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nEconomia Internacional – No período
de 13 de outubro a 24 de novembro, às quartas-feiras, 19 horas, no Espaço Cultural da
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL),
acontece o seminário Economia Internacional, Geopolítica, Hegemonia e Império, com
curadoria do economista Luiz Gonzaga Belluzzo (professor aposentado do Instituto de
Economia da Unicamp e docente da Facamp). Trata-se de uma série de conferências que visam analisar o mundo contemporâneo sob os pontos de vista da geopolítica e
da geo-economia. Todas as conferências do
encontro ocorrem no Espaço Cultural CPFL,
em Campinas, dentro do projeto Sociedade
Contemporânea: Vida, Perigos e Oportunidades. A entrada é franca. O Espaço Cultural CPFL fica na rua Jorge Figueiredo Corrêa,
1632, Chácara Primavera. Outras informações pelo telefone 19-3756-8000.
nCuba - A professora Jean Stubbs, diretora do Centro de Estudos Caribenhos, da
Universidade Metropolitana de Londres aborda, dia 13, às 14 horas, na sala da congregação do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH), a questão da raça, gênero, e identidade nacional de Cuba no século
19. Mais detalhes no site http://www.unicamp.br/pagu/eventos_proximos2.html.
nFormação de professor - “A formação
inicial dos professores em face dos saberes
docentes” é o tema que Patrícia Albieri, doutoranda em Educação pela Faculdade de
Educação (FE) discute, dia 13, das 9 às
11h30, na sala ED-2 da unidade. A realização é do Grupo de Pesquisa Psicologia e
Educação Superior (PES) da FE. Mais informações pelo telefone 19-3788-5565.
nMobilidade funcional 1 - O Centro de
Engenharia Biomédica (CEB) abre inscrições, de 13 a 22 - processo de mobilidade
funcional - para preenchimento de uma vaga
de técnico em administração (segmento médio). Podem ser feitas, das 9 às 11h30 e das
13h30 às 17 horas, no Seção de Recursos
Humanos do CEB (Sala D25). Outras informações no site http://rhuec.dgrh.unicamp.br/
oportunidades/
nMobilidade funcional 2 - A Prefeitura
do Campus abre inscrições, de 13 a 22 - processo de mobilidade funcional - para preenchimento de uma vaga de Engenheiro Eletricista (segmento superior). Podem ser feitas, das 9 às 17 horas, na Central de Atendimento da Prefeitura. Mais informações pelo
telefone 19-3788-5050.
nGestão Patrimonial - A Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) promove, dia 14,
às 14h30, no Salão Nobre da unidade, uma
palestra do Programa de Treinamento, Aperfeiçoamento e Motivação ao Funcionário, que
terá como tema “Gestão Patrimonial”. A palestra será ministrada por Maria Estella Gomes, diretora da sub-área de Controle Patrimonial da Diretoria Geral de Administração
(DGA). O Programa de Treinamento, Aperfeiçoamento e Motivação ao Funcionário tem como objetivos proporcionar maior
motivação, satisfação, integração e crescimento pessoal, incentivar a auto-estima profissional, proporcionar técnicas de relacionamento interpessoal, oferecer melhores condições de trabalho, ensinar como administrar conflitos internos, além de valorizar e
priorizar a qualidade de vida. Mais informa-

ções pelo telefone 19-3788-8049.
nWorkshop Virtual - O Workshop virtual
Cibereduc “Comunidades de aprendizagem
colaborativa a distância via internet, bibliotecários de referência de bibliotecas universitárias brasileiras e as TICs” está marcado
para o dia 14, das 9 às 11 horas, na sala de
videoconferência da FE. A realização é do
Grupo de Pesquisa Ensino de Ciências,
Tecnologia da Informação e da Comunicação (Tics) da FE. Mais informações pelo telefone 19-3788-5565.
nMestrado em Educação - A Faculdade
de Educação (FE) recebe, até dia 14, as inscrições para o Programa de Mestrado em
Educação. As inscrições devem ser enviadas exclusivamente por correio, para a Secretaria de Pós-Graduação da FE (Rua Bertrand Russell, 801, Caixa Postal 6120, Cep
13.083-970, Cidade Universitária Zeferino
Vaz, Barão Geraldo, Campinas-SP. Confira
as áreas de concentração e as respectivas
vagas no site http://www.posgrad.fae.unicamp.br/EditalMestrado.html.
nCurso de Logística - O Laboratório de
Aprendizagem em Logística e Transportes
(LALT), da Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo (FEC) abre inscrições, até dia 14, para um curso de extensão
em logística. Podem ser feitas na Secretaria
de Extensão e Eventos da FEC (Rua Saturnino de Brito, 224, Cidade Universitária
“Zeferino Vaz”). O curso será realizado nos
dias 22 e 23 de outubro, e nos dias 5, 6, 19 e
20 de novembro, às sextas-feiras, das 19 às
22, e, aos sábados, das 8 às 17 horas. Mais
informações pelo telefone 19-3788-2337.
nCurso para estrangeiros - O Departamento de Extensão do Instituto de Estudos
da Linguagem (IEL) abre inscrições, até dia
14, para o curso “Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros”. Ministrado pela professora Liliana Gottheim, será
oferecido de 16 de outubro a 11 de dezembro, aos sábados, das 9 às 13 horas, no IEL.
O objetivo é desenvolver nos alunos a capacidade lingüístico-comunicativa. É destinado
para estrangeiros que tenham um nível básico de proficiência na língua portuguesa,
interessados em desenvolver fluência e escrita e aprofundar conhecimentos sobre aspectos relativos à formação social histórica
brasileira. A taxa de inscrição é de R$100.
Outras informações pelo telefone 19-32893701 ou e-mail seee@iel.unicamp.br.
nOrquestra Jovem – A Orquestra Jovem
da Unicamp apresenta-se, dia 15, às 21 horas,
no Espaço Cultural CPFL. Participam do concerto os solistas portugueses Augusto e Alexandra Trindade, que interpretam Villa Lobos
de Bach a Bachiana. A regência será da maestrina Simone Menezes. Saiba mais sobre a
Orquestra no site http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDNAG/NAG_482/
NAG_482.html
nAvaliação Institucional FE - A Faculdade
de Educação (FE) apresenta, dia 15, das 9 às
12h30, os trabalhos e os resultados preliminares
da Avaliação Institucional da unidade. Mais informações pelo telefone 19-3788-5565.
nPalestra - “A patente como ferramenta de
incentivo ao desenvolvimento científico e
tecnológico” é o tema que a engenheira química Ana Cristina Almeida Muller discute, dia 13,
às 14 horas, no auditório da Faculdade de Engenharia Química (FEQ). Mais informações
pelo telefone 19-3788-3981.
nHomenagem - A Faculdade de Educação (FE) realiza, dia 15, das 14h30 às 16h30,
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uma homenagem aos funcionários e professores aposentados da unidade. O evento ocorrerá no Salão Nobre da FE. Mais informações
pelo telefone 19-3788-5565.
nNatação - O Projeto de Extensão “Treinando Natação” da Faculdade de Educação
Física (FEF) realiza, dia 16 de outubro, na
FEF, o curso “Natação para crianças”. Ministrado pela professora Luliana Barbosa, é
destinado para a atualização de estudantes
e profissionais de educação física e áreas
afins. As inscrições podem ser feitas na
Coordenadoria de Desenvolvimento de Eventos e Esportes (Codesp). Outras informações pelo telefone 19-3788-6614.
nLogotipo – A Faculdade de Educação
Física (FEF) estará com inscrições abertas
até 18 de outubro, para a escolha do logotipo
da unidade. As inscrições, gratuitas, podem
ser feitas, das 9 às 12, e das 14 às 17 horas,
na sala da secretaria administrativa da FEF
(Rua Érico Veríssimo, 701, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, SP). O concurso é aberto para toda a
comunidade universitária (docentes, funcionários e alunos) e também para ex-docentes, funcionários e ex-alunos. O criador do
logo escolhido receberá como prêmio um
aparelho de DVD. Confira o regulamento do
concurso no site http://www.unicamp.br/fef/
eventos/concurso_logo.htm. Outras informações pelo telefone 19-3788-6604.

nMexa-se - Os interessados em participar
do Programa de Convivência e Atividade Física “Mexa-se”, devem preencher formulário
de inscrição no endereço http://www.unicamp.br/css/mexa-se/formulario_inscricao.html e entregá-lo na Estação de Atividade
(Praça das Bandeiras). O objetivo geral do
programa é disseminar informações de caráter preventivo e promover a saúde através da
prática de atividade física junto à comunidade
do campus. O “Mexa-se” integra o Projeto
Institucional de Qualidade de Vida na
Unicamp, coordenado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU). Mais
informações no site http://www.unicamp.br/
css/mexa-se/.
nPrêmio Tesouro Nacional 2004 - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) em conjunto com
a Secretaria do Tesouro Nacional recebem, até
11 de outubro, inscrições para um concurso de
monografias que tem como meta estimular estudos e pesquisas no campo das finanças públicas. O concurso é destinado a pesquisadores, professores, estudantes e profissionais da
área . Os interessados na inscrição podem
participar com os temas básicos “Ajuste fiscal
e dívida pública”, “Tópicos especiais de finanças públicas e tributação” e “Orçamentos e
sistemas de informação sobre a administração
financeira pública” ou com os temas especiais
“Mercosul” e “Lei da Responsabilidade Fiscal”. Mais informações no site http://
www.esaf.fazenda.gov.br/.
nTrainees Unibanco - O Unibanco abre
inscrições para seu programa anual de trainees. Podem ser feitas no site http://www.unibanco.com.br/. São 30 vagas para atuação
em São Paulo, para candidatos com formação
preferencial em Economia, Administração de
Empresas e Engenharia (Produção, Mecânica, Elétrica e Computação). Para se inscrever, o interessado precisa ter concluído o curso

superior entre julho de 2002 e dezembro de
2004, falar fluentemente inglês e possuir conhecimentos de informática. Mais informações pelo
telefone 11-3097 1010.
nSaúde Pública - A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Gerência
Geral de Laboratórios de Saúde Pública
(GGLAS) estão organizando um seminário
de amostragem e análise de risco em produtos. A idéia é discutir técnicas de amostragem e análise de risco em todos os produtos sujeitos a vigilância sanitária: alimentos, medicamentos, cosméticos, etc. O evento é aberto para todas as instituições (públicas ou privadas), que demonstrem interesse no assunto. As sugestões para elaboração do seminário podem ser enviadas para
o e-mail marco.martins@anvisa.gov.br .Outras informações pelo telefone 61-448 6358.

nBiologia - “Feijão-de-porco [canavalia ensiformis (L.) D.C.] cultivado com diferentes fontes de nitrogênio: fixação de N2, fotossíntese
e crescimento” (doutorado). Candidato: Fábio
Zanella. Orientadora: professora Marlene Aparecida Schiavinato. Dia 13 de outubro, às 9
horas, sala de congregação do IB.
“Identificação e caracterização de proteínas que se associam in vitro à fita telomérica
rica em G de Leishmania (Leishmania) amazonensis” (doutorado). Candidata: Maribel
Fernández Fernández. Orientadora: professora Maria Isabel Nogueira Cano. Dia 15 de
outubro, às 13 horas, na sala de defesa de
teses da CPG/IB.
nEconomia - “Diagnóstico das condições
de trabalho nas montadoras de veículos do
ABC e no Paraná: um estudo sobre a modulação da jornada de trabalho e a PLR” (mestrado). Candidata: Sofia Pádua Manzano.
Orientador: professor Claudio Salvadori Dedecca. Dia 15 de outubro, às 14 horas, na
sala IE-23.
nEngenharia de Alimentos - “Caracterização taxonômica de actinomicetos endofíticos produtores de antibióticos isolados de
cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum
Schum.)” (mestrado). Candidato: Takeshi
Matsuura. Orientador: professor Gilson Paulo
Manfio. Dia 13 de outubro, às 9 horas, na
sala FA-38 da FEA.
nEngenharia Mecânica - “Uma análise do processo de planejamento estratégico da pró-reitoria de desenvolvimento universitário da Unicamp” (mestrado profissional). Candidato: Adauto Bezerra Delgado
Filho. Orientador: professor Miguel Juan
Bacic. Dia 14 de outubro, às 14 horas, no
bloco ID-2 da FEM.
nInstituto de Computação - “Ambiente
de gerenciamento de imagens e dados espaciais para desenvolvimento de aplicações
em biodiversidade” (doutorado). Candidato:
Ricardo da Silva Torres. Orientadora: professora Claudia Maria Bauzer Medeiros. Dia 15
de outubro, às 10 horas, na sala 1 do IC.
nQuímica - “Análise do método integrado ONIOM frente a diferentes metodologias
e conjuntos de funções de base gerados pelo
MCG: estudos teóricos da síntese da monatina e de reações catalisadas por complexos de paládio” (doutorado). Candidata: Ataualpa Albert Carmo Braga. Orientador: professor Nelson Henrique Morgon. Dia 15 de
outubro, às 14 horas, no mini-auditório do IQ.

nFolha de S. Paulo
5 de outubro - A Capes (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), ligada ao MEC (Ministério da Educação), reprovou em sua última avaliação da
pós-graduação 55 cursos de universidades
brasileiras que obtiveram conceitos “1” e “2”,
de um total possível de 7 pontos. Assim como
no triênio passado, a maioria dos cursos de
pós-graduação mais bem avaliada no Sudeste pertence à USP (Universidade de São
Paulo), Unicamp e a UFRJ (Universidade
Federal do Rio de Janeiro) e Unifesp (Universidade Federal de São Paulo, conhecida
como Escola Paulista de Medicina).
3 de outubro - Nem nos escritórios das
grandes cidades, nem no meio rural. Trabalhar com agronegócios em laboratórios de alta tecnologia, cercado por tubos
de ensaio, microscópios e computadores
é uma opção rentável para os cientistas
da agropecuária. Outro caminho é o próprio cientista se tornar empresário para
capitalizar seus conhecimentos. Na Incubadora de Base Tecnológica da Unicamp
(Incamp), por exemplo, está instalada há
dois anos a Bioware
nValor Econômico
5 de outubro - O presidente da Votorantim, Antônio Ermírio de Moraes, cobra
do governo federal um plano de metas. “O
país tem de ter uma meta, e essa meta
tem que ser sagrada.Todos têm que ficar
sabendo quais são essas metas e é assim que se cresce de maneira organizada.”. Duas frases de entrevista à “Folha
de S.Paulo” (19/9/, pág. B3), na qual reclamou que o governo sequer pergunta
aos empresários o que eles estão fazendo. Que desconhece os planos das empresas. Que não incentiva os que querem
investir. Mesmo com boa cobertura de
mídia, é quase certo que poucos tenham
percebido a importância dessa inovação
proposta pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP), da Unicamp.
nGazeta Mercantil
4 de outubro - A greve dos bancários
trouxe aos holofotes a divisão dessa categoria profissional no movimento sindical e
reavivou uma questão discutida desde a
ascensão do Partido dos Trabalhadores
(PT) ao poder – até onde é bom para uma
categoria que seus representantes sejam
próximos ao governo? A preocupação com
mudanças no perfil e no projeto político
da central sindical não vem de agora. Em
junho de 2003, ao fazer um trabalho sobre os delegados da CUT, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp (Cesit) observou que a
participação da base no último congresso
da entidade foi reduzida.
nCorreio Popular
4 de outubro - De 18 a 22 de outubro, o
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), da Unicamp, promove a
1ª Mostra de Ciência no Cinema, em Campinas. O evento faz parte das atividades da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
e tem por objetivo aproximar a população
das discussões científicas e suscitar reflexões sobre os filmes da programação.
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