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o dia 17 de agosto, em 58 es-
tandes montados no Giná-
sio Multidisciplinar, estarão

reunidas cerca de 35 empresas inte-
ressadas no recrutamento de jovens
talentos da graduação e pós-gradu-
ação da Unicamp, considerada cen-
tro de excelência em ensino, pesqui-
sa e inovação. É quando se realiza a
VII Talento, feira anual organizada
pelo Núcleo das Empresas Juniores

da Unicamp, que
congrega 19 em-
presas. As juniores
constituem associa-
ções cíveis, sem fins
lucrativos, de alu-
nos de graduação,
que sob a supervi-
são de professores

altamente qualificados prestam ser-
viços e desenvolvem projetos para
empresas e entidades em suas res-
pectivas áreas de atuação.

Criada em 1999, com o objetivo de
aproximar estudantes universitários
e empresas, a Talento transformou-
se no principal evento de recruta-
mento da região de Campinas, pois
passou a atrair alunos de outras uni-
versidades, que hoje constituem
25% do público visitante. O objeti-
vo da feira é incentivar a aproxima-
ção e o relacionamento de universi-
tários e empresas, possibilitando às

empresas visitantes a seleção de po-
tenciais profissionais.

Em sua última edição a Talento
recebeu 5.000 visitantes e para este
ano estão previstos cerca de 7.000,
segundo seus organizadores. Este
público é predominantemente for-
mado por estudantes que buscam
informações sobre as empresas par-
ticipantes, avaliando aquelas que
atuam em suas áreas de interesse.
Durante o evento, as empresas inte-
ressadas conversam com os estu-
dantes em seus estandes e recebem
currículos, realizam palestras e par-

ticipam de mesas-redondas. Pesqui-
sa realizada durante a última edição
da Talento mostra que aproximada-
mente 90% dos participantes a consi-
deraram ótima e boa, porcentual que
se repete em relação à organização.

Oportunidades – Marcelo Mítica
e Rafaela Batista de Oliveira, dois
dos coordenadores do evento, cons-
tatam que a imagem da Unicamp é
muito forte, o que leva as empresas
a procurarem seus alunos “porque
estão atrás de gente qualificada”.
Eles destacam a importância deste

Unicamp comemora o Ano 40 esten-
dendo sua programação cultural até a
FLIP – Feira Literária Internacional de

Parati , entre 9 e 13 de agosto. Alunos e pro-
fessores concentrarão suas atividades na OFF
FLIP, a programação alternativa e integrada
com os outros eventos da cidade e que reúne
arte com qualidade em diferentes linguagens.
A Editora também marcará presença ofere-
cendo seus títulos a preços especiais. Apenas
na quarta edição, a FLIP, criada em 2003, já faz
parte do circuito dos grandes festivais literá-
rios internacionais, como Hay-on-Wye,
Adelaide, Harbourfront de Toronto, Berlim,
Edimburgo e Mantua. Pelas ruas históricas de
Paraty – cidade litorânea do Rio de Janeiro na
divisa com São Paulo – caminharam Julian
Barnes, Eric Hobsbawm, Salman Rushdie,
Don DeLillo, Hanif Kureishi, Ian McEwan,
Martin Amis, Margaret Atwood, Paul Auster
e outros nomes da literatura mundial, ao lado
dos mais talentosos autores brasileiros. A
FLIP, que homenageou Vinícius de Morais em

2003, Guimarães Rosa em 2004
e Clarice Lispector em 2005, ele-
geu para este ano o escritor Jor-
ge Amado.

A Unicamp contará com um
espaço especial na OFF FLIP, o
Lepac (Laboratório de Estudos
e Pesquisas em Arte e Ciência),
criado pelo professor Álvaro de

Bautista, do Instituto de Artes, no bairro Portal
de Paraty. “Prestes a se aposentar, Bautista
também é um construtor de barcos e reservou
em sua oficina um espaço para o Lepac, que
será inaugurado justamente no evento artís-
tico mais importante da cidade. O professor
pretende transformar o espaço em centro cul-
tural e vem mantendo conversações com a
Universidade para que ali sejam oferecidos
cursos de extensão à população de Paraty”,
afirma Cida Godoy, coordenadora do Centro
de Produção do Instituto de Artes.

Para o Lepac estão programados palestras
e concertos de piano e de música de câmara,
durante a OFF FLIP. A Editora da Unicamp es-
tará com sua livraria móvel no Lepac, nos dias
10 e 11, e no Centro Histórico, em plena FLIP,
nos dias 12 e 13. Dentro da FLIP, o professor
Carlos Eduardo Berriel, do Instituto de Estu-
dos da Linguagem (IEL), participa da pales-
tra sobre “Produção literária e mercado edi-
torial”, às 18h30 do dia 12, na Pousada Villas
de Paraty.
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intercâmbio dos estudantes com as
empresas para se informar sobre o
mercado de trabalho, o tipo de for-
mação que essas empresas valori-
zam nos profissionais recrutados,
que áreas de atuação oferecem, a
gama de profissionais que compõ-
em seus quadros e sobre os cami-
nhos que devem ser seguidos du-
rante a graduação para uma habili-
tação condizente com as necessida-
des do mercado.

“Tudo isso pode ser feito em ape-
nas um dia do ano, visitando os es-
tandes, assistindo palestras e parti-
cipando de mesas-redondas. E, se o
aluno freqüentar o evento a partir do
primeiro ano, até o final do curso
certamente acumulará informações
e conhecimentos suficientes que o
credenciarão a descortinar as possi-
bilidades em seus campos de atua-
ção. Nesse dia ele pode vislumbrar
um emprego ou oportunidade de
estágio”, afirmam.

Marcelo Mítica lembra ainda que
as empresas, muitas vezes, recorrem
a processos de seleção extremamen-

te específicos, que precisam ser pre-
viamente conhecidos pelo candida-
to para que se prepare adequada-
mente e não perca tempo – muitas
empresas não permitem mais de
duas participações no processo para
trainee. Também por este aspecto,
segundo o coordenador, o evento se
revela útil para os graduandos.

Empresa ganha – Na opinião de
Rafaela de Oliveira, a Talento é uma
oportunidade rara também para a
empresa, que tem acesso às creden-
ciais do aluno. “Não é raro a empre-
sa contratar um profissional cuja
formação não é a mais adequada às
suas necessidades. Isso não é tão
incomum principalmente quando o
candidato vem de cursos relativa-
mente novos, criados nas últimas
décadas”, afirma. Ela observa, por
outro lado, que o jovem pode desco-
brir novas áreas de atuação em sua
carreira que desconhecia. “Trata-se
de um processo profundamente rico
e todos nós da organização do even-
to temos consciência do que essa
participação fez e faz conosco”, as-
segura.

Os coordenadores da VII Talento
informam que os estudantes devem
cadastrar no site www.unicamp.br/
talento os seus currículos, que são
automaticamente enviados para to-
das as empresas participantes. Infor-
mações adicionais podem ser obti-
das em feira.talento@gmail.com
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!Cultura caipira
Dia 10, 17 horas – O professor José Roberto Zan fala so-

bre a cultura caipira, que está associada ao modo de vida de
pequenos sitiantes, parceiros e agregados que ocuparam
durante muito tempo as regiões do centro-sul do Brasil. Vol-
tado para uma produção de subsistência e, eventualmente,
comercializando um pequeno excedente no mercado mais pró-
ximo, o caipira criou um tipo de organização social baseado,
segundo Antonio Candido, na produção de “mínimos vitais”. José
Roberto Zan é diretor do Instituto de Artes da Unicamp, profes-
sor do Departamento de Música, onde ministra disciplinas liga-
das à Sociologia da Cultura e da Arte e à História da Arte.  Pu-
blicou artigos em periódicos e coletâneas nacionais e estrangeiras
sobre Sociologia, História e Estudos sobre Música Popular.

!Música de câmara
Dia 11, 15 horas – O Trio Carcoarco excursiona pelo reper-

tório da música popular brasileira explorando uma linguagem
refinada, comum à música de câmara. As raras rabecas e di-
versos instrumentos brasileiros de percussão – como berimbau,
pandeiro, zabumba, alfaia, congas e vasos de cerâmica – ex-
pressam com clareza um princípio estético que combina pes-
quisa à criação sonora musical. O Carcoarco baseou-se, ori-
ginalmente, em composições e arranjos de José Gramani e hoje
o trio tem criado suas próprias composições e arranjos, explo-
rando as inúmeras possibilidades em timbre, extensão e arti-
culação que os instrumentos oferecem.

!Concerto de piano
Dia 11, 17 horas – Mauricy Martin é professor de piano nos

cursos de Graduação e Pós-Graduação e chefe do Departa-
mento de Música da Unicamp. Bacharelado em Piano na
Universidade de Indiana, tendo recebido a maior bolsa de
estudos até então outorgada pela universidade a um estudante

de música. Mestre pela Universidade de Indiana e doutor pela
Universidade de Boston, estudou com o renomado pianista
Anthony di Bonaventura. No programa, Villa Lobos, Chopin e
a Sonatina para violino e piano de Dvorak, com Esdras Ro-
drigues ao violino.

Mesa-redonda
Dia 12, 18h30 – “Municípios Educadores Sustentáveis –

Reflexões sobre turismo, meio ambiente e desenvolvimento
sustentável” é o tema de mesa-redonda coordenada pelo pro-
fessor Sandro Tonso. Compõem a mesa Marcos Sorrentino,
diretor nacional de Educação Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente; o escritor Carlos Rodrigues Brandão; Sergio Bueno
da Fonseca, coordenador da Agenda 21 Brasil; Domingos de
Oliveira, representante da Rede DLIS Paraty; e Amaury Bar-
bosa, presidente do Comitê Executivo Pró-Unesco para a
candidatura de Paraty a patrimônio mundial.

(No Lepac, rua João Guimarães Rosa, s/n – Bairro Portal de Paraty)
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Universidade tem um espaço especial para promover palestras, concerto de piano e música de câmara
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