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VIDA

ACADÊMICA

! Encontro Inova nos Municípios - A
Agência de Inovação da Unicamp (Inova) realiza, dia 9, a partir das 9 horas, no Centro de
Convenções, o 3º Encontro Inova nos Municípios. O objetivo é ampliar o relacionamento
já existente entre a Unicamp e as prefeituras
e apresentar aos prefeitos propostas de projetos que possam ser desenvolvidos em parceria. Mas informações no site http://
www.inova.unicamp.br/workshop/prefeituras/
fase2.htm
!Nimúsica – A mostra dos alunos de graduação do Departamento de Música do Instituto de Artes acontece nos dias 9 e 10, às
12h30, no Auditório do Instituto de Artes. Serão apresentados trabalhos solos ou em grupos, em diversos gêneros musicais: instrumental, chorinho, fusion, erudito, rock, eletrônico etc.
!Workshop do SBU - A empresa ProQuest participa, dia 9, às 14 horas, de uma
apresentação no Auditório da Biblioteca Central (BC). O encontro é parte do Workshop
“Acessando Fontes de Informação Online”,
promovido pelo Sistema de Bibliotecas da
Unicamp (SBU). As próximas empresas a se
apresentarem são: Ebsco (20/5) e Infolink (7/
6). Todos os encontros acontecem às 14
horas, no auditório da BC. Outras informações pelo e-mail vicentin@unicamp.br.
!Semana do Trabalhador - O Espaço
Cultural Casa do Lago exibe, de 9 a 13, em
comemoração à Semana do Trabalhador, um
ciclo de filmes sobre a religiosidade popular
dos grupos negros brasileiros. Além dos filmes, no dia 10, às 19 horas, está prevista a
abertura oficial da exposição “Santo Rezado
- Iconografia Sagrada do Congado”. Os objetos expostos fazem parte da iconografia
sagrada dos encontros realizados na Unicamp, ligados aos rituais trazidos para a festa
pela Irmandade do Rosário (Comunidade dos
Arturos). Após a exposição, o artista plástico
Bukke Reis, o fotógrafo Everaldo Silva e o
coordenador do “Projeto Folclore” Avelino
Bezerra, participam de um bate-papo com
os presentes. No dia 13, às 12 horas, o grupo de teatro Cazumbá encerra a Semana do
Trabalhador com apresentação da peça “Boi
do Maranhão”. Todos os eventos são gratuitos. Confira a programação completa no endereço http://www.preac.rei.unicamp.br/casadolago/pmensal.html. Para receber a programação do Espaço Cultural envie mensagem para o e-mail casadolago@reitori-
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a.unicamp.br. A Casa do Lago fica na Rua
Érico Veríssimo s/n, campus da Unicamp.
Outras informações pelo telefone 19-37887017.
!Ciclo de Palestras do SAE - O ciclo de
palestras do Serviço de Apoio ao Estudante
(SAE) “Profissão e Carreira” será realizado
de 10 a 19, sempre das 12h30 às 13h10, na
sala CB-3 (prédio do Ciclo Básico I). Na palestra de abertura, dia 10, o engenheiro
Rubens Lansac Patrão Filho fala sobre “Ciências Exatas”. No dia 12, a atriz Luah Guimarães discute “Artes”. O médico Sigisfredo
Luis Brenelli fala sobre “Ciências Biológicas”
no dia 17. Na última palestra do ciclo, marcada para o dia 19, o professor Paulo Franchetti
discute “Ciências Humanas”. Outras informações pelo telefone 19-3788-6544 ou e-mail
slara@unicamp.br.
!Palestra 1 - “Atividades de experimentação como meio para abordagem de aspectos da cultura científica em aulas de física” é
o tema da palestra que a professora Maria
Cândida Capecchi, do Instituto de Geociências da Unicamp (IG) profere, dia 13, das
15 às 17 horas, na Sala da Congregação da
Faculdade de Educação (FE). A organização
é do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência e Ensino (Gepce) da FE. Outras informações pelo e-mail eventofe@unicamp.br.
!Palestra 2 - “O Inpa e a formação de professores e pesquisadores de matemática no
Brasil” é o tema da palestra que a professora
Circe Mary Silva da Silva Dynnikov, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
discute, dia 17, das 9 às 12 horas, na Sala da
Congregação da Faculdade de Educação
(FE). O encontro é organizado pelo Grupo
Pesquisa “História, Filosofia e Educação Matemática” (Hifem) e pelo Círculo de Estudo,
Memória e Pesquisa em Educação Matemática (Cempem) da FE. Outras informações
pelo e-mail eventofe@unicamp.br.
!Negro e Educação - Com a intenção
de incentivar a produção de conhecimento
em educação voltada para as temáticas que
dizem respeito aos negros, a Ação Educativa
e a Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa em Educação (Anped), com o
apoio da Fundação Ford, realizam o 4º Concurso de Dotações de Pesquisa Negro e
Educação. As inscrições ficam abertas até o
dia 9 (graduados, mestres e doutorandos).
O formulário de inscrição e o edital encontram-se nos sites da Ação Educativa (http://
www.acaoeducativa.org.br/) e na página da
ANPEd (http://www.anped.org.br/ . Outras
informações pelo e-mail concursonegroeeducação@acaoeducativa.org
!Semalim - Estão abertas as inscrições

para a 24a Semana de Engenharia de Alimentos (Semalim). O evento será realizado de 17
a 23 de julho, na Faculdade de Engenharia
de Alimentos (FEA). Confira a página do evento http://www.semalim.com.br/. Outras informações pelo e-mail semalim@fea.unicamp.br
!Mobilidade funcional 1 - A Faculdade de
Engenharia Agrícola (Feagri) abre inscrições processo de mobilidade funcional - para preenchimento de uma vaga de Técnico de Recursos Audiovisuais (segmento médio). Podem
ser feitas, até dia 13, das 9 às 12 e das 13h30
às 16h30, na seção administrativa da unidade.
Mais informações na página da Diretoria Geral
de Recursos Humanos (DGRH) http://rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades/
!Mobilidade Fucional 2 - O Instituto de
Biologia (IB) abre inscrições - processo de
mobilidade funcional – para preenchimento
de uma vaga de Administrador de Redes
(segmento superior). As inscrições podem
ser feitas, de 9 a 13, das 9 às 12 e das 14 às
16h30, na seção de Recursos Humanos da
unidade. Mais detalhes no site da Diretoria
Geral de Recursos Humanos (DGRH) http:/
/rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades/
!Concurso - A Unicamp estará com inscrições abertas até dia 12 à seleção pública
de provas e títulos, para preenchimento de
uma vaga de professor, em regime RTP. É
na área de Cirurgia Cardíaca da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM). As inscrições
podem ser feitas na secretaria do Departamento de Cirurgia, das 9 às 12 e das 13h30
às 16h30 horas, de segunda a sexta-feira.
O registro será feito mediante apresentação
de requerimento dirigido à diretora da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) contendo nome, domicílio e profissão, acompanhado dos documentos descritos no Diário Oficial de 7/4/2005 ou no endereço http://
w w w. s g . u n i c a m p . b r / p r o c s e l / p d f /
02P31542004.pdf. Mais informações pelo telefone 19-3788-8933.
!Especialização - As inscrições para o
curso de especialização modalidade extensão “Bioquímica aplicada ao laboratório clínico”, promovido pelo Instituto de Biologia
(IB), através de sua Secretaria de Extensão,
podem ser feitas até dia 15. O curso é indicado a profissionais da área de saúde, alunos e professores de graduação e pós-graduação. As aulas serão ministradas quinzenalmente, aos sábados, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas no IB, de 4 de
junho a 26 de novembro de 2005. Outras
informações pelo telefone 19-3788-4646 ou
e-mail extecamp@extecamp.unicamp.br
!Hilda Hilst - O Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulalio” (Cedae) realiza, até dia 25, a exposição do livro “O Caderno Rosa de Lori Lamby”, da poeta, dramaturga e ficcionista Hilda Hilst. A exposição, que traz o título emprestado de texto
de José Luis Mora Fuentes, apresenta uma

seleção do amplo legado da autora de “Amavisse”: manuscritos, textos datilografados
e digitados com rasuras, livros, fotos, desenhos, cartas, recortes de jornais, obras traduzidas e montagens de peças teatrais. Outras informações pelo telefone 19-3788-1505
ou e-mail.

!Bolsas Capes - O Universia preparou um
conteúdo especial com informações sobre mais
de 10 programas de bolsas de estudo da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), instituição ligada ao
Ministério da Educação (MEC). Para conhecer
os diversos programas acesse o endereço http:/
/www.universia.com.br/. Saiba mais no endereço http://www.universia.com.br/bolsas. Outras
informações pelo telefone 11-3179-0748 ou email mnascimento@universia.net.
!Bolsas Japão - O governo do Japão,
através de seu Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, abre inscrições, de 1 a 28 de junho, para bolsas de
estudo de graduação nas áreas de ciências
humanas, exatas e biológicas. Outras informações no endereço eletrônico http://www.sp.br.bem-japan.go.jp/

!Biologia - “Estrutura de uma população
de Esenbeckia leiocarpa Engl. (Rutaceae)
numa floresta estacional semidecídua no
sudeste do Brasil” (mestrado). Candidato:
Archimedes Grangeiro Furtado. Orientador:
professor Fernando Roberto Martins. Dia 13
de maio, às 14 horas, na sala de defesa de
teses (pós-graduação) do IB.
!Economia - “Pluriatividade, pobreza rural e políticas públicas” (doutorado ). Candidato: Carlos Alves do Nascimento. Orientador: professor José Francisco Graziano da
Silva. Dia 9 de maio, às 9 horas, na sala IE23 (pavilhão de Pós-graduação) do IE.
!Engenharia Agrícola - “Agricultura e segurança alimentar: uma análise multidisciplinar
sobre a produção e a disponibilidade de alimentos na América Latina” (doutorado). Candidata:
Maria de Fátima Archanjo Sampaio. Orientador:
professor João Luiz Cardoso. Dia 13 de maio,
às 14 horas, no anfiteatro da Feagri.
“Parâmetros para elaboração de mandioca pronta para consumo armazenada sob
refrigeração” (doutorado). Candidata: Maria
das Graças dos Santos Costa. Orientador:
professor José Tadeu Jorge. Dia 13 de maio,
às 9 horas, no anfiteatro da Feagri.
!Medicina - “O trabalho de enfermagem
em unidades básicas de saúde e a proposta
de mudança do modelo de atenção à saúde
no município de Campinas-SP” (mestrado).
Candidata: Maíra Libertad Soligo Takemoto.
Orientadora: professora Eliete Maria Silva.
Dia 6 de maio, às 9 horas, no anfiteatro do
Departamento de Enfermagem.
!Química - “Estudo fitoquímico de himatanthus obovatus (apocynaceae); Isolamento, elucidação estrutural e atividade biológica” (doutorado). Candidata: Valéria Bittencourt de Lima. Orientadora: professora Raquel Marques Braga. Dia 13 de maio, às 14
horas, no Miniauditório do IQ.

!O Globo
2 de maio - A mudança do regime
cambial, em 1999, abriu caminho para
a recuperação de uma década de demissões na indústria brasileira, permitindo que as empresas voltassem a
contratar. A conclusão é do estudo do
economista Márcio Pochmann, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais
e de Economia do Trabalho (Cesit) da
Unicamp.
2 de maio - Software livre e de código aberto é um assunto que interessa
a muita gente (e incomoda também). O
que se quer saber, em todas as rodas
que discutem bits e bytes, é a quantas
anda no Brasil, de fato, este apaixonante ramo da TI. O Ministério da Ciência e Tecnologia e a Softex, junto com
a Unicamp, deram um passo importante para responder à questão revelando
quinta-feira, em Brasília, os resultados
da pesquisa “O impacto do software livre e de código aberto (SL/CA) na indústria de software do Brasil”.
!O Estado de S. Paulo
3 de maio - As universidades públicas do Rio e da Bahia foram as primeiras do País a instituir sistemas de cotas, a partir de 2003. Em vez das cotas, a Unicamp ofereceu 30 pontos a
mais no vestibular para alunos de escolas públicas. Os negros receberam
outros 10.
!EPTV
3 de maio – A Comissão Permanente
para os Vestibulares da Unicamp
(Comvest) reabriu as inscrições a oficina
“A Redação no Vestibular Unicamp”, destinada a educadores. Os participantes poderão saber como é a prova de redação
no vestibular da Unicamp, seus objetivos,
filosofia, formato e o que se espera dos
candidatos e terão a oportunidade de entrar em contato com amostras de textos
produzidos por candidatos do Vestibular.
!Folha de S. Paulo
2 de maio - “Em primeiro lugar vem a
pança, logo depois venho eu. Que o povo
não perca a esperança de ter sua pança
também.” Era uma espécie de Fome
Zero, francamente brechtiano (em primeiro lugar a pança, depois a consciência), a cutucar a ditadura militar à época, 1976, lembra o então ator e hoje professor da Unicamp, Rubens Brito, 54,
sobre os versos de uma das canções do
espetáculo de rua “A Vida do Grande D.
Quixote de La Mancha e do Gordo
Sancho Pança”.
!Jornal do Comércio
2 de maio - Em pronunciamento nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva afirmou que gostaria que o valor
do reajuste do salário mínimo fosse maior, mas isso não poderia ser feito nesse momento, principalmente em função
do déficit da Previdência. Para o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Cláudio Dedecca, cerca de
25% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deverá ser alimentado pela entrada em circulação na
economia do valor adicional em torno
da correção do valor do salário mínimo
que subiu de R$ 260,00 para R$ 300,00
nesse domingo.

DESTAQUES DO PORTAL DA UNICAMP
Algumas das notícias publicadas na semana que passou

!Trabalho do Caism

recebe Prêmio Novartis

[2/5/2005] Com a pesquisa
“Descentralização do atendimento a pacientes com câncer avançado sem possibilidade de cura”, a
oncologista Nancy Mineko Ko-

seki (foto), do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism),
recebeu o 2° Prêmio de Oncologia
Novartis Saúde Brasil. O trabalho de
Nancy, fruto de seu doutorado, teve
orientação do oncologista Luiz
Carlos Zeferino. Foram ministrados
workshops em sete cidades da região
de Campinas, em que se tratou dos
principais sintomas do paciente com
o avanço de câncer, preparando profissionais para oferecer cuidados paliativos aos pacientes sem possibilidades de cura.
!Lafetá recebe homenagem

obra póstuma no IEL

[4/5/2005] João Luiz Lafetá não foi
somente professor da Unicamp. Foi
considerado um crítico maior e analisou como ninguém importantes

obras de autores brasileiros, conforme o professor Antonio Arnoni Prado, do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da
Linguagem (IEL). Arnoni organizou uma homenagem a Lafetá na
sala dos colegiados do IEL, seguida
de lançamento do seu livro póstumo A Dimensão da Noite.

formou até agora 360 funcionários no
total. Após a formatura, o reitor da
Unicamp, José Tadeu Jorge, e Fátima
Regina Colevati, do Senac, renovaram o convênio já existente entre as
duas instituições. O acordo permitirá a formação de funcionários da Universidade em cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos pelo Senac.

!AFPU e Senac formam 120
[4/5/2005] A Agência para Formação Profissional da Unicamp (AFPU)
e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) formaram
120 funcionários que participaram
do curso de Desenvolvimento de Habilidades Profissionais para Secretários. O curso integra o Programa de
Desenvolvimento de Técnicas Secretariais iniciado no ano passado e que

!Feagri processa 60%

de resíduos da unidade

[4/2/2005] Um sistema de tecnologia simplificada, de baixo custo,
que tem como objetivo reduzir o consumo de água e a geração de efluentes, é responsável pelo tratamento
de 60% do esgoto gerado pela Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri)
da Unicamp. De acordo com o professor Denis Roston (foto), respon-

Veja notas detalhadas em http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/indice/indice_notas-maio2005.htm

sável pela pesquisa, através desse sistema é possível reaproveitar
os efluentes tratados minimizando, dessa forma, o consumo de
água. Três projetos estão em desenvolvimento na Feagri sobre resíduos, dois de mestrado e um de
doutorado.

