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Universidade Estadual de Campinas – 26 de junho a 2 de julho de 2006

                     Hubert Eichheim e outros  
Tradução: Paulo Oliveira, Susana Kampff Lages

Blaue Blume
Curso completo

Blaue Blume abarca todo o nível básico da aprendi-
zagem de alemão, até o patamar do Zertifikat Deutsch, e
é concebido para adultos. Além de gramática, fonética,
vocabulário e exercícios, também traz dicas de aprendi-
zagem e contempla uma vasta gama de tipos de textos.
O material compõe-se de Livro do curso, com 54 unida-
des, Manual do estudante, com glossário, uma mi-
nigramática, respostas dos exercícios e transcrição dos
textos de compreensão oral, e três CDs com todos os
textos de compreensão oral e exercícios de pronúncia.
ISBN 85-268-0709-9 - Páginas: 352 - Edição: 1
Tam: 21x28 cm. - Ano: 2006 - Preço: R$ 200,00

!!!!!Distinguished Scientist Award - O ex-
aluno da Faculdade de Odontologia de Pi-
racicaba (FOP) da Unicamp, Hyun Michel
Koo, foi contemplado com o prêmio “Dis-
tinguished Scientist Award”. Concedido pela
International Association for Dental Research
(IADR), a premiação será outorgada duran-
te a 84a Sessão Geral e Exibição da Associ-
ação Internacional de Pesquisas Dentárias
e 1º Encontro da Federação Pan-Asian-
Pacific. O evento acontece de 28 de junho a 1º
de julho, em Brisbane, na Austrália. Mais infor-
mações: www.fop.unicamp.br/portal/news.p-
hp?codnoticia=1276
!!!!!Biblioteca Paulo Freire - A Agência

para a Formação Profissional da Unicamp
(AFPU) promove no dia 28, das 12h às 14h,
em seu auditório, a palestra “Biblioteca Po-
pular Paulo Freire”, proferida por Francisco
Genézio Lima de Mesquita, técnico em bi-
blioteconomia do Instituto de Artes (IA). O
evento é aberto ao público e faz parte dos
Ciclo de Palestras Projeto Telessalas, que
tem como finalidade divulgar conhecimento
e informação.
!!!!!Doador Universitário - A próxima cole-

ta de sangue do Projeto Doador Universitário
acontece no dia 29, das 8h às 12h, na Praça
das Bandeiras. Informações: (19) 3788-4735.
!!!!!Ambiências Urbanas - A professora Eni

Orlandi, coordenadora do Laboratório de
Estudos Urbanos (Labeurb) da Unicamp,
participa como debatedora do seminário
“Processos e Mobilidades da Manifestação
das Ambiências Urbanas”, com o professor
Jean Paul Thibaud (Université Grenoble). O
evento acontece no dia 29, às 19 horas, na
Faculdade de Saúde Pública da Universida-
de de São Paulo (USP). Informações: e-
venlabe@unicamp.br
!!!!!Ciência e Arte nas Férias - Os labora-

tórios ou grupos de pesquisa da Unicamp in-
teressados em participar do Programa Ciên-
cia e Arte nas Férias em 2007 deverão sub-
meter, até o dia 30 de junho, projetos ao Fun-
do de Apoio ao Ensino e à Pesquisa da

Unicamp (Faepex). Os projetos, envolvendo
dois estagiários, deverão ser submetidos
somente por um docente. Eventualmente e
mediante justificativa à Coordenação do Pro-
grama, um laboratório poderá acolher até
quatro alunos. No entanto, o montante de
recursos destinado será o mesmo. Informa-
ções: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/
BDNUH/NUH_6356/NUH_6356.html
!!!!!Artesanato e Quitutes - O Sindicato

dos Trabalhadores da Unicamp (STU) rece-
be até 30 de junho inscrições de interessa-
dos em participar da Feira de Artesanato e
Quitutes da Unicamp. Elas podem ser feitas
das 8h30 às 17h30, na sede do STU (Rua
Sérgio Buarque de Holanda, prédio do Ciclo
Básico 1). A taxa é de R$ 150. Informações:
(19) 3289-4242 ou diretores@stu.org.br
!!!!!Artista Residente - Parte dos 40 anos da

Unicamp, o Programa do Artista Residente aca-
ba de divulgar edital para selecionar profissio-
nais interessados em desenvolver projetos na
área de Dança. As inscrições vão até 30 de
junho. Informações: www.unicamp.br/unicamp/
unicamp_hoje/ju/junho2006/ju326pag10a.html
!!!!!Arte-terapia e loucura - No Espaço das

Artes da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM), acontece até 30 de junho a exposi-
ção “Arte-terapia e loucura”, dos internos do
Hospital Psiquiátrico do Juquery. São traba-
lhos de colagens e pinturas organizados pela
psicóloga e presidente da organização Arte
Sem Fronteiras, Sonia Tommasi, que desde
2001 administra um ateliê artístico dentro do
Juquery. Entrada franca.
!!!!!Sinfônica Infanto-juvenil - A Orquestra

Infanto-juvenil (OIJ) do Núcleo de Integração
e Difusão Cultural (Nidic) recebe até 1 de ju-
lho inscrições de crianças e adolescentes, na
faixa etária de 8 a 17 anos, que já estudam
música. Gratuitas e sem taxa, podem ser fei-

tas pelo e-mail sgebram@unicamp.br

!!!!!Alimentos
“Cacterização bioquímica dos vinagres

brasileiros” (mestrado). Candidata: Márcia
Zilioli Bellini. Orientadora: professora Ga-
briela Alves Macedo. Dia 30, às 9 horas, no
salão nobre da FEA.
!!!!!Artes

Veja notas detalhadas em http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/indice/indice_notas_principal.htm
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“Um estudo analítico das sonatinas para
piano solo de Almeida Prado, visando a sua
performance” (doutorado). Candidata: Cín-
tia Costa Macedo Albrecht. Orientador: pro-
fessor Antônio Rafael Carvalho dos Santos.
Dia 27, às 14 horas, no auditório do IA.

“Entre o museu e a praça, o legado de Lygia
Clark e Hélio Oiticica” (mestrado). Candidata:
Márcia Martins Rodrigues de Moraes. Ori-
entadora: professora Maria de Fátima Morethy
Couto. Dia 30, às 15 horas, no IA.
!!!!!Linguagem
“Enunciados escritos: relações dialógicas

entre gêneros discursivos” (mestrado). Can-

didata: Aline Maria Pacífico Manfrim. Ori-
entadora: professora Raquel Salek Fiad. Dia
26 de junho, às 14 horas, na sala de defesa
de teses do IEL.

“Incipit: a vida nova e a irrupção da lírica
moderna” (doutorado). Candidato: Eduardo
Sterzi de Carvalho Júnior. Orientador: pro-
fessor Márcio Orlando Seligmann-Silva. Dia
29, às 14 horas, na sala de defesa de teses
do IEL.
!!!!!Matemática
“Otimização da menor soma de valores

ordenados” (doutorado). Candidato: Flávio
Sakakisbara Yano. Orientador: professor
Roberto Andreani. Dia 26, às 14 horas, na
sala 321 do Imecc.
!!!!!Medicina
“Tentativa de suicídio recorrente” (mes-

trado). Candidato: Carlos Filinto da Silva
Cais. Orientadora: professora Neury José
Botega. Dia 29, às 9 horas, no anfiteatro do
Departamento de Psicologia Médica e Psi-
quiatria da FCM.
!!!!!Odontologia
“Caracterização o perfil de colonização

oral por cândida nos pacientes submetidos
a transplante de células progenitoras hema-
topoiéticas no Hospital de Clínicas da Uni-
camp” (doutorado). Candidata: Mônica Leal
Alcure. Orientador: professor Oswaldo Di
Hipólito Júnior. Dia 29, às 8h30, na FOP.

“Comparação cefalométrica entre as gran-
dezas de avaliação das bases apicais” (dou-
torado). Candidata: Silvia Amélia Scudeler
Vedovello. Orientadora: professora Darcy
Flávio Nouer. Dia 29, às 9 horas, no Labora-
tório de Ortodontia da FOP.
!!!!!Química
“Modificações catalíticas de óleos vege-

tais para a produção de insumos químicos”
(doutorado). Candidato: Sérgio Teixeira. Ori-
entador: professor Ulf Friedrich Schuchardt.
Dia 26, às 9 horas, no miniauditório do IQ.

“Otimização multivariada para a determi-
nação direta de Ni utilizando voltametria de
redissolução anódica em um sistema homo-
gênea de solventes” (doutorado). Candidata:
Gyda Marie May. Orientador: professor João
Carlos de Andrade. Dia 26,às 9 horas, no
miniauditório do IQ.

!!!!!Professor do IA recebe prêmio por
  ensaio sobre mães da Praça de Maio

O professor Fernando de Tacca, do Departamento de
Multimeios do Instituto de Artes da Unicamp, foi contempla-
do com o Prêmio Pierre Verger de Ensaio Fotográfico - Edi-
ção 2006, da Associação Brasileira de Antropologia (ABA).
O prêmio, personificado no troféu Fatumbi, foi entregue na
abertura da 25ª Reunião da ABA em Goiânia, no dia 9 de
junho. O ensaio fotográfico intitulado “Pañuelos” (sobre as
mães da Praça de Maio, na foto) pode ser visitado na página da
revista: www.studium.iar.unicamp.br/panuelos

O Concurso de Vídeo Etnográfico foi criado na 20ª Reu-
nião da ABA, de Salvador, em 1996. Em outubro do mesmo
ano, a diretoria da ABA aprovou, em Caxambu (MG), o nome
de Pierre Verger para titular o prêmio do concurso. Nascido
na França em 1902, o antropólogo e fotógrafo se instalou na
Bahia a partir da década de 1940, onde veio a falecer em
1996 deixando uma obra antropológica e fotográfica de ines-
timável valor. Durante a preparação da 4ª edição do prêmio,
em 2002, a diretoria da Abra decidiu criar uma segunda mo-
dalidade: o de ensaio fotográfico de cunho antropológico.

!!!!!Divulgada abertura de editais para
  atividades na Estação Guanabara

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
(Preac) da Unicamp acaba de divulgar a abertura de dois
editais para atividades no Centro Cultural de Inclusão e
Integração Social, inaugurado em abril desse ano na
Estação Guanabara. O primeiro se refere a propostas
para o agendamento de atividades como oficinas, cur-
sos, workshops, eventos expositivos, que necessitem
apenas de espaço para serem desenvolvidas e com to-
dos os custos sob responsabilidade do proponente. O
segundo edital se refere a propostas para o portfólio de
projetos, que são atividades de inclusão e integração
social, de médio e longo prazo, e que necessitem de re-
cursos financeiros.

Para o professor Marcos Tognon, assessor da Preac e
um dos responsáveis pelos novos projetos, o objetivo é
que o Centro Cultural seja um braço estendido da Unicamp
na área central de Campinas. “A idéia é criar um calendário
de atividades que privilegiem a inclusão social e a divulga-
ção científica”, afirma.

Foto :Fernando de Tacca

O professor Paulo Franchetti, diretor executivo da Editora da Unicamp:
política diferenciada de vendas para livrarias credenciadas pelo Sinpro

Editora da Unicamp oferece
livros ao Sinpro e desconto

para professores da rede
o próximo dia 26, a Editora
da Unicamp, representada

por seu diretor executivo, professor
Paulo Franchetti, firmará contrato
de parceria com o Sindicato dos

Professores de
Campinas e Regi-
ão (Sinpro). O ob-
jetivo principal é
estabelecer ações
de cooperação,
visando à difusão
dos produtos da
Editora e a reuni-

ão de esforços para promover a lei-
tura junto ao corpo de associados
do Sindicato dos Professores.

Entre as ações a serem adotadas,
caberá à Editora da Unicamp cola-
borar com a formação e o enrique-
cimento da Biblioteca do Sinpro,
doando, mediante solicitação, um
exemplar de cada obra não esgota-
da pertencente a seu catálogo e um
exemplar de cada novo lançamen-
to. Também caberá à Editora im-
plementar uma versão do Programa
Estante do Professor (PEP), especi-
almente voltada para os associados
do Sinpro, bem como uma política
de vendas diferenciada para livra-
rias credenciadas por esse sindica-
to, resultando, assim, em um des-
conto de 25% ao professores sindi-

calizados na aquisição de livros.
Já o Sinpro reunirá seus esforços

para divulgar, nas suas publica-
ções, os livros cedidos, e também
colaborará para que a Editora da
Unicamp tenha acesso ao banco de
endereços dos associados do sindi-
cato e facultará às livrarias creden-
ciadas (ou à Editora) a participação
e comercialização de seus produtos
nos eventos promovidos pela enti-
dade para os professores. O contra-
to de cooperação será assinado às
15 horas deste dia 26, na sede do
Sinpro, na av. Profa. Ana Maria Sil-
vestre Adade, nº 100, Parque das
Universidades, em Campinas.

N
Acordo que

visa promover
a leitura vai
ser assinado
neste dia 26


