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!!!!!Workshop internacional - A Faculda-
de de Engenharia de Alimentos (FEA), em
parceria com instituições de pesquisa brasi-
leiras e estrangeiras, está organizando um
workshop internacional de três dias, cujo
tema central será a pesquisa e o desenvol-
vimento em Microbiologia Ambiental na Amé-
rica do Sul, abrangendo diversos aspectos
de interesse como: Diversidade microbiana,
Bioprospecção, Biodegradação, Biorreme-
diação, Ecologia microbiana, Biodeterio-
ração, Metagenômica, Microorganismos de
interesse na agricultura e Microorganismos
entomopatogênicos. O Workshop Internaci-
onal sobre Microbiologia Ambiental “Desafi-
os e Oportunidades na América do Sul” acon-
tece de 19 a 21, no Centro de Convenções.
O evento reunirá profissionais de diferentes
países para discutir os principais problemas
ambientais de interesse regional, e o estado
da arte da pesquisa e as possibilidades de
inovação nessa área do conhecimento. O
evento é organizado pela professora Lucia
Durrant. Confira a programação em http://
www.fea.unicamp.br/eventos/WIMA/2005/
programacao.htm. Mais informações http://
www.fea.unicamp.br/wima
!!!!!Palestra - As professoras Edwiges Pe-

reira Rosa Camargo (FE /Puccamp) e Maria
Solange Pereira Ribeiro (BC/Unicamp) discu-
tem o tema “Educação superior e ações afir-
mativas: professores e alunos negros”. A pa-
lestra acontece dia 19, às 9 horas, na Sala da
Congregação da Faculdade de Educação
(FE). O encontro é organizado pela professo-
ra Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira (FE).
Mais informações pelo telefone 19-37885565.
!!!!!Jabuti - A cerimônia de premiação do

Prêmio Jabuti será realizada no Memorial da
América Latina, em São Paulo, no dia 20.
Quatro livros de autores da Unicamp, que
concorreram com 2.310 obras, ficaram en-
tre os vencedores. “Artesanatos de Poesia”
(Mário Faustino), organizado por Maria Eu-
gênia Boaventura, professora do Instituto de
Estudos da Linguagem (IEL), publicado pela
Companhia das Letras, venceu a categoria
Teoria/Crítica Literária. Maria Eugênia rece-
berá um troféu e R$ 1,5 mil. Outros três li-
vros da Unicamp estão entre os que recebe-
rão troféus de menção honrosa. A obra “Ca-
pitalismo, Violência e Terrorismo”, do pro-
fessor do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH), Octavio Ianni, já falecido,
ficou com a segunda colocação na catego-
ria “Ciências humanas”, publicado pela Edi-
tora Record. O livro “Arquitetura do Café”, de
autoria do professor da Faculdade de Enge-
nharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC),

!!!!!Folha de S. Paulo
11 de setembro - A Organização de

Procura de Órgãos do HC da Unicamp
realiza amanhã, a partir das 9h, em
Campinas (SP), uma série de pales-
tras para incentivar a Campanha Per-
manente de Conscientização para Do-
ação de Órgãos e Tecidos. Entre as
atividades haverá uma aula sobre do-
ação e transplante de órgãos para
orientadores pedagógicos municipais.
O objetivo é informar e formar multi-
plicadores entre os alunos da rede bá-
sica de ensino.
!!!!!O Estado de S. Paulo

10 de setembro - A Unicamp vai
isentar 6.845 estudantes da taxa de ins-
crição para o Vestibular 2006, de R$ 95.
Segundo a Comissão Permanente para
os Vestibulares da Unicamp (Comvest),
cerca de 12 mil se candidataram ao pro-
grama de isenção, mas quase metade
deles não se encaixou nos critérios para
receber o benefício.

8 de setembro - A falta de uma aná-
lise da realidade brasileira que aponte
as virtudes, debilidades e distorções
do sistema de ensino em todos os ní-
veis, a ausência de definição sobre a
qualidade do ensino superior e sobre
a autonomia universitária são alguns
dos problemas encontrados pelo Con-
selho Universitário (Consu) da Uni-
camp na terceira e última versão do
anteprojeto da reforma Universitária.
!!!!!Diário de S. Paulo

8 de setembro – O estudo Ascot
trará mudanças no tratamento da hi-
pertensão, mas isso não significa que
quem já está usando os betabloquea-
dores com sucesso deve parar o tra-
tamento. Os betabloqueadores não
são tratamento de primeira escolha na
Inglaterra há cinco anos. Para Otávio
Rizzi Coelho, coordenador do Depar-
tamento de Clínica Médica da Uni-
camp, a  Sociedade Brasileira de Hi-
pertensão deverá se reunir para dis-
cutir o tema.
!!!!!O Globo

8 de setembro - O Conselho Uni-
versitário (Consu) da Unicamp fez du-
ras críticas ao anteprojeto de lei da re-
forma universitária, apresentado pelo
Ministério da Educação (MEC). O do-
cumento do Consu, aprovado por una-
nimidade entre os conselheiros na úl-
tima terça-feira, aponta que uma das
falhas do anteprojeto é “a ausência de
um diagnóstico capaz de identificar as
bases políticas, sociais e econômicas,
sobre as quais se apóia a proposta de
reforma da educação superior brasi-
leira”.

André Argolo, ficou com a terceira colocação
na categoria “Arquitetura e urbanismo, foto-
grafia, comunicação e artes”, publicado pela
Editora da Unicamp. Outro livro, lançado pela
Editora 34 e organizado pelo professor An-
tonio Arnoni, que ficou com a terceira colo-
cação, foi “A Dimensão da Noite”, do profes-
sor João Luiz Lafetá, também já falecido e
que pertencia ao Instituto de Estudos da Lin-
guagem (IEL). Mais informações http://ww-
w.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDNUH/
NUH_4817/NUH_4817.html.
!!!!!Ensino Superior Francês - A Embai-

xada da França, a Agência EduFrance e o
CenDoTeC (Centro franco-brasileiro de Do-
cumentação Técnica e Científica) organizam,
de 22 a 29 de setembro, pela primeira vez
no Brasil, uma série de eventos sobre o en-
sino superior francês. Os encontros são des-
tinados para estudantes e professores uni-
versitários brasileiros. Mais informações http:/
/www.edufrance.com.br/2/hotsite/encontro-
sp.html.
!!!!!Aerodesign - A equipe Urubus da Uni-

camp é uma das favoritas na VII Competi-
ção SAE Brasil de AeroDesign. O evento
acontece entre os dias 23 e 25 de setembro,
no Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA),
em São José dos Campos e reunirá 61 equi-
pes de 45 universidades e faculdades de
engenharia nacionais e estrangeiras. O de-
safio dos futuros engenheiros é projetar e
construir aviões em escala (nas classes re-
gular ou aberta), radiocontrolados, que su-
portem a maior carga útil possível a partir de
uma distância de decolagem máxima de 61
metros. Mais informações pelo e-mail ms-
diogo@companhiadeimprensa.com.br
!!!!!Oficina de Física - A 14ª Oficina de Fí-

sica “Einstein e suas Contribuições” será re-
alizada no sábado (24), a partir das 8h30, no
auditório do IFGW. A oficina consistirá de
palestras que apresentarão o desenvolvi-
mento da pesquisa na área de Física, nos
seus aspectos históricos, básicos e obser-
vacionais. São voltadas ao público leigo em
geral e principalmente para professores do
ensino médio. Confira a programação no
endereço http://www.ifi.unicamp.br/extensao/
oficinas/x_of_next.html#P. Mais informações
no site http://www.ifi.unicamp.br/extensao/
oficinas/x_oficinas.html.
!!!!!Cotuca de Portas Abertas - No sába-

do (24), das 9 às 12 e das 13 às 17 horas, o
Colégio Técnico de Campinas (Cotuca) abre
suas instalações para visitação pública. O
evento denominado “Colégio Aberto 2005”
tem como finalidade apresentar aos alunos
das oitavas séries do ensino fundamental e
médio, os diferentes cursos técnicos. Não é
necessário inscrições prévias para o even-
to. Na oportunidade o Cotuca informará os
visitantes sobre as inscrições do seu Exame
de Seleção 2006, que poderão ser feitas, até
11 de outubro, pelo site http://www.cotu-
ca.unicamp.br/. O Cotuca fica na Rua Culto
a Ciência, 177, Botafogo, Campinas.
!!!!!Curso 1 - A Faculdade de Ciências Mé-

dicas (FCM) promove no dia 7 de outubro,
das 8h30 às 17h30 horas, no salão nobre da
FCM, o primeiro curso de difusão (modali-
dade de extensão) “Avaliação Psicológica
Hoje”, destinado a psicólogos que atuam na
área clínica. O curso é pago e as inscrições
podem ser feitas até dia 20, na Escola de
Extensão da Unicamp (Extecamp). Sob a
coordenação da psicóloga Maria Adélia Jor-
ge Mac Fadden, do Departamento de Psico-

logia e Psiquiatria Médica (FCM), o curso tem
por finalidade discutir, avaliar e fornecer as
novas diretrizes estabelecidas pelo Conse-
lho Regional de Psicologia (CRP), no que
refere ao uso de testes psicológicos, princi-
palmente os utilizados no Hospital de Clíni-
cas da Unicamp (HC). Outras informações
pelo telefone 19-3788-4646 ou no site http://
www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?si-
gla=FCM-0239&of=001.
!!!!!Curso 2 -Até o dia 22 estarão abertas

as inscrições para o curso de extensão “Ge-
renciamento da Logística e Supply Chain”,
promovido pela Faculdade de Engenharia
Química (FEQ), através de sua Secretaria
de Extensão. O público-alvo são profissio-
nais da área de suprimentos, previsão de
demanda, controle de estoques, armazena-
gem, transportes, distribuição e áreas comer-
ciais e financeiras. O objetivo do curso é atu-
alizar e formar profissionais envolvidos em
suprimentos, previsão de demanda, contro-
le de estoques, armazenagem, transportes,
distribuição e áreas comerciais e financeira.
As aulas serão ministradas às segundas e
quartas feiras, das 19 às 23 horas, de 3 de
outubro a 14 de dezembro de 2005, na FEQ.
Mais informações pelo telefone 3788-3911.
!!!!!Bolsas CCS - O Centro de Componen-

tes Semicondutores (CCS) está oferecendo
bolsas de apoio e desenvolvimento tecnoló-
gico do CNPq para profissionais de nível téc-
nico, superior, mestrado ou doutorado para
implementação imediata nas áreas de micro-
fabricação e nanotecnologia. Os interessados
devem enviar curriculum vitae resumido e uma
carta de apresentação até dia 25 para o e-mail
secretaria@led.unicamp.br indicando experiên-
cia e anseios profissionais no CCS.
!!!!!Multimeios - A Secretaria de Pós-gradu-

ação do Instituto de Artes (IA) recebe, até dia
23, inscrições para o processo de seleção em
Multimeios. Mais informações no endereço
eletrônico http://www.iar.unicamp.br/pg/
mm.selecao2006.php?id=0
!!!!!Encontro - O 15°Encontro de secretá-

rios da área da saúde será realizado a partir
de 26 de setembro. O evento prossegue nos
dias 28 e 30. As inscrições podem ser feitas
até dia 25 pelo telefone 19-3788-8565.
!!!!!Software ecológico - O lançamento da

Curso de Fonoaudiologia
é reconhecido pelo MEC

[14/9/2005] Nem mesmo os organizadores
da 3ª Semana de Fonoaudiologia, que acon-
teceu no Auditório da Faculdade de Ciênci-
as Médicas, sabiam que o evento serviria
como comemoração ao reconhecimento do
curso de fonoaudiologia pelo MEC. A notí-
cia foi recebida um dia antes da abertura da
Semana, por meio de publicação no Diário
Oficial. “O curso recebeu o conceito muito
bom do MEC. A primeira turma forma-se este
ano”, comemora a professora Maria Francis-
ca Colella dos Santos, que coordenou a orga-
nização do evento. A semana é um evento
organizado por estudantes das quatro tur-
mas do curso, que definem os temas que
desejam tratar. Eles optaram por uma progra-
mação generalizada, por ser esta justamen-
te esta a proposta do curso. “O curso da Uni-
camp tem como objetivo formar profissionais
generalistas, capazes de atuar em todas as
áreas da fonoaudiologia”, explica Maria
Francisca.

Quilombos: Programa inicia
chamada para trabalhos de extensão

[14/9/2005] O Programa Comunidades Quilom-
bolas iniciou a chamada de grupos para desenvol-
vimento de trabalhos de extensão comunitária. As
inscrições são abertas a funcionários, alunos, pro-
fessores e pesquisadores da Unicamp interessa-
dos em desenvolver trabalhos de extensão comu-
nitária com as associações de remanescentes de
quilombos do Vale do Ribeira. Os interessados
devem preencher o formulário eletrônico até dia
26 de setembro. De acordo com o professor Cel-
so Lopes, um dos coordenadores do programa, os
grupos serão constituídos a partir de demandas
elaboradas pelas associações de seis quilombos.
São elas: Agentes Comunitários de Desenvolvi-
mento; Agroindústria; Arte; Capoeira; Comuni-
cação e Divulgação; Desenvolvimento de Sítios na
Internet; Elaboração e Administração de Projetos;
Escolas; Espaço Quilombola na Unicamp; Espor-
tes; Gestão Cultural; Informática; Memória, Ori-

gens e Costumes; Produção Cultural; Turismo e
Educação Ambiental.

 Yoshitaka Gushikem recebe
 Honoris Causa na Ucrânia

O professor do Instituto de Química da Unicamp,
Yoshitaka Gushikem, está na Ucrânia, participando
da Conferência Internacional de Química Inor-
gânica e Análises Químicas, que vai até 18 de setem-
bro em Kiev, capital da Ucrânia. Durante o even-
to recebe o título de Doutor Honoris Causa conce-
dido pela Universidade V. N. Kharkiv. A honraria
deve-se à contribuição científica do professor em
projetos da área de química inorgânica da univer-
sidade ucraniana. O autor da indicação foi o pro-
fessor do Instituto de Química da instituição
Yuriy V. Kholen, com quem, desde 1999, Gu-
shikem realiza vários projetos em parceria. A
interação entre eles, explica o homenageado, ren-
deu intercâmbio entre alunos das duas organi-
zações para o desenvolvimento de trabalhos na

área de química de superfície.

"As Graças": da mitologia para
o século 21, na Casa do Lago

[12/9/2005] As Graças, figura mitológica fa-
mosa na História da Arte desde a Grécia An-
tiga, tem sua versão contemporânea produzi-
da pelos estudantes de artes plásticas da Uni-
camp Felipe Masiero, Marcos Vinícius Fer-
nandes Ferreira e Vítor Gorino. O tríptico, em
xilogravura, feito pelos alunos em 2004 inspi-
rou a parceria dos artistas e deu nome à expo-
sição que está aberta até 19 de setembro no
Espaço Cultural Casa do Lago da Unicamp. O
medieval e o contemporâneo encontram-se na
produção dos artistas. “Usamos a técnica de
pintura tradicional, mas com uma abordagem
atual”, explica Vitor Gorino. Ao todo, estão ex-
postas 45 obras individuais que privilegiam a
figura feminina, respeitando a proposta do
tema recorrente desde a Grécia Antiga. Os
artistas exploram diferentes técnicas, entre elas
fotomontagem, gravura em metal, desenho e
pintura. A exposição pode ser visitada das 9 às
21 horas, de segunda a sexta-feira.

Cabri-Géomètre e a geometria plana

versão 1.4 do software Viabilidade Econô-
mica de Reciclagem dos Resíduos Sólidos
“Verdes”, primeiro software ecológico do
mundo, será realizado no dia 20, às 10 ho-
ras, no Auditório do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH). A versão 1.4 ga-
nhou mais um reforço: calcula, além dos cin-
co resíduos da versão 1.0, entulhos. O soft-
ware está disponível no endereço http://
www.setp.pr.gov.br/verdes. Mais informações
pelo e-mail magera@uol.com.br

!!!!!Biologia - “Inventário rápido e identifi-
cação de fatores que limitam a dispersão de
exóticos: um estudo sobre peixes no médio
rio doce (MG, Brasil)” (doutorado). Candida-
to: Anderson Oliveira Latini. Orientador: pro-
fessor Miguel Petrere Júnior. Dia 23 de se-
tembro, às 8 horas, na Sala de defesa de
teses da Pós-graduação do IB.
!!!!!Humanas - “O nível de robustez inte-

racional e a interferência das abordagens de
ensinar do professor e dos autores do livro
didático e de aprender dos alunos em aulas
de língua estrangeira para iniciantes” (dou-
torado). Candidata: Elenir Voi Xavier de Moura.
Orientador: professor José Carlos Paes de
Almeida Filho. Dia 19 de setembro, às 14 ho-
ras, na Sala de defesa de teses do IEL.
!!!!!Matemática, Estatística e Computação

Científica  - “Métricas de Einstein em varieda-
des bandeira” (doutorado). Candidato: Evandro
Carlos Ferreira dos Santos. Orientador: profes-
sor Caio José Colletti Negreiros. Dia 19 de se-
tembro, às 14 horas, no Imecc.
!!!!!Odontologia - “Indução de osteocla-

togênese independente de rank por uma fra-
ção lipídica de Porphyromonas gingivalis”
(doutorado). Candidato: Marcelo Henrique
Napimoga. Orientador: professor Reginaldo
Bruno Gonçalves. Dia 20 de setembro, às
14 horas, na Sala de defesa de teses da FOP.

“Influência de distâncias de soldagens e
diâmetros na resistência à tração e alonga-
mento do titânio comercialmente puro solda-
do a laser” (doutorado). Candidata: Daniela
Maffei Botega. Orientador: professor Marce-
lo Ferraz Mesquita. Dia 23 de setembro, às
8h30, na FOP.


