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VIDA

ACADÊMICA

!À Deriva – Os músicos Daniel Muller,
Guilherme Marques e Rui Barossi, formados
pelo Departamento de Música da Unicamp,
lançam no dia 4, às 12h30, no auditório do
Instituto de Artes (IA), o CD de música instrumental “À Deriva”. Muller defendeu mestrado em 2005, sob orientação do professor
José Roberto Zan, e atualmente é um dos
integrantes do grupo Quatro a Zero, que obteve em 2004 o segundo lugar no Prêmio
Visa de música brasileira e lançou em 2005
o disco “Choro Elétrico”. Informações: http://
www.musicaaderiva.com.br/
!Extensão Universitária – A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
(Preac) realiza nos dias 5, 6 e 7, o 1º Congresso de Extensão Universitária. A idéia é
que o evento funcione como um pólo para
divulgação das atividades de extensão realizadas pelos docentes, alunos e funcionários
da Unicamp e de outras instituições, e que
permita o registro dessas atividades em um
banco de dados. As áreas temáticas sugeridas são de Comunicação, Cultura, Direitos
humanos, Educação, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho. Informações e
inscrições: lisandro@reitoria.unicamp.br, silvamel@reitoria.unicamp.br e eloi@reitoria.unicamp.br. Confira a lista de palestrantes
em http://www.preac.unicamp.br/congresso/
palestrantes.html
!Futebol e racismo – O Grupo de Estudos e Pesquisa de Futebol (GEF) da Faculdade de Educação Física (FEF) da Unicamp
promove no dia 5, às 17 horas, na Sala da
Congregação da FEF, a última atividade do
ano dentro do seu Ciclo de Palestras. Será
um debate sobre “Futebol e Racismo”, com
ênfase para a manifestação deste fenômeno de intolerância social no Brasil e na Europa, mais especificamente na Espanha. Participam do debate o jornalista Manuel Alves
Filho e a professora Heloisa Helena Baldy
dos Reis, respectivamente pesquisador e
coordenadora do GEF. A entrada é franca. O
GEF foi criado há três anos e seus estudos
já subsidiaram ações dos ministérios do Esporte e da Justiça e, particularmente, da
Comissão Nacional para a Prevenção da Violência e Segurança nos Estádios.
!Consórcio Cruesp – A Unicamp é uma
das organizadoras do 3º Seminário de Compartilhamento de Experiências das Bibliotecas do Consórcio Cruesp Bibliotecas. O
evento acontece no dia 5 de dezembro, a
partir das 9h30, no anfiteatro “Prof. Dr. Francisco Romeu Landi” da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP). O encontro, organizado por Unicamp, USP e Unesp
contará com painel de pôsteres de trabalhos
apresentados durante o ano de 2006 e exposição oral das dissertações e teses defendidas por bibliotecários. Informações: (11)
3091-1545/1573.
! Seminários FE – A socióloga Lucie
Tanguy, da Universidade de Paris, discute os
temas “Produção do conhecimento em sociologia do trabalho na França nos anos 5060: um passado ainda presente”, “Formação
Permanente: um laboratório de experiências sociais e políticas” e “Universidade e formação sindical”. As palestras ocorrem respectivamente nos dias 5, às 9h; no dia 6, às

14h; e no dia 7, às 9h, no Salão Nobre da
Faculdade de Educação (FE) da Unicamp,
Informações: (19) 3521-5565.
!Google Marketing – O aluno Conrado
Adolpho Vaz, do curso de Química/Física noturno da Unicamp, lança o livro “Google Marketing” (Editora Novatec). Será no dia 5, às
19 horas, na Livraria Saraiva do Shopping
Center Iguatemi, em Campinas. O livro explica o que é Google Marketing e como trabalhar o site da sua empresa para que ele fique
entre as primeiras posições dos buscadores
e tenha os atributos necessários para ser um
endereço vencedor na Economia Digital.
!Isaac Brasil – Promovido pelo Centro
de Estudos e Pesquisas em Reabilitação
“Gabriel Porto” e pelo curso de Fonoaudiologia da FCM/IEL, o II Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa Isaac Brasil acontece de 15 a 19 de maio de 2007, no
Centro de Convenções da Unicamp. Tem
como público-alvo estudantes, professores,
pesquisadores e profissionais de diversas
áreas do conhecimento – fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação,
psicologia, arte, enfermagem, engenharia e
informática - que se dedicam à educação e
atendimento das pessoas com deficiência.
Os trabalhos (tema livre e pôsteres) devem
ser entregues até 6 de dezembro. No congresso acontecem conferências, mesas-redondas,
mini-cursos, sessões de tema livre e pôsteres
e de demonstração de tecnologia assistiva.
Serão privilegiadas as seguintes áreas temáticas: clínica de linguagem, inclusão, distúrbio adquirido de comunicação, modelos
teóricos e/ou pesquisa científica, família, arte
e expressão, tecnologia e acessibilidade, e
leitura e escrita. Informações e inscrições:
www.fee.unicamp.br/isaacBrasil2007
!Palestra no IQ – “A energética química
como fonte de aprendizado, ensino e formação de recursos humanos” é o tema da palestra que o professor Claudio Airoldi, do Instituto de Química (IQ) da Unicamp, profere
no dia 6, às 16h30, no auditório da unidade.
! Camerata Improvisata – O primeiro
concerto da Orquestra Camerata Improvisata, formada por alunos da graduação do
Departamento de Música da Unicamp, acontece no dia 7, às 12h30, no auditório do Instituto de Artes, com regência de Akira Miyashiro. No programa, obras de Bosnans, Vivaldi, Bach e Haydn. No mesmo dia, a orquestra volta a se apresentar, às 20 horas,
na Casa D’Itália. Os eventos são gratuitos. A
Casa D’Itália fica na rua dos Bandeirantes,
367 (Cambuí), em Campinas. Informações:
ceprod@iar.unicamp.br
!Sinfônica da Unicamp – A Orquestra
Sinfônica da Unicamp, o Canto Coral Exsultate e o Coral Metrocamp realizam no dia
8 de dezembro, às 21 horas, na Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras (Alameda
Jaú, 752) em São Paulo-SP, concerto com a
participação dos solistas Jamile Evaristo (soprano), Teresa Longhato (contralto), Eric
Herrero (tenor), Vinícius Atik (barítono) e
Paulo Menegon (baixo). A regência é do
maestro Hermes Coelho. No programa, Oratório “El Pessebre” de Pablo Casals (1ª
audição brasileira).
!Brasil-China – A Unicamp sedia, de 9 a
13 de dezembro, o 1º Colóquio Brasil-China
sobre os exercícios da medicina tradicional
chinesa. O evento aberto no último dia 1 prossegue até o dia 17, em diferentes lugares de
São Paulo e Campinas. Inscrições: (19)

LIVRO DA SEMANA
Estico de Plauto
Tradução: Isabella Tardin Cardoso
Edição com estudo introdutório e tradução
anotada da comédia Estico, inédita no Brasil.
O autor da obra original — Plauto (séc. III-II
a.C.) — foi grande influência para gênios como
Camões, Shakespeare, Molière e, mais recentemente, escritores brasileiros como Guilherme Figueiredo e Ariano Suassuna.
ISBN 85-268-0673-4 – Páginas: 200
Edição: 1 – Tam: 16x23 cm.
Ano: 2006 – Preço: R$ 40,00
(Literatura)
Visite as livrarias da Editora da Unicamp no prédio da Biblioteca Central - Fone 3521-7030 e no prédio do IEL - Fone 3521-4140
Adquira os lançamentos e reedições com 50% de desconto nas nossas livrarias. Válido somente durante o primeiro mês de lançamento.

3869-2272, 3849-0448 ou faleconosco@comunicativaeventos.com.br.
!Vestibulinho Cotuca – O Colégio Técnico de Campinas (Cotuca), da Unicamp, realiza no dia 10, no campus de Barão Geraldo, o Exame de Seleção 2007. São 6.000
candidatos que disputam 780 vagas, distribuídas em 14 cursos técnicos e três de especializações de nível técnico.
!Tango argentino – O 1º Seminário de
Tango Argentino de Campinas acontece nos
dias 10, 11 e 12 de dezembro, na Biblioteca
Central “Cesar Lattes” (BC-CL), na Típica
Tango Studio e na Escola Paulo Zanandre.
Participam os coreógrafos Maria Munhoz e
German Ruiz Dias. O encontro faz parte do
Projeto Ação Cultural do Serviço de Apoio
ao Estudante (SAE). Inscrições: http://ar.geocities.com/jornaldetango. Outras informações: saeacaocultural@yahoo.com.br

temas 6-Aza-[4.5.0]-espirobiciclodecano.
Aplicação na síntese de haliclorina e análogos” (doutorado). Candidata: Andréa
Leal de Sousa. Orientador: professor
Ronaldo Aloise Pilli. Dia 7 de dezembro,
às 9 horas, no IQ.
“A estrutura da medula e sua influência
nas propriedades mecânicas e de cor do
cabelo” (doutorado). Candidata: Rita de
Cássia Comis Wagner. Orientadora: professora Inés Joekes. Dia 7 de dezembro,
às 9 horas, no miniauditório do IQ.
“Desenvolvimentos metodológicos em
microextração em fase sólida acoplada a
cromatografias gasosa e líquida” (doutorado). Candidato: Adilson Sartoratto.
Orientador: professor Fabio Augusto. Dia
7 de dezembro, às 14 horas, na sala F10 do IQ.
“Solvatação de alcalóides em fluidos supercríticos por simulação de dinâmica molecular” (doutorado). Candidato: Frank
Wilson Fávero. Orientador: professor
Munir Salomão Skaf. Dia 7 de dezembro,
às 14 horas, no miniauditório do IQ.

!Imecc

“Grupos abelianos-por-nilpotentes de
tipo homológico FP_3” (doutorado). Candidato: Claudenir Freire Rodrigues.
Orientadora: professora Dessislava
Hristova Kochloukova. Dia 4 de dezembro, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
! Odontologia
“Análise de genes relacionados a formação do esmalte dental em famílias com
forma recessiva de amelogênese imperfeita” (doutorado). Candidata: Maria
Cristina Leme Godoy dos Santos.
Orientador: professor Sérgio Roberto
Peres Line. Dia 15 de dezembro, às 8h30,
na FOP.
“Avaliação da maturação esquelética na
população brasileira por meio da análise
das vértebras cervicais” (mestrado).
Candidata: Maria de Paula Caldas.
Orientador: professor Francisco Haiter
Neto. Dia 8 de dezembro, às 14 horas, na
FOP.
! Química
“Estudos visando a construção de sis-

DESTAQUES DO PORTAL DA UNICAMP NA ÚLTIMA SEMANA
!Consu realiza 100ª reunião

Foto: Neldo Cantanti

e premia iniciação científica

O Conselho Universitário (Consu) da Unicamp realizou no dia 28 de
novembro a sua 100ª reunião ordinária. O reitor da Universidade, professor José Tadeu Jorge, deu as boas-vindas aos novos diretores de
Unidades, recém-empossados: os professores Paulo Mazzafera, do
Instituto de Biologia (IB); Gláucia Pastore, da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA); Leandro Palermo Júnior, da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura (FEC); e Jaime Vaz, do Instituto de Matemática e Computação Científica (Imecc).
Presidindo a reunião do Consu, o reitor dirigiu a solenidade de entrega de certificados aos alunos premiados no XIV Congresso Interno
de Iniciação Científica da Unicamp, realizado nos dias 27 e 28 de setembro. Foram 20 os ganhadores do prêmio: Gisele Alves Nunes,
Cristiane Renata de Lima Prestes, Débora Cristina Bondance Rocha,
Mônica Cristina Garbin, Simone Tiago Domingos, Anderson Gonçalves, Edna Marina de Souza, Marília Meira Dias, Priscila Pimentel Collier,
Rodrigo Secolin, Bruno Silva Rodriguez Miguez, Evandro Mendes
Alexandrino, Maria Fernanda Pereira Grisolia, Roberto Breglio Marchesini, Alexandre Rodrigues, Caio Leandro Alves, Cristina Yuki Korogui,
Danilo Ribeiro de Lima, Juliana Maria Gonçalves Nogueira e Luiz
Fernando Milan. Os trabalhos receberam financiamento do Pibic/CNPq,
SAE/Unicamp e Fapesp, entre outros.

!Folha de S. Paulo

26 de novembro – No ano em que
a USP lançou um pacote para beneficiar alunos de escola pública (que incluiu até bônus de 3% na nota do vestibular), foram os formados da rede privada que avançaram em participação
entre os inscritos no processo seletivo. “Quando um projeto assim começa, há uma demanda reprimida. É uma
surpresa a queda na Fuvest”, disse o
coordenador-adjunto do exame da Unicamp, Renato Pedrosa. Na Universidade Estadual de Campinas, que concede pontuação extra a alunos de escola pública desde o exame 2005, houve aumento de procura desse perfil de
estudante no primeiro exame com o
benefício (de 31,4% para 34,1%).
!Correio Popular
25 de novembro – Plantas como a
espinheira-santa, típica da Mata Atlântica, um remédio tradicional das populações caiçaras, estão entre os motivos que levam cientistas a se enfurnarem no mato. Eles vão à caça de
espécies vegetais com poder curativo,
já que nossas matas são alternativas
viáveis da ciência e da indústria nacional para a busca de matéria-prima e
princípios ativos de novos medicamentos. Diversas entidades de pesquisa
brasileiras têm cientistas dedicados a
buscar na floresta atlântica as fontes
de novos medicamentos. Na Unicamp,
num dos exemplos, o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) estudou
a erva baleeira, que tem propriedades
antiinflamatórias. Uma parceria com a
indústria farmacêutica Aché, sete anos
de estudos e um investimento que superou os R$ 15 milhões resultaram no
lançamento do Acheflan, um creme
antiinflamatório indicado para doenças
crônicas como tendinite, em meados
de 2005.
!Vale Paraibano
25 de novembro – As mudanças no
mundo do trabalho e suas conseqüências são abordadas em obras como o
“O caracol e sua concha”, que reúne
12 ensaios do professor do departamento de sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Ricardo Antunes. A obra, escrita entre 2000 e 2005, é parte do projeto “Para onde vai o trabalho”, financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
!O Globo
24 de novembro – O Brasil pode,
crescendo de 5% a 6% ao ano, resolver seus grandes problemas sociais,
ao contrário de países como a China
e Índia, por exemplo, que apesar de
registrarem taxas de expansão muito
mais elevadas vivem tragédias sociais
muito mais profundas. Plínio de Arruda
Sampaio, da Unicamp, propõe um amplo debate para criar uma nova agenda que possa se contrapor à do capitalismo. Ele defende o controle de capitais no país, porque acha que só será
viável controlar o capitalismo se forem
retirados direitos do capital.

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

!Jornalista da Unicamp

concorre ao Prêmio Feac

Neste ano os alunos receberam, além do livro e do certificado, R$ 3
mil cada um, dentro da proposta do Planejamento Estratégico (Planes) da Universidade.

A jornalista Raquel do Carmo Santos, do Jornal da Unicamp, é finalista do
9º Prêmio Fundação Feac de Jornalismo, que será entregue no dia 5 de dezembro. Ela concorre na categoria House Organ, com a matéria “A arte de
derrubar barreiras com a ponta dos dedos”, publicada na edição 313. A matéria mostra o esforço de Fabiana Bonilha, portadora de deficiência visual, que
defendeu dissertação de mestrado na Unicamp. É a segunda vez que Raquel
chega à final do prêmio. Na edição 2004, também foi finalista concorrendo na
categoria jornalismo on-line, com um texto sobre o projeto Teia do Saber.
Os finalistas do Prêmio Feac de Jornalismo 2006 foram indicados por vinte
membros de um comitê julgador representando dez instituições. Os 18 candidatos concorrerão a prêmios de R$ 3.300 por categoria e também ao Grande
Prêmio Feac-CPFL de Jornalismo, no valor de mais R$ 4.000. Também participarão gratuitamente de um inédito curso de especialização em Jornalismo
para o Desenvolvimento Sustentável, oferecido pela Facamp – Faculdades
de Campinas, um dos parceiros da nona edição.
“A leitura como ferramenta para desenvolvimento humano e inclusão social” foi o tema deste ano. Com patrocínio master da CPFL Energia e apoio da
Fundação Educar DPaschoal, o Prêmio Feac é o primeiro criado na Região
Metropolitana de Campinas, como reconhecimento à divulgação pela mídia
de temas relacionados aos esforços das comunidades organizadas para a
inclusão social e o desenvolvimento sustentável.

