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VIDA

ACADÊMICA

! Prêmio Bunge – O Valdemiro Carlos
Sgarbieri e a pós-doutoranda Roberta Ceriani,
ambos da Faculdade de Engenharia de Alimentos, recebem os prêmios Fundação Bunge e Juventude (antigo prêmio Moinho Santista) neste dia 25, às 19h30, no Palácio dos
Bandeirantes.
!Seminários do IQ – Os Seminários Gerais do Instituto de Química (IQ) acontecem
neste semestre em datas variadas. Em setembro, no dia 27, às 16h30, no auditório do
IQ, Evandro Mira de Paula e Silva, diretor da
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, aborda o tema “Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Brasil: Onde estamos? Para onde vamos?”. Ele apresenta
uma visão do quadro atual de P&D no país e
das perspectivas de evolução, examinando
o perfil da competência científica e tecnológica existente nas universidades e institutos, o estágio da pesquisa nas empresas, os
desafios estratégicos colocados para o país
e as oportunidades abertas por iniciativas
como a Política Industrial e a Lei de Inovação. No dia 8 de novembro, o convidado é o
professor Roberto Romano, do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), que
expõe sobre “Ética e Ciência”. No dia 22 de
novembro, o professor Carlos Henrique de
Brito Cruz, diretor científico da Fapesp, fala
sobre “A Fapesp e o apoio à pesquisa em
SP”. Informações: pilli@iqm.unicamp.br
!Educação a Distância – O Centro de
Computação da Unicamp (CCUEC) e a Agência para Formação Profisisonal da Unicamp (AFPU) oferecem no dia 27, das 9h às
12h, no auditório do CCUEC, a palestra expositiva (Tutorial) “Visão Geral do Ambiente
de Educação a Distância – TelEduc/Ensino
Aberto” (modalidade presencial). No período
de 2 de outubro a 14 de dezembro realizam o
curso “Desenvolvimento de cursos on-line utilizando TelEduc/Ensino Aberto” (modalidade
semi-presencial), que tem como público-alvo
professores, alunos de graduação, pós e de
iniciação científica, e funcionários da universidade envolvidos com projetos de EAD. Inscrições: http://www.ead.unicamp.br/. Informações: ead@ccuec.unicamp.br
!Fórum da Moradia – O Programa de
Moradia Estudantil (PME) da Unicamp, ligado à Pró-reitoria de Graduação (PRG), realiza nos dias 28, 29 e 30, o I Fórum de Integração e (Com)Ciência: Moradia-UnicampComunidade. O encontro, que será realizado
na Moradia, está inserido nas comemorações
dos 40 anos da Unicamp e faz alusão aos 16
anos do PME. Além da apresentação de traba-

lhos, estão previstas palestras e mesas-redondas com renomados profissionais. O Fórum é
coordenado pela professora Kassandra Muniz. Informações: jilobio@yahoo.com.br ou
crespilho@eco.unicamp.br
!Clínica Médica – Avanços diagnósticos
e terapêuticos é o tema do VI Congresso
Paulista de Clínica Médica, que acontece nos
dias 29 e 30, no Centro de Convenções
Rebouças, em São Paulo. No dia 29, às 11h,
na sala A, o médico Eros Antonio de Almeida,
do Departamento de Clínica da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp,
coordena o painel sobre “Tratamento da
HAS”. Às 14 horas, na sala B, a médica
endocrinologista e professora livre-docente
da disciplina de Medicina Interna do Departamento de Clínica Médica da FCM, Laura
Sterian Ward, participa da mesa-redonda
“Temas de Oncologia”, tratando da visão clínica e molecular do câncer. E, na sala C, às
16h, médico José Carlos Pareja, chefe do
Grupo de Cirurgia da Obesidade do HC da
Unicamp, fala sobre cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade.
No dia 30, na sala B, às 8h, o nefrologista
Gentil Alves expõe sobre avaliação clínica da
doença renal crônica. Às 10 horas, Maria Elena
Guariento, da área de Medicina Interna e Semiologia da FCM, coordena mesa-redonda sobre osteoporose. Na sala C, às 14h, a mesaredonda “Temas de Gastroenterologia”, onde
o médico Antonio Frederico Novaes Magalhães
fala de úlcera péptica. A programação completa, custos e ficha de inscrição estão em http://
www.clinicamedicaonline.com.br
!Oficinas do Vestibular – As oficinas sobre as diferentes provas do Vestibular Unicamp acontecem no dia 29 de setembro, a
partir das 13h30, no campus da Unicamp em
Campinas.
!Ciências no Brasil – A Faculdade de Educação (FE) e a Editora Komedi organizam no
dia 29, às 14h, no salão nobre da FE, a mesaredonda “Políticas, pesquisas e perspectivas
sobre o livro didático na área de Ciências”. Os
professores Hilário Francalanza, Ivan Amorosino do Amaral e Jorge Megid Neto, todos
da FE, participam como debatedores. A mesa
terá coordenação da professora Eloísa de
Mattos. Às 16 horas será lançado o “O Livro
Didático de Ciências no Brasil”. Informações:
h.fracalanza@terra.com.br
!Ciência & Arte – A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) da Unicamp recebe, até dia 30,
indicações de escolas para a participação de
seus alunos no programa Ciência & Arte nas
Férias, que acontece no período de 10 de
janeiro a 9 de fevereiro de 2007. Mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDNUH/
NUH_6578/NUH_6578.html
!Reabilitação – O I Simpósio Internacional em Reabilitação Neuro-ortopédica da
Unicamp e a II Jornada de Neuro-reabilitação na Infância e Adolescência acontecem
no dia 30, das 8h15 às 15h30, no salão nobre
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM).
Informações: (19) 3521-7065.
!Cursos livres – Alunos de História e de
Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp oferecem, neste semestre, cursos livres de Ciências Humanas para a população. Informações e inscrições: www.ifch.unicamp.br/cursolivre Bolsistas-trabalho – O Serviço de
Apoio ao Estudante (SAE) recebe, entre 25
de setembro e 6 de outubro, inscrições de
projetos de bolsistas-trabalho para 2007.
Podem se responsabilizar pelo encaminhamento de projetos, professores e funcionári-

!Folha de S. Paulo

LIVRO DA SEMANA
Vestibular Unicamp
Redações 2006
Organização:
Pró-Reitoria de Graduação
Comissão Permanente para os Vestibulares
Apresenta as 30 melhores redações do Vestibular
Unicamp 2006 — cujo tema foi meios de transporte —
, divididas em dissertações, narrativas e cartas. Os textos são antecedidos da prova de redação e das expectativas da banca elaboradora para cada proposta.
Serviço:
ISBN 85-268-0743-9
Páginas: 208 – Edição: 1 – Tam: 10x14 cm. Ano:
2006 – Preço: R$ 8,00 – (Educação)
Visite as livrarias da Editora da Unicamp no prédio da Biblioteca Central Cesar Lattes (3521-7030) e no prédio do IEL (3521-4140).
Lançamentos e reedições têm 50% de desconto nas nossas livrarias (válido somente durante o primeiro mês de lançamento).

os responsáveis por órgãos pertencentes a
Unicamp. Informações: www.sae.unicamp.br/hp/principal/php/index.php?id=17
!Gestão da Inovação – O Departamento
de Política Científica e Tecnológica (DPCT) do
Instituto de Geociências (IG) da Unicamp prepara-se para receber a terceira turma do Curso de Especialização em Gestão Estratégica
da Inovação Tecnológica, coordenado pelo professor Ruy Quadros, na cidade de São Paulo.
As inscrições seguem este dia 25 de setembro. As aulas serão oferecidas quinzenalmente, às sextas-feiras, das 18h30 às 23h, e sábados, das 8h30 às 13h. A nova turma começa
no dia 6 de outubro e segue até 15 de março
de 2008. Os inscritos poderão hospedar-se nas
dependências da Universidade Presbiteriana
Mackenzie de São Paulo, que firmou com a
Unicamp um convênio técnico-científico. Mais:
www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDNUH/
NUH_6591/NUH_6591.html
!Eleição ao Consu – A Secretaria Geral
(SG) está divulgando o calendário para eleição dos representantes de servidores técnicos e administrativos junto ao Conselho Universitário (Consu). Os interessados podem
se inscrever no período de 27 de setembro a
3 de outubro, na Secretaira Geral (SG), prédio da Reitoria II. As eleições acontecem nos
dias 8 e 9 de novembro. O mandato é pelo
período de dois anos (21/12/06 a 20/12/08).
Veja o calendário: 11/9 - Publicação do edital
de convocação; 27/9 a 3/10 – Período de inscrição de candidatos; 4 a 10/10 - Período
para cancelamento de inscrições; 8 e 9/11 Eleição; 10/11 - Apuração e resultado; 13 a
16/11 - Interposição de recursos; 28/11 - Submissão do resultado ao Consu.
!Ouvidoria e humanização – Estão abertas as inscrições para a Mostra de Trabalhos de Ouvidoria e Humanização no ambiente hospitalar. Podem ser feitas até 27 de
setembro, na Ouvidoria e RH (3º andar). A
mostra está vinculada à 2ª Jornada de Ouvidoria do Hospital de Clínicas, que acontecerá em outubro. Os trabalhos selecionados
serão expostos no período de 3 a 6 de outubro, no hall em frente à Capela do HC. O
três melhores de cada categoria serão contemplados com medalhas de honra ao mérito. Todos os participantes receberão certificados de participação.
!Curso do PGEP – O Programa de Gestão Estratégica Pública (PGEP) recebe, até
29 de setembro, inscrições para um curso

de capacitação de dirigentes da administração pública, com versões semi-presenciais.
A primeira versão terá a duração de 120 horas, com apenas seis encontros presenciais.
O curso tem um total de 120 horas, das quais
48 serão presenciais e 72 ocorrerão via
Internet. Conheça melhor a proposta em:
www.extecamp.unicamp.br/geo0520/
!Prêmio FEAC – A Federação das Entidades Assistenciais de Campinas (Feac) recebe, até 30 de setembro, trabalhos nas categorias Mídia Impressa, Rádio, Televisão,
Cinegrafistas, Fotojornalismo e Jornalismo
On line para o 9º prêmio Fundação Feac de
Jornalismo, sob o tema “A leitura como ferramenta para desenvolvimento humano e
inclusão social”. Informações e inscrições:
www.feac.org.br

!Artes

“Face a Face”: quanto tu dança...” (mestrado). Candidato: Flávio Soares Alves. Orientadora: professora Marília Vieira Soares.
Dia 28, às 14 horas, no auditório do IA.
!Biologia
“Prolactina potencializa a secreção de insulina via formação do complexo SNARE em
ilhotas pancreáticas” (doutorado). Candidato: Daniel Andrade da Cunha. Orientador:
professor Antonio Carlos Boschero. Dia 28,
às 9 horas, na sala de defesa de teses da
pós-graduação do IB.
!Economia
“Mercado de trabalho e os serviços pessoais no Brasil Contemporâneo” (mestrado).
Candidato: Leandro Pereira Morais. Orientador: professor Paulo Eduardo de Andrade Baltar. Dia 29, às 14 horas, na sala
23, pavilhão de pós-graduação do IE.
!Educação Física
“Efeito do treinamento e maturação sexual sobre o crescimento, composição corporal e desempenho motor em adolescentes
do sexo masculino” (mestrado). Candidato:
Arnaldo Luis Mortatti. Orientador: professor
Miguel de Arruda. Dia 25 de setembro, às 14
horas, na sala da congregação da FEF.
!Linguagem
“Vocabulário e leitura: a elaboração de

17 de setembro – A queima de combustíveis fósseis, segundo os pesquisadores, é o principal causador do aquecimento global. Uma das principais
armas contra esse fenômeno é a substituição dos combustíveis que liberam
carbono por outros, que emitam menos
poluentes e provenham de fonte renovável. De acordo com o coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp,
Enio Peres da Silva, 50, a maior expansão na área de energias renováveis no
Brasil está relacionada ao uso da biomassa, ou seja, à geração de energia
a partir de plantas.
O Estado de S. Paulo
18 de setembro – O pagamento do
13º salário vai injetar R$ 48,1 bilhões
na economia até dezembro, R$ 2,8 bilhões a mais que em 2005, segundo
cálculos do economista Márcio Pochmann, pesquisador do Centro de Estudos de Economia Sindical e do Trabalho (Cesit) da Unicamp. O valor
equivale a 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), estimado em R$ 2,1 trilhões,
e vai beneficiar todos os trabalhadores
com carteira assinada, incluindo empregados domésticos e aposentados e
pensionistas da Previdência Social.
!Gazeta Mercantil
19 de setembro – Um estudo do Banco Mundial (Bird) sobre o impacto do
algodão geneticamente modificado na
economia global concluiu que o uso
dessa biotecnologia nos países em desenvolvimento resultaria em aumento
de produtividade e conseqüente mudança no cenário do comércio mundial
do algodão. O coordenador do Núcleo
de Economia Agrícola e Ambiental
do Instituto de Economia da Unicamp, José Silveira, diz que a entrada
da África no plantio de algodão transgênico provocaria um deslocamento. “A
África, entrando, vai fazer com que o
preço da fibra caia, e isso vai desestimular o plantio nos Estados Unidos”,
afirma. Para Silveira, a China, que já
usa as sementes modificadas, não teria prejuízos.
uma lista de palavras de uso acadêmico”
(mestrado). Candidato: Vanderlei dos Santos. Orientadora: professora Matilde Virgínia
Ricardi Scaramucci. Dia 29, às 9 horas, na
sala de defesa de teses do IEL.
!Odontologia
“Caracterização fisiológica e genética de
isolados clínicos de Streptococcus mutans”
(Doutorado). Candidata: Marlise Inês Klein.
Orientador: professor Reginaldo Bruno Gonçalves. Dia 25, às 13h30, na FOP.
“Avaliação periodontal e microbiológica em
pacientes ortodônticos com dois tipos de ligaduras ortodônticas” (mestrado). Candidato: Ricardo Alves de Souza. Orientadora: professora Maria Beatriz Borges de Araújo Magnani. Dia 28, às 8h30, na FOP.
!Química
“Avaliação da qualidade das águas destinadas ao abastecimento público na região de
Campinas: ocorrência e determinação dos interferentes endócrinos (IE) e produtos farmacêuticos e de higiene pessoal (PFHP)” (doutorado). Candidata: Gislaine Ghiselli. Orientador:
professor Wilson de Figueiredo Jardim. Dia 27,
às 14 horas, no miniauditório do IQ.

DESTAQUES DO PORTAL DA UNICAMP NA ÚLTIMA SEMANA
!Biocombustíveis atraem

californianos ao IFGW
Uma comitiva composta por 15 californianos, entre pesquisadores
e investidores, visitou o Laboratório de Hidrogênio da Unicamp e o
Centro Nacional de Referência em Energia de Hidrogênio (Ceneh),
ambos do Instituto de Física Gleb Wataghin. O grupo veio ao Brasil
para conhecer as melhores referências de energia renovável e de
biocombustível do mundo, como o programa da Unicamp. A idéia é
saber como o país tornou-se auto-suficiente na produção de combustível. A visita continuou em outros centros de reconhecida qualidade
em Piracicaba, Catanduva e Rio de Janeiro.
A meta do governador da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger,
é desenvolver um plano de ação em bioenergia e incrementar a produção de biodiesel no estado em 20% até 2010, 40% até 2020 e 75%
até 2050. Atualmente, a Califórnia produz apenas 5% dos 900 milhões de galões de etanol que consume. “Um dos interesses é conhecer a produção de hidrogênio através do álcool, isso porque nos EUA
o álcool é produzido a partir do milho, que tem um custo mais elevado
que a cana-de-açúcar. Lá o cultivo da cana ocorre apenas em área
restrita, sobretudo no Havaí e no sul”, relata Cristiano Silva Pinto,
técnico do Ceneh, que recebeu os visitantes.

!Feira traz oportunidades

de intercâmbio estudantil

Alunos de graduação e principalmente de pós-graduação tiveram, no dia 19 de setembro, na praça da Diretoria
Acadêmica (DAC) da Unicamp, a oportunidade de conhecer as possibilidades de estudar em universidades alemãs. O evento, realizado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e pelo Ministério Alemão da
Educação e Pesquisa (BMBF), trouxe para a Unicamp
estandes de sete universidades, um estande da agência
francesa EduFrance, que veio a convite das universidades alemãs, um do consulado alemão e outro representando o DAAD. Segundo Marcio Weichert, assessor de
marketing e comunicação do DAAD, o serviço representa 280 universidades alemãs, o que significa 2/3 do total.
Para Weichert, o grande objetivo desse intercâmbio é
estabelecer parcerias e cooperação entre as universidades alemãs e brasileiras. Também foram realizadas. Informações no DAAD: (11) 3061-5331ou daad_sao_paulo@daad.org.br

Veja notas detalhadas em http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/indice/indice_notas_principal.htm

