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Universidade Estadual de Campinas – 7 a 13 de agosto de 2006

!Semana da Física - A Quanta Júnior,
empresa júnior do Instituto de Física “Gleb
Wataghin” (IFGW), realiza no período de 7 a
11 de agosto a V Semana da Física. O even-
to acontece no auditório do IFGW. Informa-
ções: (19) 3788-5299 ou www.quanta.org.br

!20 anos do Caism - O Centro de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher (Caism) co-
memora seus vinte anos de existência de 7 a
11 com a programação que está em ww-
w.caism.unicamp.br/noticias/060728-progra-
macao20anos

!Lingüística e Cognição - O Instituto de
Estudos da Linguagem (IEL) realiza de 9 a
11 de agosto, em sua unidade, a partir das
9h30, a III Conferência de Lingüística e
Cognição. No encontro serão discutidas
questões epistemológicas, empíricas e me-
todológicas da Lingüística frente às relações
entre Linguagem, Cognição e Interação,
enfatizando aspectos biológicos, sócio-cul-
turais e tecnológicos. O evento contará com
seis mesas-redondas e a participação de
conferencistas nacionais e internacionais.
Entre eles estão Lorenza Mondada (Uni-
versité de Lyon, França); Eve Sweetser (Ber-
keley University, EUA) e Enrique Bernatdéz
(Madri, Espanha). O evento é voltado a do-
centes, pesquisadores e alunos de pós-gradu-
ação de todo o país. Informações e programa-
ção: www.unicamp.br/iel/linguisticaecognicao

!20 anos do CSS - A cerimônia em ho-
menagem aos 20 anos da Coordenadoria de
Serviços Sociais (CSS) acontece no dia 9,
das 11h30 às 14h, no Centro de Convenções
da Unicamp.

!Cuidadores informais - O X Curso para
Cuidadores Informais na Assistência Domi-
ciliar, organizado pelo Serviço Social do Hos-
pital das Clínicas (HC) em conjunto com a
disciplina de Medicina Interna do Departa-
mento de Clínica Médica da Faculdade de
Ciências Médicas da Unicamp, acontece nos
dias 10 e 11, das 8h às 17h, no auditório da
FCM. Com 100 vagas disponíveis e carga
horária de 16 horas, as inscrições podem ser
feitas mediante preenchimento de formulá-
rio eletrônico no endereço www.hc.uni-
camp.br/servicos/servico_social/inscricao. O
curso está sob a coordenação dos professo-
res Jamiro da Silva Wanderley, Maria Helena
Guariento e da funcionária Ernesta Lopes
Ferreira Dias. Informações: www.fcm.uni-
camp.br/pop_up/2006/julho06/folder1

Soares. Dia 11, às 14 horas, na sala 4 (Artes
Cênicas) do IA.

!Biologia
“Efeito da finasterida sobre a interação

epitélio-estroma nos diferentes lobos da prós-
tata de ratos” (mestrado). Candidata: Flávia
Karina Delella. Orientador: professor Sérgio
Luís Felisbino. Dia 9, às 14 horas, na sala
de defesa de teses do IB.

“Caracterização clonal e biológica de linha-
gens de Escherichia coli de origem aviária”
(doutorado). Candidata: Tatiana Amabile de
Campos. Orientador: professor Wanderley
Dias da Silveira. Dia 11, às 14 horas, na sala
de defesa de teses da pós-graduação do IB.

“Reconstrução de defeitos ósseos com
cerâmica de fosfato de cálcio ou laserterapia
de baixa energia associado a procedimento
de enxertia” (doutorado). Candidata: Rosane
Vieira da Silva. Orientador: professor José
Angelo Camilli. Dia 14, às 14 horas, na sala
de defesa de teses do IB.

!Computação
“Especialização de arquiteturas para crip-

tografia em curvas elípticas” (mestrado).
Candidato: Márcio Rogério Juliato. Orien-
tador: professor Guido Costa Souza de Ara-
újo. Dia 8, às 14 horas, no auditório do IC.

“Especialização de arquiteturas para crip-
tografia em curvas elípticas” (mestrado).
Candidato: Marcio Rogério Juliato. Orien-
tador: professor Guido Costa Souza de Ara-
újo. Dia 8, às 14 horas, no auditório do IC.

!Geociências
“A astronomia na formação continuada de

professores e o papel da racionalidade prá-
tica para o tema da observação do céu” (dou-
torado). Candidato: Paulo Sérgio Bretones.
Orientador: professor Maurício Compiani. Dia
11, às 9 horas, no auditório do IG.

!Humanas
“Literatura em fragmentos: história, políti-

ca e sociedade nas crônicas de Graciliano
Ramos” (mestrado). Candidato: Robson dos
Santos. Orientador: professor Marcelo Si-
queira Ridenti. Dia 9, às 10 horas, na sala
de defesa de teses do IFCH.

!Linguagem
“A ficção científica como derivação da uto-

pia - a inteligência artificial” (mestrado). Can-
didato: Marcelo Giglioli Stoppa Baldessin.
Orientador: professor Carlos Eduardo Or-
nelas Berriel. Dia 14, às 14 horas, na sala de
defesa de teses do IEL.

!Química
“Interação entre processos degradativos na

blenda de polipropileno e poliestireno” (dou-
torado). Candidato: Walter Ruggeri Waldman.
Orientador: professor Marco Aurélio De Paoli.
Dia 9, às 9 horas, no miniauditório do IQ.

“Análise da composição química da pró-
polis brasileira por espectrometria de mas-
sas” (doutorado). Candidata: Alexandra C. H.
Frankland Sawaya. Orientador: professor
Marcos Nogueira Eberlin. Dia 11, às 9 ho-
ras, no miniauditório do IQ.

!Mostra virtual relembra
  Campinas dos anos 60

Em 19 de outubro de 1960, Campinas abria uma

década de transformações com a inauguração do Aero-
porto Internacional de Viracopos. A despedida do bonde
(foto), registrada pelo fotógrafo V-8 em 1968, foi um mis-
to de festa e saudades. Também na década de 1960,
mais precisamente em 1967, Carmen Silvia Ramasco
ganhou o título de miss Brasil e o nadador José Silvio
Fiollo bateu o recorde mundial. Ainda nesta época, a
população campineira experimentou a alegria de freqüen-
tar o Theatro Municipal e a tristeza de assistir à sua de-
molição. São fatos registrados em fotos por expoentes
da fotojornalismo de Campinas, memórias de uma déca-
da que deu de presente à cidade também a criação de
uma instituição de ensino superior, a Unicamp, fundada
em 1966. O material iconográfico, com mais de 30 docu-
mentos, está reunido na mostra virtual A cidade em cena,
que está no ar desde o dia 1º de agosto: www.ano40.u-
nicamp.br/mostra_cmu/expo_a_cidade_em_cena

Parte do programa dos 40 anos da Unicamp do Siste-
ma Central de Arquivos da Unicamp (Siarq), a exposição
produzida por Cássia Denise Gonçalves, responsável
pelo Laboratório de Iconografia do Centro de Memória
Unicamp (CMU), tem como objetivo mostrar os aconte-
cimentos mais pertinentes da década de fundação da

Unicamp. “É um trabalho de memória, que não tem o
objetivo de contar a história da cidade, mas reunir fatos
que a mobilizaram na época”, explica. Em alguns mo-
mentos, as legendas são usadas para fazer uma com-
paração entre o desenvolvimento da cidade e os primei-
ros anos da Universidade. A foto panorâmica foi total-
mente mapeada para orientar os visitantes.

!CD divulga vida e obra
  da poetisa Hilda Hilst

 A casa onde Hilda Hilst passou os últimos anos de
sua vida, no distrito de Barão Geraldo em Campinas,
compõe um dos cenários do documentário Hilda Hilst:
Casa do Sol Viva, produzido pela pós-doutoranda da
Unicamp Cristiane Grando e pelo artista visual Leo Lo-
bos. O DVD servirá como material de apoio em cursos e
conferências a ser ministrados por Cristiane Grando. O
objetivo é divulgar a obra da escritora Hilda Hilst e a ins-
tituição em escolas e universidades. No vídeo, Hilda apa-
rece entre as coisas de que mais gostava: os livros e os
cachorros. “Se me perguntassem o que eu queria levar
para uma ilha deserta, eu responderia meus livros e meus

cachorros. Não levaria homem nenhum”, disse em
uma de suas entrevistas, numa sala repleta de li-
vros.

A poetisa dizia ser movida a inspirações e criticava
um autor que dizia que isso não existe. “Ele é muito
chato. Todo mundo que escreve textos poéticos acre-
dita na inspiração. Às vezes, tava tomando banho e
saía nua porque era muito rápido tinha de escrever...
Chegava a ficar com febre para escrever”.

A crítica da poetisa ao mercado editorial brasilei-
ro sempre foi intensa. “No Brasil ninguém liga para o
escritor. Pra mim só ligaram depois de 60 anos. Sin-
to muita pena dos escritores pobres porque não têm
chance”, confessa.

“Hilda Hilst foi uma das mulheres mais originais
de sua época”, diz Cristiane Grando. Para ela, a po-
eta, dramaturga e ficcionista com mais de 40 obras
publicadas é uma das vozes fundamentais da litera-
tura brasileira do século 20. O DVD Hilda Hilst: Casa
do Sol Viva é mais uma das tantas homenagens re-
alizadas nos últimos tempos em forma de leituras,
encenações, estudos de graduação, mestrado e dou-
torado no Brasil e no exterior.

Richard R. Nelson
Os dez ensaios constantes deste livro servem

para mostrar como fazer e como transmitir teori-
as complexas em economia sem ter que recorrer
a numerosas equações algébricas e complexas
fórmulas geométricas. Originalmente publicados
como artigos de revistas acadêmicas ou como
capítulos de obras coletivas, esses textos apre-
sentam de forma clara e acessível as relações
entre o avanço da tecnologia e o crescimento eco-
nômico, a teoria schumpeteriana das inovações
e da concorrência oligopolista, e os papéis da ci-
ência no progresso técnico de nossos dias.
ISBN 85-268-0732-3 - Páginas:  504 - Edição: 1

- Tam: 16x23cm - Ano: 2006

As fontes do crescimento econômico

!Vagas remanescentes - As inscrições
para o preenchimento das vagas remanes-
centes do Vestibular 2007 da Unicamp se-
rão recebidas no período de 11 a 25 de agos-
to. Os interessados poderão se inscrever pelo
endereço www.comvest.unicamp.br. Podem
participar os alunos matriculados em cursos
de graduação da Unicamp e de outras insti-
tuições do ensino superior, além de candi-
datos portadores do diploma de curso supe-
rior. O valor da taxa de inscrição será libera-
do em breve. O processo seletivo das vagas
remanescentes é feito em três fases.

!Reescrita Prolongada - O compositor
João Victor Bota, aluno de mestrado da
Unicamp, faz estréia mundial da obra “Re-
escrita Prolongada” sobre uma peça de Sil-
vio Ferraz no Festival de Música Nova. O
evento acontece no dia 11, às 20h30, no
auditório do Teatro TIM (Ibirapuera), com re-
gência de Dario Sotelo. A entrada é franca.

!Fórum de Manutenção - A Agência para
a Formação Profissional da Unicamp (AFPU)
recebe até 9 de agosto inscrições para o IV
Fórum de Manutenção, dirigido a técnicos,
engenheiros e profissionais que atuam na
área de manutenção elétrica. O objetivo do
evento é interar os profissionais sobre a nor-
ma NR10 – Segurança em Instalações com
Eletricidade. Inscrições: www.afpu.unicamp.br/
novidades/forum%20rn10

!Alimentos
“Produção, purificação e caracterização da

lipase de Geotrichum candidum obtida a par-
tir de meios industriais” (mestrado). Candi-
dato: Rafael Resende Maldonado. Orien-
tadora: professora Maria Isabel Rodrigues.
Dia 7, às 9 horas, no salão nobre da FEA.

“Avaliação de sistemas de fechamento
para embalagens de polietileno tereftalato
(pet) na retenção de co2” (mestrado). Candi-
data: Heliane Betune Bastos. Orientador:
professor Carlos Alberto Rodrigues Anjos.
Dia 14, às 15 horas, no salão nobre da FEA.

!Artes
“O som internético: a evolução, a situa-

ção e a estética do som na internet” (mes-
trado). Candidata: Daniela Carvalho Monteiro
Ferreira. Orientador: professor José Eduar-
do Ribeiro de Paiva. Dia 7, às 14 horas, na
CPG do IA.

“O gestual humano e o barroco mineiro à
luz dos estudos de François Delsarte” (mes-
trado). Candidata: Carolina Romano de An-
drade. Orientadora: professora Marilia Vieira

A Fapesp lançou no dia 1º de
agosto a segunda chamada de
propostas para participação no
projeto KyaTera. A chamada
convoca dois tipos de grupos de
pesquisa do estado de São Paulo e
empresas para participarem do
desenvolvimento de tecnologias da
Internet Avançada. Grupos com
experiência em redes ópticas
poderão apresentar suas propostas
até 30 de agosto para desenvolver
tecnologias nessa área, em
colaboração com outros grupos do
mundo e testá-las na rede KyaTera –
uma rede de alta capacidade
totalmente dedicada ao projeto,
cujas fibras chegam até dentro dos
laboratórios (Fiber-To-The-Lab).

Outro alvo da chamada são os
grupos de ciências experimentais,
de todas as áreas do conhecimento,
que desejem desenvolver WebLabs
a partir de equipamentos dos seus
laboratórios. WebLabs são
laboratórios reais cujos
instrumentos podem ser
controlados a distância através da
Internet convencional ou de redes
de alta capacidade, para fins de
ensino ou pesquisa. As propostas
para desenvolver e disponibilizar
WebLabs poderão ser submetidas
em fluxo contínuo.

A chamada também é aberta a
empresas interessadas em
desenvolver inovações
tecnológicas para redes de alta
velocidade (equipamentos,
componentes e aplicações) em
parceria com grupos de pesquisa do
KyaTera. Além disso, centros de
P&D de empresas podem apresentar
propostas para se conectarem à
rede KyaTera

Já fazem parte do KyaTera cerca
de 400 pesquisadores e estudantes
de grupos de excelência do estado
de São Paulo, nucleados em 27
subprojetos. Desde o início de 2005,
o projeto KyaTera está
desenvolvendo e construindo sua
rede óptica e desenvolvendo
tecnologias que alavanquem uma
Internet mais rápida, segura e que
permita novos serviços para seus
usuários.

No primeiro ano do projeto, as
pesquisas geraram mais de 200
publicações em revistas científicas
e congressos. As principais
aplicações desenvolvidas no
período foram os WebLabs (nas
áreas de engenharia química,
comunicações ópticas, engenharia
de produção, biologia); bancos on-
line de imagens médicas e
biológicas em alta resolução, e
videoconferência de alta definição.

Informações mais detalhadas
sobre a seleção podem ser obtidas
em www.kyatera.fapesp.br e com a
gerente de Disseminação e
Logística, Verónica Savignano:
vsavigna@ifi.unicamp.br ou (019)
3788-2150 e (019) 9217-2225.

KyaTera abre
seleção pública


