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Universidade Estadual de Campinas – 20 a 26 de novembro de 2006

!!!!!Estudos Negros – O I Seminário de
Pesquisas e Estudos Negros na Unicamp
será realizado nos dias 21, 22 e 23, no Insti-
tuto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)
e no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL).
O objetivo principal é congregar os pesqui-
sadores negros da Universidade e todos que
trabalham com temas de interesse direto das
populações negras no Brasil. Informações:
njia_1@yahoo.com.br

!!!!!Humor gráfico – A II Mostra Internacio-
nal de Humor Gráfico da Unicamp acontece
de 21 de novembro a 20 de dezembro, com
exposições, oficinas, mesas-redondas, mos-
tra de filmes e documentários, no Espaço
Cultural Casa do Lago. Os interessados em
apresentar trabalhos (caricaturas, charges,
cartuns) devem enviá-los para o e-mail ca-
sadolago@reitoria.unicamp.br, com 300 dpi
de resolução. O objetivo da Mostra, ideali-
zada e coordenada por Avelino Bezerra, é
promover a produção dos artistas gráficos.
O evento tem entrada gratuita. Informações:
(19) 3521-7017 ou http://www.preac.rei.u-
nicamp.br/casadolago/prog.htm. Confira o
que aconteceu na primeira mostra em 2003
em http://www.preac.rei.unicamp.br/casadola-
go/humorgrafico2003/

!!!!!Mostra de filmes – A II Mostra de Fil-
mes da Semana da Consciência Negra da
Biblioteca Central César Lattes (BC-CL), or-
ganizada anualmente pelo funcionário Luis
Henrique Cesar de Oliveira, acontece de 21
a 24, sempre às 12 horas, no auditório da
BC-CL. Informações: (19) 3521-6499. Con-
fira os filmes: dia 21, “Advinhe quem veio

para jantar”, com Sidney Portier, o primeiro
ator negro a ganhar o Oscar; dia 22, “Em
defesa da honra”; dia 23, “Biko”, filme sobre
a vida do ativista da África do Sul, Stephen
Bantu Biko (1946-1977); dia 24, “Mississipi
em Chamas”.

!!!!!Fórum de Avaliação – A Coordenadoria
Geral da Universidade (CGU) organiza no dia
22 de novembro o I Fórum de Avaliação
Institucional da Unicamp. Será realizado no
auditório II do Centro de Convenções, das
9h às 18h. A conferência de abertura será
proferida por Eduardo Moacyr Krieger, pre-
sidente da Academia Brasileira de Ciências,
que fala sobre “O Papel da Universidade na
Ciência Brasileira”. Uma mesa-redonda, às
10 horas, traz os relatores por áreas de co-
nhecimento: Artes e Humanidades, José
Roberto Zan (Instituto de Artes); Ciências
Biológicas e Médicas, José Antonio Rocha
Gontijo (Faculdade de Ciências Médicas);
Exatas, Francisco de Assis Machado Reis
(Instituto de Química); e Tecnológicas, Chris-
tiano Lyra Filho (Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação). Nova conferên-
cia está prevista para as 14 horas. Jorge
Almeida Guimarães, presidente da Capes,
aborda “A Pós-Graduação no Brasil”. Às 15
horas uma mesa-redonda reúne os pró-rei-
tores da Unicamp: Desenvolvimento Univer-
sitário, Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da
Silva; Extensão e Assuntos Comunitários,
Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib; Gradu-
ação, Edgar Salvadori De Decca; Pesquisa,
Daniel Pereira e Pós-Graduação, Teresa Dib
Zambon Atvars. Informações pelo telefone
3521-5180 o e-mail.

!!!!!20 Anos do CPQBA – O Centro Plu-
ridisciplinar de Pesquisas Químicas, Bioló-
gicas e Agrícolas (CPQBA) programou para
o dia 22, a partir das 15h30, uma série de
atividades para comemorar os 20 anos da
unidade. Na programação constam mesas-
redondas, lançamento de vídeo e livro e ho-
menagens a ex-diretores. Informações: frat-
tini@cpqba.unicamp.br

!!!!!Seminários do IQ – No dia 22, às 16h30,
o professor Carlos Henrique de Brito Cruz,
diretor científico da Fapesp, profere a pales-
tra “A Fapesp e o apoio à pesquisa em SP”. O
encontro faz parte da série de seminários ge-
rais do Instituto de Química (IQ). Informações:
pilli@iqm.unicamp.br

!!!!!Entre Flores – O artista Francisco Var-
gas expõe até dia 22, no Espaço das Artes
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM),
a mostra “Entre flores”. Pode ser visitada das
8h30 às 17h30. Informações: divulgafcm@u-
nicamp.br

!!!!!Congresso da ANPG – A Associação
Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) reali-
za seu XX Congresso entre 23 e 26, na Uni-
versidade Federal de Minas Gerais. Terá
como tema “Pós-Graduação e desenvolvi-
mento nacional: o desafio da absorção no
mercado de trabalho”. Durante o congresso
também acontece a I Mostra Científica da
ANPG. Mais informações: www.anpg.org.br/
veja/mostra_anpg2006.htm

!!!!!Homenagens – O reitor da Unicamp,
José Tadeu Jorge, e os professores da Fa-
culdade de Odontologia de Piracicaba (FOP),
Thales Rocha de Mattos Filho e Darcy Nouer,
serão homenageados pela Academia Naci-
onal de Farmácia no dia 24, às 10 horas, na
sala de reuniões da Reitoria. Na oportunida-
de serão saudados pelo acadêmico Paulo
Afonso Dimas Rios Ciruffo. O reconhecimen-
to se deve aos trabalhos realizados em prol
da universidade brasileira.

!!!!!Oficina de Física – A 17ª Oficina de Fí-
sica, com o tema “Física Nuclear”, será rea-
lizada no auditório do Instituto de Física “Gleb
Wataghin”, dia 25, das 8h às 17h30. Infor-
mações e inscrições: (19) 3521-5286.

!!!!!Mecânica
“Metodologia simplificada de gerenciamen-

to de projetos: estudo de um modelo baseado
nas técnicas do PMI e adaptado para uma
empresa de bens de capital” (mestrado pro-
fissional). Candidato: Flávio José Maciel. O-
rientador: professor Miguel Juan Bacic. Dia 20,
às 11 horas, no auditório ID-2 da FEM.

!!!!!Matemática
“Aspectos combinatórios de identidades

do tipo Rogers-ramanujan” (doutorado). Can-
didata: Andréia Cristina Ribeiro. Orientador:
professor José Plinio de Oliveira Santos. Dia
24, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.

!!!!!Medicina
“Análise da implementação de um sistema

de gestão de manufatura focado em resulta-

dos” (mestrado). Candidato: Antonio Carlos de
Andrade. Orientador: professor Miguel Juan
Bacic. Dia 21, às 9 horas, na FCM.

“Avaliação farmacocinética e farmaco-
dinâmica do Nitro-enalapril (NCX899)” (dou-
torado). Candidata: Cristina Eunice Okuiama.
Orientador: professor Gilberto De Nucci. Dia
21, às 10 horas, no anfiteatro do Departa-
mento de Farmacologia da FCM.

“Proposta de nova técnica para recons-
trução da via biliar utilizando tubo de seg-
mento jejunal; estudo experimental em cães”
(mestrado). Candidata: Eliane Anrain Trentini.
Orientador: professor Luiz Sérgio Leonardi.
Dia 22, às 9h30, no Anfiteatro do Gastro-
centro da FCM.

“Aspectos psicossociais da surdez: a re-
presentação social dos pais” (doutorado).
Candidata: Angélica Bronzato de Paiva e Sil-
va. Orientadora: professora Maria de Lurdes
Zanolli. Dia 24, às 9 horas, no CPG da FCM.

“Colelitiase não-hemolítica na população
pediatrica” (Mestrado). Candidata: Ana Cláu-
dia Bottura. Orientadora: professora Adriana
Maria de Alves Tommaso. Dia 24, às 9 ho-
ras, no Ciped.

“Avaliação histológica e imunohistoquímica
da maturidade dos plexos mioentéricos na
gastrosquise experimental de ratos realizada
em duas diferentes idades gestacionais” (dou-
torado). Candidato: Willy Marcus Gomes Fran-
ça. Orientador: professor Lourenço Sbragia
Neto. Dia 24, às 9 horas, na FCM.

!!!!!Odontologia
“Análise da simetria da atividade dos mús-

culos temporal, masseter, esternocleido-
mastóide e de índices estabilográficos de
indivíduos com e sem disfunção temporo-
mandibular” (doutorado). Candidata: Lílian
Gerdi Kittel Ries. Orientador: professor Fa-
usto Bérzin. Dia 24, às 8h30, na FOP.

“Influência do reembalsamento com resi-
na composta na resistência à extrusão de
retentores intra-radiculares de fibra de vidro”
(doutorado). Candidato: Celso de Freitas
Pedrosa Filho. Orientador: Professor Luís
Roberto Marcondes Martins. Dia 25 de no-
vembro, às 8h30, na FOP.

!!!!!Química
“Comparação de danos induzidos em ca-

belos de três etnias por diferentes tratamen-
tos” (mestrado). Candidato: Adelino Kaoru
Kanano. Orientadora: professora Inés Joe-
kes. Dia 20, às 10 horas, no miniauditório do
IQ.

“Determinação espectrofotométrica de
acetato de medoxiprogesterona em medica-
mentos pela reação com Mo(VI) em H2SO4”
(mestrado). Candidata: Tânia Aparecida Lo-
pes Pinheiro. Orientadora: professora Adria-
na Vitorino Rossi. Dia 21 de novembro, às
10 horas, no miniauditório do IQ.
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Unicamp realizou no último dia
13 de novembro a primeira e-
tapa do seminário “A Região

Metropolitana de Campinas como ob-
jeto do programa de estudos em sis-
temas regionais de saúde”, com o in-
tuito de promover a aproximação en-
tre administradores públicos, pesqui-
sadores e gestores da área médico-
hospitalar da Universidade, propici-
ando conseqüentemente discussões
que possam subsidiar projetos volta-
dos à consolidação do Sistema Único
de Saúde (SUS) em âmbito regional.
A segunda parte do evento ocorrerá no
dia 27 de novembro e terá como tema
“Saúde na RMC: Novos olhares e de-
safios”. A iniciativa é da Pró-reitoria de
Desenvolvimento Universitário
(PRDU), com apoio do Núcleo de Estu-
dos de População (Nepo) e Núcleo de
Estudos de Políticas Públicas (Nepp).

A primeira etapa do seminário, in-
titulada “Os diferentes olhares sobre
a RCM”, reuniu aproximadamente 50
pessoas no auditório da Diretoria Ge-
ral da Administração (DGA). De acor-
do com o titular da PRDU, professor
Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da
Silva, o evento é resultado da preocu-
pação da Unicamp em potencializar o
seu relacionamento com os 19 muni-
cípios que compõem a região metro-
politana. “Queremos construir um es-
paço adequado de discussão sobre os
problemas regionais e estamos dis-
postos a colaborar para a busca de so-

luções”, afirmou. O prefeito de Santa
Bárbara D’Oeste e presidente do Con-
selho de Desenvolvimento da RMC,
José Maria de Araújo Júnior, conside-
rou a iniciativa da Universidade funda-
mental para a formulação de ações co-
operadas, sobretudo na área da saú-
de, apontada por ele “como a principal
preocupação dos prefeitos”.

Conforme o diretor executivo da
Agência Metropolitana de Campinas
(Agemcamp), Luiz Augusto Baggio, o
seminário organizado pela Unicamp
surgiu de um pleito apresentado pe-
los prefeitos durante uma das reuni-
ões do Conselho de Desenvolvimen-
to. “Assim como os gestores públicos,
a Agemcamp entende que os estudos
desenvolvidos pelos pesquisadores
da Unicamp podem ser importantes
para o enfrentamento dos problemas
que afetam a região”.  O dirigente da
Coordenadoria de Centros e Núcle-
os Interdisciplinares de Pesquisa (Co-
cen), Jorge Tapia, destacou a tradição
da Universidade no desenvolvimento
de pesquisas e a sua inserção na so-
ciedade. Ele defendeu a necessidade
de promover a interação dos vários
atores envolvidos com a questão da
saúde na região e lembrou que os pro-
blemas que afetam o setor, a maioria
deles complexos, exigirão aborda-
gens multidisciplinares.

Durante o seminário, o diretor téc-
nico da Agemcamp, Afonso Castro, fez
um resgate histórico da RCM. Em se-
guida, apoiado em dados estatísticos
e em mapas, ele detalhou aspectos
atuais ligados à região metropolitana,

como demografia, meio ambiente,
transporte, habitação, entre outros. O
presidente do Conselho Científico do
Nepp, professor Geraldo Di Giovanni,
apresentou ao público o projeto “Mo-
delo de Governança Metropolitana
para o Estado de São Paulo”. O objeti-
vo do estudo, como nome do projeto su-
gere, é tentar desenvolver padrões de
gestão voltados à realidade regional.
Conforme Giovanni, o conceito de go-
vernança empregado no projeto, cujo
pedido de financiamento foi subme-
tido à Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo (Fapesp),
não é neutro. “Ele incorpora um forte
componente ético”, afirmou.

A intenção é chegar a propostas
que permitam a implementação de
modelos descentralizados de gestão,
que possam ser operados pelos dis-
tintos níveis de governo. “Também
pretendemos formular recomenda-

ções para generalizar a aplicação das
soluções bem-sucedidas, de forma a
conferir maior eficácia e efetividade
aos gastos promovidos pelas esferas
federal, estadual e municipal”, adian-
ta Giovanni. Ele acrescentou que o
projeto é uma espécie de “filhote” de
um outro desenvolvido para o Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID), que analisou as políticas bem-
sucedidas na área da saúde em 14
países da América Latina.

Problemas comuns – O coordena-
dor do Nepo, professor José Marcos
Pinto da Cunha, expôs aos participan-
tes do seminário aspectos da pesquisa
intitulada “Evolução das condições de
vida, segregação e vulnerabilidade da
RMC”, que conta com financiamento
da Fapesp. O projeto já consumiu qua-
tro anos de estudos e ainda tem mais
dois anos pela frente. Por meio de indi-
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cadores demográficos, econômicos e
sociais, distribuídos especialmente com
o auxílio de mapas da região metropo-
litana, Cunha demonstrou que os pro-
blemas que afetam um determinado
município têm na verdade uma dimen-
são regional, visto que são comuns à
maioria dos seus vizinhos.

A distribuição espacial dos dados re-
ferentes à RMC, conforme o docente,
permite uma leitura qualificada da re-
gião, o que favorece a adoção de medi-
das mais efetivas para o enfrentamento
dos problemas. O evento contou ainda
com a participação do médico Savério
Gagliardi, membro da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Campinas e da Câma-
ra Técnica de Saúde da RMC. Em sua
fala, ele apresentou uma vasta gama de
dados sobre a estrutura médico-hospi-
talar da região. A segunda etapa do se-
minário, no dia 27, será realizado das 14h
às 17h, no auditório da DGA.

A mesa na primeira etapa do seminário sobre saúde na Região Metropolitana, que terá a segunda parte no dia 27


