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LIVRO DA SEMANALIVRO DA SEMANA

!!!!!10ª Edição da SEE – A 10ª Edição da
Semana da Engenharia Elétrica (SEE) acon-
tece no período de 21 a 25 de agosto, na
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Com-
putação (FEEC) da Unicamp. Durante a se-
mana serão ministradas palestras, minicur-
sos, visitas a centros tecnológicos e estandes
de recrutamento de empresas. Inscrições:
www.jr3e.fee.unicamp.br/semana/2006/

!!!!!Otimização no Imecc – Os seminários de
Otimização, sob a coordenação do professor
José Mario Martinez, acontecem às segundas-
feiras, até 27 de novembro, às 14 horas, na
sala de reuniões (121), 1º andar do Departa-
mento de Matemática Aplicada do Imecc.

!!!!!AFPU e a saúde – A Agência para a For-
mação Profissional da Unicamp (AFPU)  re-
aliza no dia 22, das 8h30 às 17h, no Auditó-
rio da Coordenadoria de Desenvolvimento
Cultural (CDC), o I Encontro Internacional
sobre Melhoria de Processos na Área de
Saúde da Região Metropolitana de Campi-
nas. Presença do consultor norte-america-
no Lloyd Provost, sócio da Associates in
Process Improvement – API, co-autor do li-
vro “The Improvement Guide” e da Metodo-
logia de Melhoria de Processos, atualmente
utilizada pelo Programa de Desenvolvimen-
to Gerencial (PDG) da Unicamp. Informa-
ções: afpu@reitoria.unicamp.br

!!!!!Seminários do IQ – Os Seminários Ge-
rais do Instituto de Química vão acontecer
neste semestre em datas variadas. No dia 23
de agosto, o professor Henrique E. Toma, do
Instituto de Química da USP, “A Linguaguem
das Moléculas: Comunicação e Interfaces
Nanotecnológicas”. Em setembro, no dia 29,
o professor Evando Mirra aborda Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação no Brasil: Onde
estamos? Para onde vamos?”. No dia 8 de
novembro o convidado é o professor Roberto
Romano, do IFCH, debatendo “Ética e Ciên-
cia”. Informações: pilli@iqm.unicamp.br

!!!!!Seminário Pagu – O seminário “Topo-
grafias da curiosidade: a ‘Caixa de Pandora’
ou a beleza, o artifício e o perigo”, ministrado
por Laura Mulvey, será neste dia 24 de agos-
to, às 14 horas, na sala de projeção do IFCH.
Laura é pioneira na discussão entre feminis-
mo e cinema. Informações: (19) 3788-7873.

!!!!!Ciclo de Cinema – Os documentários
estão na pauta do Ciclo de Cinema, parte da
Mostra Unicamp, CPqD, Paradiso, que acon-
tece a partir do dia 25 no Cine Paradiso, que
fica na Rua Barão de Jaguara, 936, Centro
(fone 3234-4741). Na programação: “Nós que
aqui estamos e por vós esperamos”, dias 25
e 26, às 21h, e dia 27, às 16h30; “Corações
e mentes”, dias 27 e 28, às 21h, e dias 29,
30 e 31, às 16h30; “Nelson Freire”, dias 25 e
26, às 16h30, e dias 29 e 30, às 21h; “Ôni-
bus 174”, dia 28, às 16h30, e dia 31, às 21h.

!!!!!Livro na FEF – O lançamento do livro
“Um peixinho especial”, de Márcio Pereira
Morato, será no dia 25 de agosto, às 18h30,
na sala de congregação da Faculdade de
Educação Física (FEF) da Unicamp. Infor-
mações: (19) 3788-6604.

!!!!!Simpósio de Geriatria – O III Simpósio
de Geriatria e Gerontologia da Unicamp
“Qualidade de Vida e o Envelhecimento”
acontece no dia 26, a partir das 8h30, no
salão nobre da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM). Informações: www.fcm.uni-
camp.br/geenti

!!!!!Agrícola
“Diagnóstico ambiental de um trecho do

Córrego Bonifácio, APA Jundiaí-SP” (mes-
trado). Candidata: Lúcia Helena Romitelli.
Orientador: professor José Euclides Stipp
Paterniani. Dia 22 de agosto, às 9h30, no
anfiteatro da Feagri.

“Condições ambientais e aclimatação de
mudas micropropagadas de bananeira (Musa
SPP) CV. Grande naine” (doutorado). Can-
didato: Ciro Scaranari. Orientador: professor
Paulo Ademar Martins Leal. Dia 24 de agos-
to, às 8h30, no anfiteatro da Feagri.

!!!!!Alimentos
“Diagnóstico da contaminação por bacté-

rias patogênicas em uma indústria proces-
sadora de queijo de coalho e detecção de
genes associados a fatores de virulência”
(doutorado). Candidata: Maria de Fatima
Borges. Orientador: professor Arnaldo Yoshi-
teru Kuaye. Dia 25 de agosto, às 14 horas,
no Auditório II - DTA , da  FEA.

!!!!!Artes
“Cinco mulheres compositoras na música

erudita brasileira contemporânea” (mestra-
do). Candidata: Tânia Mello Neiva. Orienta-
dora: professora Lenita W. M. Nogueira. Dia
25 de agosto, às 10 horas, no IA.

“Estamos aí: um estudo sobre as influênci-
as do jazz na bossa nova” (mestrado). Candi-
dato: Fábio Saito dos Santos. Orientador: pro-
fessor José Roberto Zan. Dia 25 de agosto,
às 14h30, na sala 2 da pós-graduação do IA.

!!!!!Biologia
“Implantes tridimensionais de colágeno

polianiônico em falhas ósseas produzidas no
fêmur de ratas ovariectomizadas” (doutora-
do). Candidato: Marcelo Rodrigues da Cu-
nha. Orientadora: professora Selma Genari
Candelária. Dia 21 de agosto, às 14 horas,
na sala de defesa de teses, prédio da PG,
bloco O, 1º andar do IB.

“Adenovírus e rotavírus como indicadores
biológicos em águas residuárias de esgotos
sanitários após tratamento por processo
anaeróbio e disposição controlada no solo”
(mestrado). Candidata: Sandra Soares Mar-
tins. Orientadora: professora Maria Silvia
Viccari Gatti. Dia 22 de agosto de 2006, às
14 horas, na Sala de Defesa de Tese da Pós-
Graduação do Instituto de Biologia.

“Alterações morfológicas e atividades e
expressão de citocromos P450 no fígado de
ratos tratados com l-name” (doutorado). Can-
didata: Christiane Aparacida Badin Tarsitano.
Orientador: professor Stephen Hyslop. Dia 23
de agosto, às 14 horas, na sala de defesa de
teses, prédio da PG, bloco O, 1º andar.

“Variação morfológica em populações bra-
sileiras de Drosophila melanogaster: variação
latitudinal e temporal, herdabilidade e associ-
ação com inversões cromossômicas” (mes-
trado). Candidata: Laura Helea Hafner da Sil-
va. Orientador: professor Louis Bernard Klacz-
ko. Dia 24 de agosto, às 9 horas, na sala de
defesa de teses da pós-graduação do IB.

“Identificação de transcritos de Ceripo-
riopsis subvermispora expressos nas fases
iniciais da biodegradação da madeira.” (dou-
torado). Candidata: Maria Lucila Hernández
Macedo. Orientadora: professora Maricilda
Palandi de Mello. Dia 25 de agosto, às 9 ho-
ras, na sala de defesa de teses, prédio da
PG, bloco O, 1º andar do IB.

“Perfil morfo-funcional da inversão de sexo
em Synbranchidae Teleostei: Synbranchi-
formes.” (doutorado). Candidata: Fernanda
Natália Antoneli. Orientadora: professora Irani

Quagio Grassiotto. Dia 25 de agosto, às
14h30, na sala de defesa de teses, prédio
da PG, bloco O, 2º. andar do IB.

!!!!!Computação
“Modelo de suporte à avaliação formativa

baseado em sistemas multiagentes para
ambientes EaD” (doutorado). Candidata: Joi-
ce Lee Otsuda. Orientadora: professora He-
loísa Vieira da Rocha. Dia 25 de agosto, às
9 horas, na sala 316 do IC.

“Uma abordagem evolutiva para a gera-
ção automática de dados de teste” (mes-
trado). Candidato: Bruno Teixeira de Abreu.
Orientadora: professora Eliane Martins. Dia
25 de agosto, às 10 horas, no auditório IC1,
sala 01 do IC.

!!!!!Física
“Caracterização dos monocristais

Cs2NaAlF6:Cr3+ e Cs2NaGaF6:Fe3+ por
meio de ressonância paramagnética eletrô-
nica”. (mestrado). Candidato: Júlio César
Guimarães Tedesco. Orientador: Antônio
Manoel Mansanares. Dia 22 de agosto, às
10 horas, no auditório da pós-graduação,
prédio D do IFGW.

“Difração múltipla de raios-x no estudo das
propriedades estruturais da L-histidina hidro-
clorídrica monohidratada” (mestrado). Can-
didato: Alan Silva de Menezes. Orientador:
professor Lisandro Pavie Cardoso. Dia 23 de
agosto, às 14 horas, no auditório da pós-gra-
duação, prédio D do IFGW.

“Investigação das propriedades estruturais,
eletrônicas e magnéticas dos óxidos com es-
trutura perovskita dupla Ca2-xLaxFelrO6.”
(mestrado). Candidato: Leandro Félix de Sou-
sa Bufaiçal. Orientador: professor José Giglio
Pagliuso. Dia 24 de agosto, às 10 horas, no
auditório da pós-graduação, prédio D do IFGW.

“Transparência induzida eletromagnetica-
mente em vapor atômico de cálcio” (mes-
trado). Candidata: Silvânia Alves de Carva-
lho. Orientador: professor Luís Eduardo E-
vangelista de Araújo. Dia 25 de agosto, 10
horas, no auditório da Pós-Graduação do
IFGW, Prédio D.

!!!!!Geociências
“Urbanização e fragilidade ambiental na

bacia do Córrego Proença, município de

Campinas ( SP )” (mestrado). Candidato: Luis
Ribeiro Vilena Filho. Orientador: professor
Antonio Carlos Vitte. Dia 21 de agosto, às
14 horas, no auditório do IG.

“Gestão e uso do território: conflitos e prá-
ticas sócio-espaciais no parque Nacional da
Serra da Capivara” (mestrado). Candidata:
Claudia Levy. Orientadora: professora Maria
Tereza Duarte Paes Luchiari. Dia 22 de agos-
to, às 9 horas, no auditório do IG.

“Redes de inovação em biotecnologia:
genômica e direitos de propriedade intelec-
tual” (doutorado). Candidata: Maria Ester
Soares Dal Poz. Orientadora: professora
Sandra de Negraes Brisolla . Dia 22 de agos-
to, às 14h30, no auditório do IG.

“O micróbio é o inimigo: debates sobre a
microbiologia no Brasil (1885-1904)” (douto-
rado). Candidato: Jorge Augusto Carreta.
Orientadora: professora Maria Conceição da
Costa. Dia 23 de agosto, às 14 horas, no
auditório do IG.

“Dinâmica espaço-tempo do uso e ocupa-
ção da terra na região de entorno à área ur-
bana de Jundiaí/SP: implicações futuras na
reserva biológica da Serra do Japi” (mes-
trado). Candidata: Eliana Correa Aguirre de
Mattos. Orientador: professor Marcos César
Ferreira. Dia 24 de agosto, às 9 horas, no
auditório do IG.

“O papel do transporte aéreo na integração
do Território Brasileiro” (mestrado). Candida-
to: Fabricio Gallo. Orientador: professor Mar-
cio Antonio Cataia. Dia 25 de agosto, às 10
horas, na sala A-DGRN do IG.

“Condicionamento geoestatístico usando
cópulas” (doutorado). Candidato: Frederico
Augusto do Carmo Rosa. Orientador: profes-
sor Armando Zaupa Remacre. Dia 24 de
agosto, às 14 horas, no auditório do IG.

“Fazendo gênero nas ciências: uma aná-
lise das relações de gênero nas ciências na
produção do conhecimento o projeto genoma
da Fapesp” (mestrado). Candidata: Neide
Mayumi Osada. Orientadora: professora Ma-
ria Conceição da Costa. Dia 25 de agosto,
às 10 horas, no auditório do IG.

“O papel dos governos estaduais como
potencializadores da política mineral: o caso
dos arranjos produtores locais no segmento

exportador de rochas ornamentais na Bahia”
(mestrado). Candidato: Alexandre Jose Alves
da Silva. Orientadora: professora Rachel
Negrão Cavalcanti. Dia 25 de agosto, às 14
horas, no auditório do IG.

!!!!!Humanas
“Método dialético e política em Lukács”

(mestrado). Candidato: Fernando Frota Dillen-
burg. Orientador: professor Alcides Hector
Rodriguez Benoit. Dia 23 de agosto, às 18
horas, na sala de defesa de teses do IFCH.

“Tal Conceição. Conceição de Tal. Clas-
se, gênero e cotidiano de mulheres pobres
no Rio de Janeiro das primeiras décadas re-
publicanas” (mestrado). Candidata: Silvana
Santiago. Orientadora: professora Maria Cle-
mentina Pereira Cunha. Dia 24 de agosto,
às 14 horas, na sala de defesa de teses do
prédio da pós-graduação do IFCH.

!!!!!Linguagem
“Plotino,”eneadas” I, II e III; porfírio, “vida

de plotino”, introdução, tradução e notas”
(doutorado). Candidato: José Carlos Baracat
Júnior. Orientador: professor Trajano Augusto
Ricca Vieira. Dia 21 de agosto, às 9 horas,
na sala de defesa de teses do IEL.

“Quando negar é legitimar: reflexões sobre
preconceito e políticas lingüísticas ou das fan-
tasias ideológicas em torno da língua e da lin-
güística” (doutorado). Candidato: Alexandre do
Amaral Ribeiro. Orientador: professor Kanavillil
Rajagopalan. Dia 22 de agosto, às 13h30, na
sala de defesa de teses do IEL.

“Disfarces do invisível, duplicações da his-
tória na obra de Ricardo Piglia” (mestrado).
Candidata: Livia Fernanda de Paula Grotto.
Orientadora: professora Miriam Viviana Gá-
rate. Dia 23 de agosto, às 14 horas, na sala
de defesa de teses do IEL.

“O percurso sócio-cognitivo da construção
da referência em situações interativas envol-
vendo afásicos e não afásicos” (mestrado).
Candidata: Elisângela Bassi. Orientadora: pro-
fessora Edwiges Maria Moratto. Dia 25 de
agosto, às 9 horas, na sala do telão do IEL.

“Lia, do nome ao verbo ou desejo e leitu-
ra.” (mestrado). Candidata: Conceição Apa-
recida Costa Azenha. Orientadora: professo-
ra Nina Virginia de Araújo Leite. Dia 25 de
agosto, às 10h30, na sala de defesa de te-
ses do IEL.

!!!!!Medicina
“Redução da expressão da ciclo-oxige-

nase-2 em lesões precursoras do câncer do
colo uterino em mulheres com vaginose
bacteriana” (doutorado). Candidata: Priscila
Garcia Figueiredo. Orientadora: professora
Sophie Françoise M. Derchain. Dia 21 de
agosto, às 10 horas, no anfiteatro do Caism.

!!!!!Química
“Síntese e caracterização de carbonos

microporosos a partir da replicação dos zeó-
litos com estrutura fau e mww” (mestrado).
Candidato: Cléo Thomas Gabriel Vilela Me-
negaz Teixeira Pires. Orientadora: professo-
ra Heloise de Oliveira Pastore. Dia 22 de
agosto, às 9 horas, no mini-auditório do IQ.

“Análise multivariada em n-modos: me-
todologias para o monitoramento de reações
químicas” (doutorado). Candidato: Marcos
Viero Guterres. Orientadora: professora Már-
cia Miguel Castro Ferreira. Dia 23 de agos-
to, às 14 horas, no miniauditório do IQ.

“Determinação de íons metálicos em mo-
luscos bivalves do manguezal da região pe-
trolífera de São Francisco do Conde – re-
côncavo baiano.” (doutorado). Candidata:
Rita Maria Weste Nano Carvalho. Orien-
tadora: rofessora Solange Cadore. Dia 25 de
agosto, às 9 horas, no miniauditório do IQ.

“Estudos dos equilíbrios conformacionais
de compostos amino-substituídos” (mestrado).
Candidato: Lucas Colucci Ducati. Orientador:
professor Rogério Custodio. Dia 25 de agos-
to, às 14 horas, no mini-auditório do IQ.
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!!!!!Consu aprova 12 cursos em Limeira
  mas implementação depende da LDO

O Conselho Universitário (Consu) da Unicamp aprovou no dia 15 de agos-
to um conjunto de doze cursos a serem implementados no novo campus da
universidade projetado para Limeira (foto). A implementação dos cursos
depende, entretanto, da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
e da incorporação, no texto da lei, de um adicional suficiente para a
contratação de docentes e funcionários e a manutenção das atividades do
novo campus.

De acordo com o estabelecido em termo assinado em dezembro de 2005
com o governo do Estado através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a
implantação do campus de Limeira está vinculada à aprovação, na LDO,
de um adicional de 0,05% na cota-parte da Unicamp no ICMS do Estado.
Portanto, para a efetiva implantação e funcionamento do campus de Limei-
ra é absolutamente indispensável que a LDO esteja aprovada e incorpore
esse percentual aos recursos da Unicamp.

Os cursos aprovados pelo Consu são os seguintes: engenharia de pro-
dução, engenharia de manufatura, terapia ocupacional, fisioterapia, nutri-
ção, ciências do esporte, conservação e restauro, produção cultural, ges-
tão de agronegócio, gestão de comércio internacional, gestão de políticas
públicas e gestão de empresas.

!!!!!Livro divulga ações de
  planejamento estratégico

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU) da
Unicamp, lançou no dia 15, durante sessão do Conselho Universitá-
rio (Consu), o livro Planejamento Estratégico dos Órgãos da Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Universitárioe reúne o material de tra-
balho desenvolvidos pelos órgãos, objetivando documentar e divul-
gar as ações de planejamento estratégico (Planes) adotadas no pe-
ríodo 2005-2009. De acordo com Suely Bonilha Esteves, assessora
especial e responsável pelo planejamento estratégico da PRDU, o
material publicado está perfeitamente alinhado com os programas e
linhas do Planes da Unicamp. “Essa publicação está mais aperfeiço-
ada porque teve o Planes anterior como material de apoio”, disse
Suley.

Foram impressos 200 exemplares do livro, que será distribuído às
lideranças de planejamento estratégico, diretores de institutos e fa-
culdades, membros do Consu e órgãos da comunidade. Para os
demais interessados, a página da PRDU (www.prdu.unicamp.br/pla-
nes/index) disponibilizou uma versão pdf da obra.


