mensagens
para lista basta escrever: fefunicamp-l@cev.ucb.br. Qualquer dúvida ou
problemas com a inscrição entre em contato com o Administrador da Lista.

Boletim eletrônico – O Departamento de Informática e Imprensa do
Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, realiza pesquisa junto àqueles que
recebem atualmente seu Boletim Eletrônico. Caso haja interesse em continuar
recebendo-o confirmar através dos seguintes e-mails: stu@stu.org.br /
imprensa@stu.org.br / informatica@stu.org.br.

Novo endereço Nipe – O Núcleo Interdisciplinar de Planejamento
Energético (NIPE) está funcionando em novo endereço: Rua: Sigheo Mori,
2013, telefones 3289-3125 e 3289-5499.

Cursos – A Escola de Extensão (Extecamp) oferece cursos de
especialização e extensão nas áreas biológicas, humanas, exatas e
tecnológicas. Informações: 3788-4646 e 3788-4648 ou e-mail
extecamp@unicamp.br.

Marx – O Centro de Estudos Marxistas (Cemarx) está lançado a edição
de número 14 da revista Crítica Marxista. O número contém artigos sobre:
Império, guerra e terror (João Quartim de Moraes), A dialética do avesso
(Jorge Grespan), A querela do humanismo II (Louis Althusser), Sobre o
significado político do positivismo lógico (Marcos Barbosa de Oliveira), A
estética da mercadoria no poema “O açúcar” de Ferreira Gullar (Hermenegildo
José Bastos) e ainda, debate, comentários, entrevistas e resenhas. Outras
informações no site: www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista ou pelo e-mail
cntoledo@terra.com.br.

Lançamento – O Nudecri lançou a edição de número 8 da publicação
anual Rua. A edição traz artigos que discutem questões vistas como próprias
do universo urbano, da vida na cidade moderna, bem como outras indiretamente
relacionadas. São trabalhos de lingüistas, antropólogos, analistas de discurso,
poetas e geógrafos, formando um rico painel de análise e reflexão
multidisciplinar. A seção Artes mostra o resultado do encontro, no Conversa
de Rua do Labeurb, da poesia de Sheila da Silveira, de Christovam Jacques
e de Luiz Henrique, além de trazer uma resenha do livro Fapesp: uma história
de política científica e tecnológica, de Shoso Motoyama. Informações pelo
telefone 3788-1104 ou pelo e-mail leci@labeurb.unicamp.br aos cuidados de
Leci – Setor de Publicações.

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.

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.

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.

OPORTUNIDADES

Pós-graduação em Geologia – O Instituto de Geociências está recebendo
inscrições para os cursos de mestrado e doutorado. O processo de seleção
de pós-graduação em Geologia, na área de Administração e Política de
Recursos Minerais as inscrições para mestrado acontece até 31 de outubro.
Na Área de Metalogênese Geoquímica para mestrado, as inscrições vão até

O professor David Wegman, epidemiólogo da Universidade de Massachusetts, esteve na Unicamp de 12 a 14 de
junho. Ele visitou o Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas. Sua
vinda se realizou em função de projeto conjunto entre o Grupo de Epidemiologia, Saúde e Trabalho da Unicamp,
a Umass/Lowell e o Departamento de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas. denominado “Work and
Health in Mexico and Brazil”, sob a coordenação do professor Rafael Moure-Eraso.

Foto: Neldo Cantanti
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ARQUEOLOGIA VISUAL

A Galeria de Arte da Unicamp
apresenta desenhos, pinturas e
objetos, de Fernando Gómez
Alvarez, na mostra “O objeto
artístico híbrido: uma poética de
arqueologia visual”. A exposição faz
parte da defesa da Dissertação de
Mestrado em Artes Plásticas, sob
orientação do professor Ernesto
Giovanni Boccara. A abertura será
no dia 28 (sexta-feira), às 12h30 e
vai até o dia 12 de julho, sempre de
segunda a sexta-feira, das 9 às 17
horas. A defesa acontece no dia 28,
às 15 horas, na Galeria, prédio da
Biblioteca Central, térreo.
Informações pelo telefone 3788-
7453.

31 de novembro. Em ambas as áreas as inscrições acontecem durante todo
ano. Contatos pelos telefones 3788-4653 ou 3788-4696, e-mail:
dgrn@ige.unicamp.br. Informações no site http://www.ige.unicamp.br

 Mobilidade funcional 1 – O Caism inicia processo de mobilidade
funcional para a função de Técnico em Administração I, para atuar na Seção
de Almoxarifado. O prazo para inscrição vai até 2 de julho, na Secretaria do
RH/CAISM, das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30. A seleção consta de
prova escrita, análise de curriculum, entrevista e teste psicológico. Informações
no RH/CAISM, com Cristiane, pelos fones (19) 3788-9322 ou 3788-9355.

Assistente Social – O Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação
(Cepre), da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, torna público que
estarão abertas até 27 (quinta-feira), as inscrições para o Processo Seletivo
para provimento de função, na carreira DEER, regime CLT, de um Assistente
Social, em regime de dedicação integral (RDI), para atuar em atividades de
ensino, pesquisa e assistência do Cepre. Informações e inscrições: Av.
Adolfo Lutz, s/n, Cidade Universitária, telefone (19) 3788-8811. Documentos
necessários: CIC e RG (cópia), currículo e respectivos comprovantes
(indispensáveis: diploma de mestre ou doutor, comprovação de experiência
profissional na área da saúde).  Pede-se entregar dois exemplares do currículo
(um deles com comprovantes).

Mobilidade funcional 2 – Estão reabertas as inscrições para o Processo
de Mobilidade Funcional no período de 24 (segunda-feira a 5 de julho, no RH/
CECOM, na função de Técnico em Administração I (vaga autorizada CVND),
para atuar junto à seção de Material e Convênios e Compras. Deve possuir
o ensino médio (2º grau completo), conhecimentos em Word, Excell, Access
e ser funcionário da Unicamp, com no mínimo dois anos de efetivo exercício.
Informações nos ramais 87108-87254, com Meire/Olga ou e-mail:
meire@unicamp.br ou através do site da DGRH, banco de oportunidades.

Assistente de Administração – Uma vaga, somente para funcionário
orçamentário da Unicamp, no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher
para trabalhar no Programa de Genética Perinatal. O prazo para inscrição vai
até dia 25 (terça-feira), na Secretaria do RH/CAISM, das 9 às 12 horas e das
14 às 16h30. A seleção consta de prova escrita, análise de currículo, entrevista
e teste psicológico. Informações com Cristiane, pelos fones 3788-9322 ou
3788-9355 e pelo e-mail rh@caism.unicamp.br.

Mobilidade funcional 3 – O Centro de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (Caism) inicia processo de mobilidade funcional para uma vaga no
Serviço de Farmácia. O prazo para inscrição vai até 25 (terça-feira), na
Secretaria do RH/CAISM, das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30. Mais
informações com Cristiane, pelos fones 3788-9322 ou 3788-9355 ou pelo e-
mail rh@caism.unicamp.br.

Mobilidade funcional 4 – Vaga de Técnico em Administração I para o
Serviço de Informática do Caism. Inscrição: até 25 de junho, na Secretaria do
RH/CAISM, das 9 às 12 horas e das 14 às 16h30. Outras informações com
Cristiane, pelos fones 3788-9322 ou 3788-9355 e pelo e-mail
rh@caism.unicamp.br.

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, protocolizadas 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.

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 .

Energia Elétrica – O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de
Energia Elétrica – evento do setor elétrico brasileiro, constituindo-se em um
amplo fórum para debates das questões mais relevantes da indústria de
energia elétrica nacional. O 17o SNPTEE, promovido pelo CIGRÉ, com
coordenação da Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais, será
realizado no período de 19 a 24 de outubro de 2003, em Uberlândia, Minas
Gerais. A apresentação de trabalhos, cujos resumos deverão ser encaminhados
até 29 de julho de 2002, através do site http://www.xviisnptee.com.br/, onde
se encontram todas as informações sobre o evento.

EVENTOS FUTUROS

Remediação ambiental – Palestra “Tecnologias para Investigação e
Remediação Ambiental”, será proferida pela Clean Environment do Brasil no
dia 2 de julho, às 14 horas, no Auditório do Instituto de Geociências. O evento
é gratuito. Informações e inscrições pelo e-mail spg@ige.unicamp.br ou por
fax (19) 3289-1562  a/c Secretaria Acadêmica.

Pediatria – O Centro Acadêmico de Enfermagem da Faculdade Ciências
Médicas (FCM) promove nos dias 4 e 5 de julho o I Curso de Urgências
Pediátricas, no anfiteatro I (Legolândia) da Faculdade. Informações: telefone
3788-7443 ou e-mail lili@fcm.unicamp.br.

SBPC – A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
realiza a sua 54a Reunião, de 7 a 12 de julho de 2002, na Universidade
Federal de Goiás (UFG). A SBPC promove anualmente a reunião que já se
consolidou como um dos mais importantes momentos para o intercâmbio
entre pesquisadores, cientistas, professores, acadêmicos, estudantes e
representantes de diversos seguimentos da comunidade científica. A previsão
é de reunir 30 mil participantes. Paralelamente ao congresso serão montados
vários eventos, dentre eles a 10ª Expociência. O objetivo é divulgar a
produção científica e tecnológica de universidades, institutos de pesquisas,
empresas do setor público e privado e favorecer a celebração de instrumentos
de aproximação e incentivo à participação de empresas de base tecnológica,
segmentos governamentais e acadêmicos na geração de negócios.
Informações: Fone (62) 225-0932 e 212-1619 ou e-mail:
carolina@winproducoes.com.br.

Empresas juniores – O 10º Encontro Nacional de Empresas Juniores
(ENEJ) acontecerá de 24 a 28 de julho de 2002, nas dependências da USP,
em São Paulo, tendo como principal objetivo a integração de estudantes com
o mercado de trabalho e com profissionais experientes. O evento reunirá
empresários juniores das maiores universidades e faculdades do Brasil,
docentes da FEA e da ECA,  e contará com um debate entre o Deputado
Federal Aloízio Mercadante e o ex-ministro da Fazenda e Deputado Federal
Antonio Delfim Neto. A cerimônia de abertura será realizada pelo ex-reitor da
USP e Secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo,
Jacques Marcovitch. Mais informações pelo telefone: (11) 3091-5904 ou
pelos e-mails daniel@feajr.org.br e jeanne_lin@hotmail.com

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.

Psiquiatria – A Psiquiatria da FCM promove o 4º Curso Avançado de

Especialização em Psiquiatria e Psicologia Clínica da Infâncias – lato sensu
no período de 1o de agosto deste ano a 31 de julho de 2003. É destinado a
médicos (psiquiatras e pediatras) e psicólogos. Informações: e-mail
psi@head.fcm.unicamp.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

Centro Cirúrgico – A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) promove
nos dias 15 e 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 e 3788- 7416 ou e-mail
enfcc@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.

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.

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

TESES

Biologia – “Estabelecimento de plântulas e jovens espécies arbóreas
em fragmentos florestais de diferentes tamanhos” (mestrado). Candidata:
Rita de Cássia Quitete Portela. Orientador: professor Flávio Antonio Maës
dos Santos. Dia 27 de junho, 14 horas, na sala de defesa de tese da Pós-
Graduação do IB.

“Análise Fitogeográfica da Mata Atlântica, Brasil” (Doutorado). Candidato:
Veridiana Vizoni Scudeller. Orientador: Fernando Roberto Martins. Dia 28 de
junho, às 14 horas, Sala de Defesa de Tese da Pós-Graduação do IB.

Educação – “Corpos e cidades - lugares da educação” (mestrado).
Candidata: Katia Danailof. Orientadora: professora Carmen Lucia Soares.
Dia 25 de junho, às 14 horas, na sala de defesa da FE (Bl A, 1o. andar).

“Desenvolvimento de uma investigação do processo de formação de
professores visando um practicum reflexivo com o ferramental tecnológico da
Web (mestrado). Candidata: Liliane de Queiroz Antonio. Orientador: professor
Sérgio Ferreira do Amaral. Dia 28 de junho, às 10 horas, na Sala de Defesa,
Bloco A, no 1.o andar da FE.

“Práticas de letramento de alunos do ensino médio: um estudo descritivo”
(doutorado). Candidata: Eliane Porto Di Nucci. Orientador: professor Sérgio
Antonio da Silva Leite. Dia 1 de julho, às 14 horas, na na Sala de Defesa,
Bloco A, no 1.o andar da FE.

Educação Física – “Recreação e lazer como integrantes dos currículos
dos cursos de graduação em Educação Física” (doutorado). Candidato:
Hélder Ferreira Isayama. Orientador: professor Nelson Carvalho Marcellino.
Dia 25 de junho, às 9h30, na sala da congregação da FEF.

“Epilepsia e atividade física: um estudo de caso em crianças e
adolescentes epiléticos (mestrado). Candidata: Neila Maria Mendes.
Orientador: professor Edison Duarte. Dia 28 de junho, às 14 horas, na sala
da congregação da FEF.

Engenharia de Alimentos – “Estudo do processo de obtenção de pó
de cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) alcalinizado (mestrado).
Candidata: Daniela Arruda Marchese. Orientador: professor Nelson Horacio
Pezoa García. Dia 25 de junho, às 9 horas, no Salão Nobre da FEA.

“Ocorrência de ocrotoxina A em café verde destinado à exportação
proveniente de diversas regiões produtoras brasileiras” (mestrado).
Candidata: Andréa Pittelli Boiago Gollucke. Orientadora: Débora de Queiroz
Tavares. Dia 1o de julho, às 10 horas, no Salão Nobre da FEA.

Engenharia Mecânica – “Avaliação de custos da cadeia logística
(Supply Chain) de empresas virtuais (mestrado). Candidato: Flavio Costa
Ribeiro de Lima. Orientador: professor Antonio Batocchio. Dia 28 de junho,
às 10 horas, no Bloco ID-2 da FEM.

Geociências – “Razões isotópicas Pb/Pb obtidas por LA-ICP-MC-
MS: avaliação e tratamento de resultados, determinação de idades e
comparação com outras técnicas analíticas” (mestrado). Candidato: Alexandre
Marcos da Silva Amante. Orientador: professor Alfonso Schrank. Dia 28 de
junho, às 9 horas, no auditório do IG.

Odontologia – “Influência da ciclosporina-A e nifedipina sobre a perda
óssea alveolar na periodontite induzida em ratos” (mestrado).
Candidata: Patricia Furtado Gonçalves. Orientador: professor Francisco
Humberto Nociti Junior. Dia 24 de junho, às 9 horas, na sala da Periodontia
da FOP.

 “Influência da fumaça de cigarro sobre o reparo e a qualidade óssea ao
redor de implantes de titâneo. Estudo histométricos em ratos” (mestrado).
Candidato: João Batista César Neto. Orientador: professor Francisco
Humberto Nociti Junior. Dia 24 de junho, às 14 horas, na FOP.

Química – “Síntese de nanopartículas de fosfatos de cálcio em ambientes
confinados no sistema renex-100(r)/cicloexano/brine” (doutorado). Candidata:
Elizabete Yoshie Kawachi. Orientador: professor Celso Aparecido Bertran.
Dia 1o  de julho, às 14 horas, no auditório IQ-17.

Foto: Reprodução


