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qAGÊNCIA FAPESP
n3 de setembro - A Unicamp finalizou, no final de agosto, a fase de implantação de sua Biblioteca Digital. Trata-se
do maior acervo universitário disponível
de forma eletrônica em todo o Brasil, com
1,9 mil teses digitalizadas e uma hemeroteca com 40 mil recortes de jornais sobre Campinas (SP). No total, são 300 mil
páginas digitalizadas de informações acadêmicas, culturais e educacionais.
qÚLTIMO SEGUNDO
n2 de setembro - Violência urbana,
meio ambiente, discriminações de raça e
gênero, o novo papel do estado, e o impacto social das novas tecnologias, estão entre os temas que estão sendo discutidos até sexta-feira (5), na Unicamp,
durante o XI Congresso Brasileiro de Sociologia.
qGAZETA MERCANTIL
n3 de setembro - O Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada (CPDEC) promove na segundafeira (dia 8), na Faculdade de Engenharia
Química da Unicamp (FEQ), das 8 às 18
horas, a palestra Fidelização como Ferramenta, a ser proferida por Luiz Sabatino.
Serão abordados os temas: programa de
fidelização e estratégia de relacionamento com o cliente. Informações: (19) 32898338 ou e-mail: cpdec@cpdec.com.br.
qJORNAL DA TARDE
n30 de agosto - O ministro da Defesa, José Viegas Filho, anunciou a inclusão de três integrantes da comunidade
científica na comissão que investiga as
causas do acidente em Alcântara, além
de um representante da família dos mortos. A comissão, que não será independente como queria a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
será presidida pelo brigadeiro Marco Antonio Couto do Nascimento, vice-diretor
do Centro Técnico Aeroespacial (CTA),
que substituirá o coronel Antônio Carlos
Cerri, do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Uma outra investigação, a policial
militar, também está em curso. As duas
deverão estar concluídas em no máximo
40 dias. O reitor da Unicamp, Carlos
Henrique de Brito Cruz, também considerou positiva a decisão. É correta, disse Brito Cruz. Vai ajudar a entender os
problemas que levaram ao acidente e
encontrar maneiras de evitá-los. Vai gerar uma percepção de mais abertura e
legitimidade da análise e das proposições
ou sugestões que venham a ser feitas.
qFOLHA DE S. PAULO
n31 de agosto - Acontece amanhã a
oficialização da compra do acervo pessoal de Hilda Hilst pela Unicamp. Constam do acervo os originais de seus livros,
vários manuscritos e desenhos inéditos,
fotografias de intelectuais e amigos, correspondência ativa e passiva, além de
documentos diversos que serão integrados ao material da escritora já depositado no Centro de Documentação Cultural
Alexandre Eulálio.
qEPTV
n29 de agosto - A senadora Heloísa
Helena esteve nesta sexta-feira (29) em
Campinas, participando de um ato público
contra a Reforma da Previdência. A manifestação foi organizada pela Associação
dos Professores da Unicamp e marcou o
fim da greve de parte dos 1,8 mil professores. A parlamentar criticou o governo
Lula e disse que os senadores têm obrigação de discutir a proposta de reforma
da previdência com grupo que teria sido
excluído dos debates sobre o tema.
qPANORAMA BRASIL
n29 de agosto - As pequenas empresas de alta tecnologia receberão atenção
especial do governo federal a partir de setembro deste ano. O Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT) irá investir R$ 40 milhões num programa que será voltado às
áreas de agronegócios, saúde e biotecnologia, segundo Wanderley de Souza,
secretário executivo do MCT. Entre os recursos recém-liberados destacam-se o do
Fundo Verde e Amarelo para a criação de
parques tecnológicos nas cidades de São
Paulo, São Carlos e Unicamp. O secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo, João
Carlos de Souza Meirelles, irá visitar Unicamp hoje onde receberá a imprensa para
falar sobre a instalação do novo Parque
Tecnológico em Campinas. Desde maio,
quando foi inaugurada, a Agência de Inovação da Unicamp (Inovacamp) vem desenvolvendo um estudo de viabilidade econômica e plano de investimentos necessários para a instalação do novo parque
tecnológico.

Evento discute a qualidade da gasolina
O evento Combustível 2003, a
ser realizado no dia 12 (sexta-feira), no Centro de Convenções da
Unicamp, pretende promover a
discussão do cenário atual e o futuro, em relação ao controle da
qualidade dos combustíveis, em
especial a gasolina. A partir de
palestras e debates, serão apresentadas soluções técnicas, legais
e administrativas vinculadas à
qualidade da gasolina automotiva e de seus impactos junto às
distribuidoras, revendas e consumidores. Também está sendo organizada uma exposição sobre
Programas de Qualidade de
Combustível, associada a uma
mostra de vídeos e veículos raros.
De acordo com um dos organizadores, professor Antonio Celso Arruda, da Faculdade de Engenharia Mecânica, a fraude dos
combustíveis vem causando no
consumidor um sentimento de
insegurança e impotência na preservação do seu automóvel. Ele
observa que existe uma expectativa grande do consumidor leigo
que quer saber o que ocorre no interior do sistema de alimentação

PA NEL

DA SEMANA

nSecretários  De 7 a 10 (domingo a
quarta-feira) estarão abertas as inscrições
para o 13º Encontro de Secretários da Área
de Saúde. O evento será realizado no dia 30
de setembro. A organização é da Assessoria
de Relações Públicas do Hospital das Clínicas (HC) em conjunto com a Comissão de
Secretários da Área de Saúde da Unicamp.
O encontro acontecerá no Hotel Ermitage
Boulevard (Av. Aquidaban 280, centro). Mais
informações (19) 3788-8002 ou e-mail elianahc@unicamp.br.
nKairós  O Grupo Antropoantro abre no
dia 8 (segunda-feira) a exposição itinerante
Kairós. Ela foi apresentada em São Paulo, paralela à Bienal 2002 e logo após, seguiu para
a Casa do Povoador em Piracicaba, O nome
antropoantro remete à necessidade de se reunir em local que agregue e dissemine idéias,
a ponto de apoio e partida. A exposição fica
até 3 de outubro no Imecc. Pode ser vista de
segunda a sábado das 8 às 22 horas.
nFonoaudiologia  A 1a Semana de Fonoaudiologia acontece entre os dias 8 e 10
(segunda a quarta-feira). No evento serão
apresentadas diversas palestras com renomados profissionais da Fonoaudiologia, Medicina e Lingüística. É destinado a profissionais da área e para quem trabalha junto com
o fonoaudiólogo ou que necessita de seu trabalho  dentistas e otorrinolaringologistas,
cantores e professores ou interessados. Mais
informações: http://www.semanafono2003.kit.net/
nSemeagri  No período de 8 a 12 (segunda a sexta-feira) será realizado a 12a Semana de Estudos de Engenharia Agrícola, nas
dependências da Feagri. O evento contará
com a presença de estudantes das mais variadas instituições de ensino e regiões do país
e profissionais da área. Haverá cursos, palestras e atividades profissionais. As discussões
abordarão, principalmente, a discussão da
atual situação e transformações pela qual passa a agricultura mundial, os rumos e inserção
dos futuros profissionais neste contexto. Informações: www.agr.unicamp.br/semeagri.
nFarmácia  No próximo dia 9 (terça-feira), às 11 horas, no auditório da Diretoria
Geral da Administração (DGA), acontecerá
a cerimônia de inauguração da Farmácia da
Comunidade de Unicamp (Medicarium).
nEventos FE  Conferência Abordagem
histórico-sociológica na pesquisa educacional com a professora Zeila de Brito Fabri
Demartini - (Unicamp, Unimesp e Ceru-SP),
no dia 9 (terça-feira), às 14horas, no Salão
Nobre da FE-Unicamp. No mesmo dia às
9h30 acontece a conferência Mídia e Memória, com professor Paolo Jedlowski (Univ. de Calábria-Itália e Univ. de LuganoSuíça), também no Salão Nobre. Dia 10
(quarta-feira) acontece a palestra Corpo em
cena, com professora Márcia Strazzacappa
(FE). Informações: Secretaria de Eventos,
telefone 3788-5602, site: www.fe.unicamp.br
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Palestras e Debate
nCarlos Henrique de Brito Cruz

dos motores de combustão interna
pelo uso de combustível inadequado.
O evento contará com exposição
sobre o programa de qualidade do
combustível, mostra de veículos ra-

ros e apresentação de vídeos. Mais
informações: telefone (19) 3788-3345,
e-mail arruda@dep.fem.unicamp.br
ou site: http://www.combustivel2003.unicamp.br/

e email: eventofe@unicamp.br.
nPronto-Socorro  O Serviço de Enfermagem em Pronto-Socorro e o Serviço de
Enfermagem em Cirurgia do Trauma e Emergência Clínica realizarão no dia 10 (quartafeira), às 7h30, no Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM), o Curso Pré-Encontro de Enfermagem em Pronto-Socorro, Cirurgia do Trauma e Emergência Clínica. É direcionado a
profissionais que atuam em serviços de emergência no pré e intra-hospitalar. O objetivo do curso é discutir, refletir e aprimorar os
conhecimentos na construção do saber da
enfermagem. As vagas são limitadas. Mais
informações com Lindaura através do telefone (19) 3788-8786 ou e-mail: lu.rigon@uol.com.br.
nGolpe no Chile  O Centro de Estudos
Marxistas (Cemarx) realiza no dia 11 (quinta-feira), às 14 horas, no auditório do IFCH,
a mesa-redonda O Governo da Unidade
Popular e o golpe de 1973, com Frederico
Mazzucchelli, Hector Bruit, João Quartim de
Moraes e Maria Lygia de Moraes. Às 19 horas haverá exibição do documentário La
batalla de Chile I: La insurrección de la burguesia, de Patrício Guzmán. No dia 12 (sexta-feira), às 9h30 e às 14 horas o documentário será novamente exibido.

a 21 de outubro, em Florianópolis, no Centro
de Educação Superior. Informações pelo site
www.pfpassociados.com.br ou pelo telefone
(48) 233-4945/ 9102-1431/9102-0125.
nColeções especiais  A Área de Coleções Especiais da Biblioteca Central (3o piso),
apresenta a exposição Dedicatórias mostra de
livros das coleções Sérgio Buarque de Holanda, Alexandre Eulálio e Aristides Cândido
que contém dedicatórias de autores ilustres,
como: Mário de Andrade, Osvald de Andrade,
Rachel de Queiroz, Chico Buarque, entre outros. A mostra pode ser vista de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 horas, durante o mês
de setembro. Informações: Tereza Cristina
Carvalho, colespte@unicamp.br, telefone
3788-6464.
nMobilidade funcional IFGW  Vaga
para Técnico em Administração 1, para atuar junto ao Apoio Financeiro. Inscrições até
dia 12 (sexta-feira), na Secretaria do Instituto de Física (APADM) - Prédio C Superior,
das 9 às 11 e das 13h30 às 17 horas. Informações: telefones 3788-5301/5297, com
Jandira ou Maria Inez.
nProfessor USP  O Departamento de
Clínica Médica da FMRP/USP abre concurso para o preenchimento de uma vaga de
docente na área de Nutrição e Metabolismo.
As inscrições podem ser feitas até 23 de setembro em Comunicações. Mais informações: http://www.imesp.com.br/.
nFiscal para vestibular  A Comissão
Permanente para os Vestibulares da Unicamp está disponibilizando aos interessados,
na Internet, formulário para cadastro de candidatos a Fiscal e Auxiliar ao Vestibular Nacional Unicamp 2004. A seleção destes candidatos será baseada nas informações prestadas no formulário de cadastro. Endereços:http://www.comvest.unicamp.br/vest2004/fiscal/fiscal.html.

OPORTUN DADES
nMobilidade funcional Feagri  Vaga
para Assistente de Serviços I (Auxiliar Agropecuário) para atuar no Campo Experimental da Feagri. Inscrições até 19 de setembro,
das 9 às 12 e das 14 às 16h30, na Assessoria da Faculdade. Outras informações: http:/
/rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades/.
nUnesco  O Ministério da Saúde, no âmbito do projeto de Cooperação Técnica da Unesco, lança edital para propostas do Projeto Fortalecimento Institucional dos Comitês de
Ética em Pesquisa - CEPs, que tem o objetivo de promover o fortalecimento de atividades de ética em pesquisa com seres humanos. O financiamento total é de R$1,5 milhão para os 60 CEPs, podendo cada um deles receber até R$ 25 mil. Para ter acesso à
documentação completa relativa à seleção, os
interessados devem acessar o endereço: www.saude.gov.br, no ícone Profissionais de Saúde, www.unesco.org.br/edital ou http://conselho.saude.gov.br/comissao/eticapesq.htm. Dúvidas pelo e-mail: licita@unesco.org.br.
nEstação cultura  Exposição de alunos
de arquitetura da PUC-Campinas e Unicamp
pode ser vista até dia 6 de outubro na Plataforma 2 na Estação Cultura. A mostra reúne
12 esculturas criadas por alunos de arquitetura e pode ser vista de segunda a sextafeira, das 8 às 20 horas, com entrada gratuita. Mais informações: 3705-8056/8033.
nEmpreendedorismo  Chama da trabalhos acadêmicos para o 1O Congresso Nacional de Empreendedorismo até dia 15 de
setembro. O congresso será realizado de 19

TE SES DA SEMANA
nBiologia  Predação e sobrevivência
de sementes de Araucaria angustifolia (Bert.)
Kuntze em áreas de mata nativa e plantação
de Pinus eliotti na Floresta Nacional de São
Francisco de Paula, RS (mestrado). Candidata: Andrea Von der Heyde Lamberts.
Orientador: professor Wesley Rodrigues Silva. Dia: 8 de setembro, às 9 horas, sala de
defesa de tese do Instituto de Biologia.
Efeitos do alcoolismo crônico experimental associado à reposição hormonal sobre o
lobo ventral da próstata de ratos (Rattus
norvegicus albinus) (mestrado). Candidato:
Simoni Sáttolo Rizziolli. Orientadora: professora Valéria Helena Alves Cagnon Quitete.
Dia: 11 de setembro, às 14 horas, sala de
defesa de tese do IB.
nEconomia  Perspectivas do desenvolvimento turístico em áreas rurais: O caso das
terras altas da Mantiqueira (MG) (mestrado).
Candidato: Yumi Kawamura Gonçalves. Orientador: professor José Francisco Graziano

(reitor da Unicamp) - Abertura
nLuiz Augusto Horta Nogueira
(diretor da Agência Nacional de
Petróleo - Os Combustíveis e suas
Especificações.
nEsther Lopes (gerente de
Qualidade e Métodos da Petrobrás)
- Os Investimentos para Assegurar
a Qualidade dos Combustíveis
nCélio Pasquini (pesquisador IQ/
Unicamp) - Controle de Qualidade
de Combustíveis
nAlisio Jacques Mendes Vaz
(diretor operacional de Defesa da
Concorrência do Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e Lubrificantes)  As
Distorções e Fraudes no Mercado
de Combustíveis
nLuiz Gil Siuffo Pereira (presidente
da Comissão Latino  Americana de
Empresários de Combustíveis)  O
Mercado Varejista do Combustível
nLuciano Zica (deputado federal) 
A Política Governamental para os
Combustíveis

da Silva, às 9h30, Sala IE-23 (Pavilhão de
Pós-Graduação).
nEducação  Um estudo sobre o autoconceito e a escrita de alunos com deficiência visual (mestrado). Candidata: Juliana
Rodrigues de Sousa Fanelli. Orientadora:
professora Selma de Cássia Martinelli. Dia:
8 de setembro, às 14 horas, Sala de defesas
do Bloco A  1o andar.
Artigos de divulgação científica e o ensino de ciências: Concepções de Ciência,
Tecnologia, Sociedade (mestrado). Candidata: Hosana Salete Curtt da Silva. Orientador: professor Jorge Megid Neto. Dia: 12
de setembro, às 9 horas, Sala de Defesas
do Bloco A  1o andar.
nEngenharia de Alimentos  Fracionamento do óleo de peixe com dióxido de carbono supercrítico (mestrado). Candidata:
Ana Paula Antunes Corrêa. Orientador: professora Fernando Antonio Cabral, às 10 horas, Salão Nobre (FEA).
nEngenharia Mecânica  Reflexão estratégica como um instrumento de aprendizado organizacional um estudo de caso
(mestrado profissional). Candidato: Adriano
Pedro Bom. Orientador: professor Miguel
Juan Bacic. Dia: 12 de setembro, às 14h30,
Auditório JE2.
nEngenharia Mecânica e Geociências
 Alteração da molhabilidade de superfícies
internas de tubulações utilizadas no transporte de óleos pesados via Core-Flow (mestrado). Candidata: Renata Costa Ribeiro da
Silva. Orientador: professor Rahoma Sadeg
Mohamed. Dia: 8 de setembro, às 10 horas,
Anfiteatro da FEM (Bloco ID2) .
nEngenharia Química  Extração contínua da enzima xilanase alcalina em sistema de duas fases aquosas convencionais e
em sistemas empregando polímeros termossensíveis (doutorado). Candidato: Luciana
Igarashi. Orientadora: professora Telma Teixeira Franco. Dia: 8 de setembro, às 14 horas, Sala de Defesa de Tese - Bloco D /
FEQ .
nFísica  Otimização das condições para
a aquisição de dados de derivados e para a
determinação das fases dos fatores de estrutura de cristais de proteínas por meio da
difração da luz síncrotron (doutorado). Candidato: Ronaldo Alves Pinto Nagem. Orientador: professor Igor Polikarpov. Dia: 9 de
setembro, às 14 horas, Auditório da Pós-Graduação do IFGW.
nFísica  Influência de faixa-filtro na redução de atrazina, nutrientes e sedimentos
em água de escoamento superficial (doutorado). Candidato: Maria Tereza Falsetti Ludovice. Orientador: professor Denis Miguel
Roston. Dia: 11 de setembro, às 13h30, Sala
EA-16 (Laboratório de Solos).
nQuímica  Desenvolvimento e avaliação de um biossensor amperométrico à base
de peroxidase para determinação de neurotransmissores (doutorado). Candidata: Tânia Jacometo de Castilho. Orientador: professor Lauro Tatsuo Kubota. Dia: 8 de setembro, às 14 horas, Mini-Auditório-IQ.

