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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.

LIVRO DA SEMANALIVRO DA SEMANA

Universidade Estadual de Campinas – 26 de março a 8 de abril de 2007

DESTAQUES DO PORTAL DA UNICAMP NA ÚLTIMA SEMANA Veja notas detalhadas em http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/indice/indice_notas_principal.htm

!!!!!Gestão Educacional - A solenidade de
encerramento do curso de pós-graduação
(lato sensu) em Gestão Educacional da
Unicamp acontece no dia 31, às 11 horas,
no Ginásio da Unicamp. Na oportunidade
serão apresentados, ao público, cerca de
3.700 pôsteres. A coordenação do evento
espera receber mais de 4 mil visitantes.

 !!!!!Curso do PGEP - O Programa de Ges-
tão Estratégica Pública (PGEP) busca capa-
citar dirigentes da administração pública bra-
sileira para a formulação, implementação e
avaliação de políticas públicas, e para o
enfrentamento de problemas típicos de seus
ambientes de governo. Dado o interesse sur-
gido fora da Região Metropolitana de Cam-
pinas, está sendo oferecida uma versão
semi-presencial do curso no intuito de dimi-
nuir a necessidade de deslocamento. O cur-
so terá duração de 120 horas, com apenas
seis encontros presenciais. Conheça melhor
a proposta visitando o endereço http://ww-
w.extecamp.unicamp.br/geo0520/ e nave-
gando pelas páginas.
!!!!!Simpósio - O Laboratório de Gestão Edu-

cacional (Lage) da Faculdade de Educação
(FE) realiza no dia 26, a partir das 8 horas, no
Centro de Convenções, o simpósio “Gestão
Educacional: Realidades e Compromissos”.
Tem como público-alvo profissionais que atu-
am na área de Educação. Informações: http:/
/www.fe.unicamp.br/lage/VIsimposio
!!!!!Lançamento - A pesquisadora Solange

Bento Farah, responsável pela implantação
do Laboratório de Genética Humana do Cen-
tro de Biologia Molecular e Engenharia Gené-
tica da Unicamp, lança no dia 26, às 11 horas,
no Espaço das Artes da Faculdade de Ciênci-
as Médicas (FCM), o livro “DNA Segredos &
mistérios”. Informações: 19-3521-8968.
!!!!!Visita - A Unicamp recebe, nos dias 28

e 29, a visita de Hugo Ugartemendía, coor-
denador de intercâmbios acadêmicos da Uni-
versidade de Buenos Aires, e de Gabriel
Venturino, diretor da Escola de Graduados
em Engenharia Eletrônica e Telecomunica-
ções. Eles serão recepcionados às 12 ho-
ras, na Coordenadoria de Relações Insti-
tucionais e Internacionais (Cori). Na Facul-
dade de Engenharia Agrícola (Feagri), parti-
cipam de reuniões com estudantes, docen-
tes e coordenadores de Graduação e de Pós.
Informações: zem@reitoria.unicamp.br
!!!!!Temas de Bioética - O Grupo de Bioé-

tica e Ética Médica da Faculdade de Ciênci-
as Médicas (FCM) realiza no dia 26, às
19h30, no salão nobre da FCM, palestra com
integrantes do Grupo de Cuidados Paliativos
do Centro de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (Caism). O encontro faz parte da ati-
vidade “Temas de Bioética”. Outras informa-
ções: http://www.fcm.unicamp.br/centros/cib/
!!!!!Colóquio no IFGW - “Assimetria entre

matéria e antimatéria: O que poderemos
aprender com o LHC?” é o tema do colóquio
que o professor Leandro de Paula, do Insti-
tuto de Física da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), discute no dia 29, às
16 horas, no auditório do Instituto de Física
“Gleb Wataghin” (IFGW). Informações:  sec-
pos@ifi.unicamp.br
!!!!!Recadastramento 2007 - Até o próxi-

mo dia 1 de abril todos os funcionários públi-
cos do estado de São Paulo deverão fazer,
via internet, o recadastramento obrigatório.

De acordo com o Artigo 3° do Decreto Esta-
dual 51.468/2007, que instituiu o procedimen-
to, o servidor público que, sem justificativa,
deixar de se recadastrar, dentro do prazo es-
tabelecido, terá suspenso o pagamento do
seu vencimento. Para executar o procedi-
mento basta acessar o site http://www.fo-
lhadepagamento.sp.gov.br/Recadastramen-
to2007
!!!!!Sispot 2007 - O Encontro de Pesquisa-

dores em Sistemas de Potência (SisPot) acon-
tece entre os dias 2 e 4 de abril, na Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação
(FEEC). Mais detalhes na página eletrônica
http://www.fee.unicamp.br/SisPot2007
!!!!!Concursos - A Faculdade de Engenha-

ria Química (FEQ) recebe, até 2 de abril, ins-
crições ao concurso de livre-docência na área
de Termodinâmica do Equilíbrio de Fases.
Podem ser feitas de segunda a sexta-feira,
das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, na Secre-
taria da FEQ (Avenida Albert Einstein, 500,
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Cam-
pinas-SP). É destinado para graduados em
curso superior, portadores do título de dou-
tor, conferido há pelo menos 3 anos antes
da data da inscrição. A inscrição será efetu-
ada mediante requerimento dirigido ao dire-
tor da (FEQ), professor Osvaldir Pereira
Taranto, com indicação de nome, idade,
filiação, naturalidade, identidade, estado ci-
vil e endereço, acompanhado dos documen-
tos constantes no Diário Oficial de 1/3/2007,
ou no endereço eletrônico http://www.sg.u-
nicamp.br/procsel/pdf/18P234192006.pdf.
Informações: 19-3521-3981.
!!!!!Holografia - A exposição de Holografia,

organizada pelo professor José Joaquín
Lunazzi, do Instituto de Física “Gleb Wata-
ghin” (IFGW), entra no seu quinto ano con-
secutivo. Fica aberta à visitação pública
até dezembro. A exposição é didática e tem
duração de uma hora e meia, com uma aula
sobre óptica de imagens e demonstrações
de hologramas e televisão holográfica. Ho-
rários: a combinar. Inscrições: http://www.i-
fi.unicamp.br/~lunazzi/expo.htm
!!!!!Galeria de Reitores - A sessão solene

de instalação do retrato do ex-reitor da Uni-
camp professor Carlos Henrique de Brito
Cruz, na Galeria de Reitores da Unicamp,
acontece no dia 9 de abril. Será às 9h30, na
Sala do Conselho Universitário (Consu). A
galeria foi criada em 1985, durante o man-
dato do professor José Aristodemo Pinotti
(1982-1986). Localizada na ante-sala do Con-
su, no local encontram-se quadros dos ex-rei-
tores Hermano Medeiros Ferreira de Tavares,
Paulo Renato Costa Souza, José Aristodemo
Pinotti, Carlos Alberto Vogt, José Martins Filho,
Zeferino Vaz e Plínio Alves de Moraes.
!!!!!Cátedra - O Programa Cátedra Ibero-

Americana Unicamp, viabilizado na Unicamp
pela Coordenadoria de Relações Institu-
cionais e Internacionais (Cori), recebe, até
10 de abril, propostas de planos de ativida-
des para serem desenvolvidas em universi-
dades espanholas. Informações: ana@rei-
toria.unicamp.br.

!!!!!Alimentos - “Granulação de alimentos:
caracterização morfológica das partículas e mo-
delagem matemática do processo” (mestrado).
Candidato: Diogo Otávio de Castro Souza.
Orientadora: professora Florência Cecília

Menegalli. Dia 30 de março, às 14 horas, na
sala 31 do DEA/FEA.

Biologia - “A regressão da próstata ventral
de ratos pós-castração envolve alterações no
conteúdo de heparam sulfato e da expressão
da heparanase” (mestrado). Candidata: Taize
Machado Augusto. Orientador: professor Her-
nandes Carvalho. Dia 30 de março, às 9 ho-
ras, na sala de defesa de teses do IB.

“Citogenética de populações e espécies
de Physalaemus do grupo de “cuvieri” (A-
nura, Leiuperidae)” (mestrado). Candidata:
Yeda Rumi Serra Douglas Quinderé. Ori-
entadora: professora Luciana Bolsoni Lou-
renço Morandini. Dia 30 de março, às 14
horas, na Sala IB-11 do IB.

Humanas - “A transfiguração do sertão:
Múltiplas territorialidades em Angueretá Cur-
velo-MG” (doutorado). Candidata: Marli Sales.
Orientadora: professora Emília Pietrafesa de
Godói. Dia 26 de março, às 14 horas, no IFCH.

“A categoria de esfera pública em Jürgen
Habermas” (doutorado). Candidato: Jorge
Adriano Lubenow. Orientador: Professor Mar-
cos Nobre. Dia 29 de março, às 14 horas, na
sala de defesa de teses do IFCH.

“Segurança nas Américas: a difícil cons-
trução de um consenso sobre a segurança
hemisférica - o embate entre a OEA e os in-
teresses nacionais” (mestrado). Candidata:
Patricia Mara Cabral de Vasconcellos. Ori-
entadora: professora Shiguenoli Miyamoto.
Dia 4 de abril, às 14 horas, na Sala de Proje-
ção do IFCH.
!!!!!Linguagem - “Aquisição dos róticos em

crianças com queixa fonoaudiológica” (mes-
trado). Candidata: Luciana Lessa Rodrigues.
Orientadora: professora Eleonora Cavalcan-
te Albano. Dia 27 de março, às 14 horas, na
sala de defesa de teses do IEL.

“O Peri Mousikes, de Plutarco: tradução,
comentários e notas” (doutorado). Candidato:
Roosevelt Araújo da Rocha Júnior. Orientador:
professor Flávio Ribeiro de Oliveira. Dia 28, às
9 horas, na sala de defesa de teses do IEL.

“As ‘Cidades Trigêmeas’: um estudo so-
bre atitudes lingüístico-sociais e identidade”
(mestrado). Candidata: Rosana Gemima
Amâncio. Orientadora: professora Tania Ma-

ria Alkmim. Dia 3 de abril, às 14 horas, na
sala de defesa de teses do IEL.
!!!!!Odontologia - “Avaliação da reação

tecidual e determinação da concentração
plasmática da preparação anestésica local
lipossomal de mepivacaína - estudo em ra-
tos” (doutorado). Candidata: Giovana Rado-
mile Tófoli. Orientador: professor José Ranali.
Dia 28 de março, às 9 horas, na sala da con-
gregação da FOP.

“Influência do tipo de fonte fotoativadora
e meios de envelhecimento sobre a dureza
e integridade marginal de restaurações em
resina composta” (mestrado). Candidata:
Claudia Batitucci dos Santos Daroz. Ori-
entadora: professora Giselle Maria Marchi
Baron. Dia 4 de abril, às 8h30, na FOP.
!!!!!Química - “Simulação de dinâmica mo-

lecular dos receptores do hormômio tireoi-
deano” (doutorado). Candidato: Leandro Mar-
tinez. Orientador: professor Munir Skaf. Dia 29
de março, às 14 horas, no miniauditório do IQ.

“Efeito dos S-nitrosotióis no bloqueio da
peroxidação lipídica” (doutorado). Candidata:
Fernanda Ibanez Simplicio. Orientador: pro-
fessor Marcelo Ganzarolli de Oliveira. Dia 3
de abril às 14 horas, no miniauditório do IQ.

!!!!!Gazeta Mercantil
15 de março - Uma pesquisa reali-

zada pelo Departamento de Política
Científica e Tecnológica (DPCT), do
Instituto de Geociências da Unicamp
releva que o setor de máquinas e equi-
pamentos é o que mais gera patentes
no Brasil. Segundo a sondagem di-
vulgada ontem, entre 1994 e 2003 fo-
ram feitos 555 pedidos de registros.

!!!!!Veja on line
16 de março - Apesar do aumento

do número de vagas, a qualidade do
emprego piorou no Brasil entre 2002 e
2006, considerando-se indicadores co-
mo rendimento, estabilidade e jornada
de trabalhado de seis regiões metropo-
litanas do país. Esta é uma das princi-
pais conclusões de pesquisa do Cen-
tro de Estudos Sindicais e de Eco-
nomia do Trabalho (Cesit), da Uni-
camp. “As pessoas têm menor estabi-
lidade no emprego, trabalham mais do
que a jornada legal e ganham menos”,
afirmou Marcio Pochmann, coordena-
dor do estudo, ao jornal Folha de S.
Paulo desta sexta-feira.

!!!!!JC on line
15 de março - O teatro de rua é a

grande atração das ruas de Recife,
Olinda e Região Metropolitana, a partir
desta quinta-feira (15). Até o dia 28,
acontece a mostra “Um março de tea-
tro”, que oferece 12 apresentações,
aula-espetáculo, dois cortejos e pales-
tras com Rubens Brito, um dos funda-
dores do Teatro Mambembe, e o pes-
quisador, ator e diretor Joca Andreazza.
Os dois vêm da Unicamp. Outra atra-
ção do Sudeste é o Núcleo Pavanelli de
Teatro de Rua e Circo, que vai levar o
espetáculo “O básico do circo” para lo-
cais como o assentamento do MST A-
rariba de Baixo, no Cabo, Morro da Con-
ceição e Praça do Carmo, em Olinda.

!!!!!CBN
16 de março - O Centro de Tec-

nologia Canavieira localizado em Pi-
racicaba começou a nove anos um es-
tudo com 100 clones de cana de açú-
car resultantes de cruzamentos. A par-
tir do cruzamento realizado foi possível
analisar o DNA de cada um dos clones,
e daí iniciar um mapeamento para iden-
tificar as características agronômicas da
cana, ou seja, os genes responsáveis,
por uma maior produtividade, por exem-
plo. A pesquisadora do Centro de Bio-
logia Molecular e Engenharia Gené-
tica da Unicamp Anete Pereira de Sou-
za destaca a importância do mapea-
mento para o aumento da produção e
controle de pragas.
!!!!!15 de março - Uma pesquisa feita

nos laboratórios da Faculdade de Ci-
ências Médicas da Unicamp aponta
que a asma está relacionada à pré-dis-
posição genética. A pesquisadora res-
ponsável, Ana Carolina Zimiani de Pai-
va, identificou no polimorfismo da do-
ença a mutação presente na maioria
dos asmáticos. Para chegar à conclu-
são ela fez o levantamento científico
com pessoas asmáticas e não asmáti-
cas. Apesar da importância da pesqui-
sa, ela não sabe se o trabalho terá con-
tinuidade. O trabalho foi resultado da
tese de mestrado defendida pela pes-
quisadora.

Organização: Márcio Percival Alves Pinto
Geraldo Biasoto Jr.
Mais do que analisar as questões relativas ao superávit primá-

rio, ao déficit nominal e ao estoque da dívida pública, esta obra
procura, em seus artigos, trazer à luz as variadas dimensões da
questão fiscal: as formas de tributação, o perfil dos gastos públi-
cos, a estrutura de endividamento, a regulamentação das contas
públicas e as repercussões do aparato estatal na dinâmica da eco-
nomia brasileira. Particularizando o diagnóstico do sistema tribu-
tário brasileiro, reconstruindo sua formação, apresentando seus
limites e suas diferentes propostas de reestruturação, os artigos
que compõem esta obra discutem as dificuldades para imple-
mentação das transformações pretendidas (e prometidas), em face,
principalmente, da necessidade de reconstruir o pacto federativo,
para aprovar a reforma no Congresso Nacional.
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Política fiscal e desenvolvimento no Brasil

Um trabalho de experiência musical, iniciado há 19 anos no Centro Infantil Boldrini
em Campinas (SP), culminou com a publicação do livro “Música – um caminho para
a saúde”, da pedagoga Rachele Filizzola Vanni. Funcionária aposentada da Unicamp,
onde trabalhou no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora (Nics), Rachele
explica que tudo começou a partir do registro de um trabalho de música iniciado em
1988, no Centro Boldrini. Uma simples proposta inicial de apoio às crianças e adoles-
centes portadores de leucemia e câncer infantil, utilizando o mundo sonoro, foi se
avolumando e se interrelacionando com múltiplos aspectos da vida no hospital. A tarefa,
segundo ela, permitiu seguir por alguns caminhos definidos, tais como a música como
poder restaurador de socialização e cultura, e como parte de ligação entre família,
hospital e escola. Além disso, a música como poder terapêutico dentro de uma uni-
dade hospitalar.

A obra apresenta registros desses caminhos, tanto por descrições detalhadas como
pela síntese dessas vivências enriquecedoras. Também não poderia deixar de ofere-
cer registros e depoimentos de pais, profissionais e voluntários que se envolveram nesse
processo. “Como pedagoga, ousei delinear alguns procedimentos que descobri nes-
sa caminhada como resultado de um trabalho diferenciado e nunca experimentado
por mim, que é a aplicação de música em terapia para bebês, crianças e adolescentes
em uma instituição hospitalar de onco-hematologia pediátrica”, ressaltou Rachele.
Quem estiver interessado em adquirir o livro pode entrar em contato com a autora no
telefone 19-3276-3933 ou através do site da Editora Átomo - http://www.atomoeali-
nea.com.br.

O professor do Instituto de Física Gleb Wa-
taghin (IFGW) e diretor do Museu Exploratório
de Ciências da Unicamp, Marcelo Knobel (à
direita), viajou no dia 21 de março para os Es-
tados Unidos. Representante do Brasil na Bolsa
Eisenhower Multinações, oferecida pela Fun-
dação Eisenhower Fellowships a 25 pessoas de
todo o mundo para conhecer projetos de inte-
resse realizados nos Estados Unidos, ele rela-
ta seus passos pelo blog “Diário de bordo: cul-
tura científica EUA 2007” (http://www.reito-
ria.unicamp.br/ascom/knobel/). A viagem co-
meçou e termina pela Filadélfia.

Como representante brasileiro, Knobel acredita no blog como
veículo de difusão das informações colhidas em instituições e
pessoas que mantêm projetos de museus de ciências, educação
científica e jornalismo científico. “Pretendo dividir minha vi-
vência com o público em geral e em especial com pessoas in-
teressadas em divulgação científica”.

!!!!!O poder da música no
  tratamento oncológico

Filadélfia–Nova York–Washington–Rich-
mond (Virgínia)–San Francisco–Denver fa-
zem parte roteiro definido pelo professor e
um program officer da fundação para ampli-
ar sua bagagem de informações e criar rede
de contatos. Numa linguagem espontânea,
ele pretende relatar não só o resultado das vi-
sitas, mas também curiosidades e histórias
que promovam uma leitura interessante e di-
vertida.

Knobel foi surpreendido no ano passado
com a notícia de sua seleção pela Fundação
Eisenhower, pois desconhecia o prêmio. Na
véspera da viagem, depois do contato com os
representantes de outros países e da funda-
ção, ele assegura que é uma oportunidade e
por isso deve ser compartilhada com as pes-
soas que irá representar.

O objetivo da bolsa é incentivar líderes
emergentes do mundo todo, em qualquer área de atuação, para
melhorar sua capacidade profissional, ampliar contatos e
aprofundar perspectivas e se unir a uma comunidade global
diversa. A idéia, de acordo com informações da fundação, “é
constituir uma rede na qual o diálogo, o entendimento e a co-
laboração levem a um mundo mais próspero e justo”.

Blog acompanha
viagem de Marcelo
Knobel pelos EUA

Foto: Antonio Scarpinetti


