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Universidade Estadual de Campinas – 29 de agosto a 4 de setembro de 2005

Organização: Lúcia Helena Costigan
Reunião de ensaios em que se destacam a análise

literária e a historiográfica, particularmente dos discur-
sos de missionários jesuítas que viveram no Brasil du-
rante os séculos XVI e XVII, mas também sobre o dis-
curso de missionários protestantes e até mesmo de ra-
binos. A obra é relevante para professores e estudantes
de letras e história, e também para leitores que se inte-
ressam por temas religiosos, etnográficos e culturais das
sociedades ibero-americanas do período barroco.
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!!!!!Vestibular 2006 - A Comissão Perma-
nente para os Vestibulares da Unicamp (Com-
vest) abre as inscrições para o Vestibular
Unicamp 2006 no dia 29. Os candidatos po-
derão inscrever-se até dia 7 de outubro, por
meio do formulário eletrônico, na página da
Comvest http://www.comvest.unicamp.br/. O
calendário completo foi definido em conjun-
to com as outras universidades paulistas:
Fuvest, ITA, Unesp, Unifesp, UfsCar, PUC-
Campinas e PUC-SP. O objetivo é fazer com
que as datas não coincidam para facilitar o aces-
so de candidatos que prestam mais de um pro-
cesso seletivo. Criação de um curso novo na
Unicamp, ampliação do número de vagas e de
cidades onde são realizadas as provas. Essas
são algumas das novidades do Vestibular Uni-
camp 2006. No ano passado o Vestibular Uni-
camp teve recorde de inscritos, com quase 54
mil candidatos. Leia mais no endereço http://
www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDNUH/
NUH_4108/NUH_4108.html
!!!!!Feira de Saúde - No dia Mundial de Com-

bate ao Fumo, data a ser comemorada no pró-
ximo dia 29, o professor Élson da Silva Lima
profere, das 11 às 12h15, no auditório da Di-
retoria Geral da Administração (DGA), uma
palestra sobre o tabagismo e suas alternati-
vas de tratamento. Na sala PB-01, prédio do
ciclo básico II, das 13 às 14 horas, o profes-
sor Rogério Terra do Espírito Santo, em outra
palestra, discute o tema “Riscos do Tabagis-
mo para a Saúde Bucalx. As palestras são
parte do Programa Viva Mais, evento orga-
nizado anualmente pela Pró-reitoria de De-
senvolvimento Universitário (PRDU). Para-
lelamente aos encontros, das 9h30 às 16
horas, o Cecom promove a Feira de Saúde
da Comunidade. Mais informações pelo e-
mail bazzo@unicamp.br.
!!!!!Encontro de Pós-graduação - O I En-

contro de Pós-graduação do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Humanas (IFCH) aconte-
ce nos dias 29,30 e 31, a partir das 9 horas,
nos Auditórios I e II da unidade. Mais infor-
mações pelo telefone 19-3788-1685.
!!!!!Debate – A professora Lídia Rodrigo dis-

cute, dia 30, às 19h30, no Salão Nobre da
Faculdade de Educação (FE), o tema “Ma-
quiavel e a Educação”. A realização é do
Departamento de Filosofia da FE. Outras in-
formações pelo e-mail eventofe@unicamp.br.

!!!!!Folha de S. Paulo
23 de agosto - A Unesp e a Unicamp

decidiram suspender parte do gasto pre-
visto para este ano devido à possibilida-
de de as universidades estaduais de São
Paulo receberem do Estado menos que
o esperado. No ano, a expectativa era
que o valor chegasse a R$ 37,9 bilhões.
Mas, como a arrecadação não tem alcan-
çado o esperado, teme-se que esse va-
lor não seja atingido - diminuindo assim
o dinheiro destinado para as universida-
des, que recebem 9,57% do imposto.
“São medidas preventivas. Caso a arre-
cadação realmente fique abaixo do es-
perado, conseguiremos fechar as contas
no final do ano”, afirmou o reitor da Uni-
camp, José Tadeu Jorge.

23 de agosto - A escolha da carreira
normalmente vem associada a uma alta
dosagem de dúvidas. Nesta época do
ano, em que os principais vestibulares co-
meçam a abrir inscrições e os estudan-
tes precisam definir suas opções, even-
tos como fóruns de profissões, palestras
e visitas a universidades ajudam o can-
didato a conhecer um pouco mais do fu-
turo curso. Para o vice-reitor da Unicamp
e coordenador da UPA (Unicamp de Por-
tas Abertas), Fernando Costa, essas ati-
vidades aproximam os estudantes do dia-
a-dia das profissões e estreitam o conta-
to com a universidade.

21 de agosto - A política econômica
do governo está blindada. Não contra
choques externos ou internos, mas con-
tra mudanças que a tornariam mais ade-
quada ao país. “Ela tem um formato que
a blindou até contra o voto popular”, diz
Ricardo Carneiro, economista e profes-
sor da Unicamp.

21 de agosto - A equipe médica de
otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas
da Unicamp realizou no último dia 17 a 100ª
cirurgia de implante coclear, destinada a pa-
cientes com deficiência auditiva de origem
neurossensorial profunda. Hoje, a Unicamp
é um dos cinco centros de referência de
implante coclear no Brasil e já recebeu pa-
cientes de quase todos os Estados.

21 de agosto - O site de buscas na
internet Google acaba de tornar disponí-
vel para consulta as mais de 5.000 teses
digitais da Unicamp.
!!!!!IstoÉ

23 de agosto - Uva, abacate, pêsse-
go. A lista das frutas usadas pela indús-
tria de cosméticos não pára de crescer.
A mais nova fonte natural de substânci-
as que ajudam na hidratação e no reju-
venescimento é a jabuticaba. A substân-
cia é encontrada em boa parte das frutas
de coloração roxa ou avermelhada. O que
torna a jabuticaba especial é o fato de
ela apresentar uma enorme quantidade
desses compostos, como revelou pesqui-
sa feita pela química Daniela Terci para
tese de doutorado defendida na Unicamp.
Durante quatro anos, ela avaliou a pro-
priedade de quatro frutas: jabuticaba,
amora, uva e jambeiro (comum no Nor-
deste brasileiro).
!!!!!Gazeta on line

23 de agosto - A Unicamp recebeu
11.902 pedidos de isenção para a taxa de
inscrição no vestibular 2006, quase mil a
mais do que em 2004. A taxa custa R$ 95,
pouco menos do que os R$ 105 cobrados
pela Fuvest, que faz o vestibular da USP.

!!!!!Workshop - A Faculdade de Engenharia
Agrícola (Feagri) promove no dia 31, a partir
das 9 horas, em seu Anfiteatro, o workshop
“Impermeabilização e Isolação Térmica”. As
inscrições, limitadas a 60 participantes, podem
ser feitas no formulário eletrônico http://ww-
w.agr.unicamp.br/insc_php/insc_viapol.html. O
engenheiro Marcos Storte, gerente de negó-
cios da Viapol, participa do evento. O work-
shop é organizado pelo professor Edson Eiji
Matsura. Outras informações pelo e-mail
matsura@agr.unicamp.br.
!!!!!Semana da Nutrição - A Semana de

Nutrição, evento promovido anualmente pelo
Restaurante Universitário (RU), será realiza-
da a partir de 29 de agosto, sempre às 12h30,
no RU. No evento estão previstas apresen-
tações musicais onde serão servidos pratos
típicos do Brasil e Itália. Mais informações
pelo telefone 19-3788-6434.
!!!!!Seminário - O seminário “Regulamenta-

ção e Supervisão de Risco Bancário” será re-
alizado no dia 1 de setembro, a partir das 9
horas, no Auditório do Instituto de Economia
(IE). As inscrições podem ser feitas no ende-
reço eletrônico http://www.eco.unicamp.br:80-
80/seminario/. Mais informações pelo telefo-
ne 19-3788-5731.
!!!!!Técnico Especializado - O Núcleo de

Estudos de Políticas Públicas (Nepp) estará
com inscrições abertas até 1 de setembro
para o processo seletivo para preenchimen-
to de uma vaga de Técnico Especializado de
Apoio à Pesquisa Científica, Cultural e Tec-
nológica (TPCT – II). São candidatos porta-
dores do título de mestre obtido na Unicamp
ou por ela reconhecido, ou de validade naci-
onal nas áreas de ciências sociais, huma-
nas e econômicas. As inscrições podem ser
feitas no Nepp, de segunda a sexta-feira, das
9 às 16 horas. Outras informações pelo tele-
fone 19-37882485 (Renata).
!!!!!Curso - Até 1o de setembro estão aber-

tas as inscrições para o curso de extensão “Aná-
lise e Projeto de Sistemas de Controle”, pro-
movido pela Faculdade de Engenharia Agríco-
la, através de sua Secretaria de Extensão. O
público-alvo são profissionais de nível superior
formados em engenharia e tecnologia nas áre-
as agrícola, elétrica, computação, mecânica,
mecatrônica e afins. A disciplina tem por objeti-
vo apresentar as principais características de
sistemas de controle e aplicar métodos de pro-
jeto e análise de desempenho de controladores
de processos industriais. As aulas serão minis-
tradas aos sábados, das 8 às 12 horas e das
13h30 às 17h30, de 10 de setembro a 8 de
outubro de 2005, na Feagri. Mais informações
pelo telefone 3788-1088 (Rita de Cássia) ou e-
mail extensao@agr.unicamp.br
!!!!!Encontro Nacional - O VI Encontro Na-

cional de Jovens Pesquisadores do IFGW
acontece de 17 a 19 de outubro, no Instituto
de Física “Gleb Wataghin” (IFGW). As inscri-
ções podem ser feitas, até 2 de setembro pelo
formulário eletrônico http://www.ifi.unicamp.br/
encontro/formins.htm. Trata-se de um evento
de divulgação científica que visa integrar os
futuros e atuais pós-graduandos das univer-
sidades brasileiras, ligados às áreas de Físi-
ca. No encontro, os estudantes terão a opor-
tunidade de apresentar trabalhos de pesqui-
sa, oralmente ou em forma de painéis, além
de discuti-los com outros estudantes.Confira
a programação em  http://www.ifi.unicamp.br/
encontro/programacao.htm. Outras informa-
ções pelo e-mail alexeb@ifi.unicamp.br
!!!!!UPA - A Unicamp já definiu os dias 2 e 3

de setembro para a realização do evento
Unicamp de Portas Abertas (UPA). Em dois dias
a Universidade pretende receber alunos do
ensino médio e fundamental de pelo menos seis
estados. No ano passado, visitaram a Unicamp
aproximadamente 35 mil estudantes de 473
escolas públicas e privadas. As inscrições das
escolas podem ser feitas por meio do site http:/
/www.sae.unicamp.br/upa/inscricao.html

!!!!!Jovem Cientista - As inscrições para o
XXI Prêmio Jovem Cientista, que tem como
tema “Sangue: Fluidos da Vida” podem ser
feitas até 31 de agosto. O objetivo do Jovem
Cientista nesta edição é incentivar a pesqui-
sa nas áreas relacionadas ao sangue. As ins-
crições, individuais, podem ser enviadas ao
CNPq pelo correio (Prêmio Jovem Cientista
- SEPN 507 - Bloco B - 2º andar - Cep. 70740-
901 Brasília - DF) ou para o endereço http://
www.jovemcientista.cnpq.br/. Todos os tra-
balhos precisam estar acompanhados de fi-
cha e comprovante de inscrição preenchidos,
currículo atualizado e resumo da pesquisa
com um máximo de quatro páginas. Neste
resumo devem constar o nome do candida-
to e o título do trabalho. Outras informações
pelo telefone (21) 3232.8864.
!!!!!Programa de Estágio Bosch - A em-

presa Robert Bosch recebe, de 1 a 30 de
setembro, inscrições para seu Programa de
Estágio. Podem ser feitas no endereço ele-
trônico http://www.bosch.com.br/. O progra-
ma oferece cerca de 60 vagas, na cidade de
Campinas, para jovens que tenham bons
conhecimentos de informática e dos idiomas
inglês e/ou alemão; e que estejam cursando
a partir do 2º ano das seguintes faculdades:
Administração de Empresas (com ênfase em
Marketing, Comércio Exterior, Logística e
Análise de Sistemas), Análise de Sistemas,
Automação de Escritórios, Ciência da Com-
putação, Ciências Contábeis, Comércio Ex-
terior, Direito, Economia, Engenharia (com-
putação, elétrica, eletrônica, industrial, me-
cânica, mecatrônica, metalúrgica, materiais
ênfase em plásticos, produção), Letras (Se-
cretariado Bilíngue), Publicidade Propagan-
da/Marketing, Relações Internacionais e Sis-

temas de Informação.
!!!!!Prêmio Mário Covas - Dia 2 de setem-

bro é a data-limite para aqueles que preten-
dem se inscrever ao Prêmio “Mário Covas”.
Neste ano, as categorias concorrentes en-
volvem temáticas como o Uso das tecno-
logias de informação e comunicação, Aten-
dimento ao cidadão, Eficiência no uso dos
recursos públicos e desburocratização, além
de Gestão de recursos humanos. Concorrem
ao Prêmio projetos ou atividades desenvol-
vidos por equipes de servidores públicos do
Estado de São Paulo (Executivo, Legislativo
ou Judiciário). Pode ser feita mais de uma
inscrição por entidade. Saiba mais no site
http://www.premiomariocovas.sp.gov.br/

!!!!!Linguagem - “Fernando Pessoa ou do
Interseccionismo” (doutorado). Candidato:
Caio Márcio Poletti Lui Gagliardi. Orientador:
Haquira Osaka. Dia 29 de agosto, às 14h30,
na Sala de defesa de teses do IEL.

“O vocabulário na sala-de-aula de língua
estrangeira: contribuições para a elaboração
de uma teoria de ensino - aprendizagem.”
(doutorado). Candidata: Sandra Regina But-
tros Gattolin. Orientadora: professora Matilde
Virginia Ricardi Scaramucci. Dia 29 de agos-
to, às 14 horas, no IEL.

“A performatividade na linguagem da Resis-
tência Kaiowa/Guarani” (doutorado). Candida-
to: Antonio José Filho. Orientador: professor
Kanavillil Rajagopalan. Dia 2 de setembro, às
13 horas, na Sala de defesa de teses do IEL.
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!!!!!Alunos de Engenharia Química
      lançam Heróis do Meio ambiente

[26/8/2005] Os terceiranistas do curso de En-
genharia Química Valdir Antonio de As-
sis Júnior, William Kenji Tanaka e Juliana
Nogueira, todos da empresa Júnior Pro-
peq-Projeto e Pesquisa em Engenharia, da
Faculdade de Engenharia Química (FEQ),
lançam em setembro, na Sociedade Pró-
menor e no Centro Assistencial Vedruna,
entidades assistenciais de Barão Geraldo,
o gibi Heróis do Meio Ambiente. A publi-
cação foi idealizada pela Equipe de Proje-
tos Sociais da Área de Projetos Sociais da
Propeq, confeccionada em papel reciclável,
com roteiro adaptado de José Renato No-
ronha e Fernanda Mitsue Satake, quarta-
nista em Artes Plásticas pelo Instituto de
Artes (IA), que também ilustrou o livro.
Tem com objetivo chamar a atenção de
crianças que freqüentam creches e de ado-
lescentes que estudam em escolas públicas
de primeiro e segundo graus, sobre a im-
portância da reciclagem.

!!!!!SG produz materiais de normatização
e legislação da carreira docente

[24/8/2005]A Secretaria Geral (SG) da Uni-
camp apresentou aos participantes do Fórum
de ATUs e ATDs, organizado pela Pró-Reito-
ria de Desenvolvimento Universitário
(PRDU) e realizado no auditório do Institu-
to de Economia (IE), dois trabalhos desenvol-
vidos na Secretaria com a finalidade de padro-
nizar algumas condutas. O primeiro registra
os Procedimentos do Processo Seletivo Públi-
co e Concurso Público, destinado à carreira
docente, e o segundo busca uma padroniza-
ção da Legislação e Normas de Consulta Fre-
qüente do Corpo Docente. Os trabalhos foram
elaborados há aproximadamente um mês.
Ambos foram idealizados pensando-se no de-
senvolvimento de uma oficina a ser minis-
trada pela SG conjuntamente com a Direto-
ria Geral de Recursos Humanos (DGRH) da
Universidade. A proposta, segundo Patrícia
Romano, secretária geral da Unicamp, é ofe-
recer instruções sobre o material produzido
e repassá-las às unidades.

!!!!!Incubadora recepciona
      cinco novas empresas

[25/8/2005] A Incubadora da Unicamp (In-
camp) acaba de receber cinco novas empresas.
Os representantes passaram o dia no Auditó-
rio do Centro de Tecnologia da Unicamp apre-
sentando seus projetos e conhecendo as novi-
dades da Incamp. De acordo com o gerente da
incubadora, Davi Salles, o encontro teve o ob-
jetivo de recepcionar os novos empreendedo-
res. As novas filiadas são Allagi (engenharia ele-
trônica na área de defesa); Artman (plataformas
de laser); BCS (equipamentos médicos hospi-
talares); Agricef (colheitadeira automatizada
para cana-de-açúcar); e Vellyfarm (aproveita-
mento de subprodutos de abate de animais).

!!!!!Marcos Peron ganha 2º Prêmio
       New Holland de Fotojornalismo

[24/8/2005] O fotógrafo Marcos Peron foi um
dos vencedores da segunda edição do 2º Prê-
mio New Holland de Fotojornalismo. A ima-
gem aérea de uma área de terra roxa sendo
preparada para plântio de cana-de-açúcar em
Ribeirão Preto (SP), foi uma das vencedoras
da categoria Agricultura. Peron é mestrando
no Departamentos de Multimeios do Instituto
de Artes da Unicamp, desenvolvendo pesqui-
sa sobre fotojornalismo digital e sua conver-
gência com outras mídias na internet. O prê-
mio veio através de uma foto para o jornal
Diário do Comércio, de Campinas.


