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Universidade Estadual de Campinas – 16 a 22  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

!!!!!Inauguração - A sessão solene de insta-
lação do retrato do ex-reitor da Unicamp, pro-
fessor Carlos Henrique de Brito Cruz, na Ga-
leria de Reitores da Unicamp, acontece no dia
16. Será às 10 horas, na Sala do Conselho
Universitário (Consu). A galeria foi criada em
1985, durante o mandato do professor José
Aristodemo Pinotti (1982-1986). Localizada na
ante-sala do Consu, no local encontram-se
quadros dos ex-reitores Hermano Medeiros
Ferreira de Tavares, Paulo Renato Costa Sou-
za, José Aristodemo Pinotti, Carlos Alberto
Vogt, José Martins Filho, Zeferino Vaz e Plínio
Alves de Moraes.
!!!!!Eleição Docente - A Secretaria Geral (SG)

da Unicamp recebe inscrições para candidatu-
ras à eleição da Representação Docente junto
ao Conselho Universitário (Consu). Podem ser
feitas no prédio da Reitoria II até o dia 16, das 9
às 17 horas. A representação será composta
de vinte e dois membros titulares e seus su-
plentes. Eles cumprirão mandato no período de
20/6/2007 a 19/6/2009. Leia mais em ww-
w.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDNUH/
NUH_7940/NUH_7940.html
!!!!!EAD - O Centro de Computação (CCU-

EC) e a Agência de Formação Profissional da
Unicamp (AFPU) organizam, de 16 de abril a
27 de junho, o curso “Desenvolvimento de cur-
sos on-line utilizando TelEduc - Ensino Aberto”
(modalidade a distância). É destinado para pro-
fessores, alunos de graduação e de pós, de
iniciação científica e funcionários da Unicamp
envolvidos com projetos de EAD. Informações
e inscrições: www.ead.unicamp.br.
!!!!!Palestra 1 - O professor Carlos Alfredo

Joly, do Instituto de Biologia (IB), profere a
palestra “Biodiversidade e mudanças climáti-
cas na Região Neotropical”. Será no dia 17, às
16 horas, na sala IB-2 do (IB). Informações:
falonso@unicamp.br
!!!!!Palestra 2 - “Amazônia: além de cores e

formas” é o tema da palestra que o professor
Adalberto Luis Val (diretor do Inpa) profere no
dia 18 de abril, às 16h30, no auditório do Insti-
tuto de Química (IQ).
!!!!!Exposição - De 18 de abril a 4 maio, a

artista plástica Dijanira Alexandre expõe qua-
dros de paisagens, campos e flores (óleo sobre
tela), no Espaço das Artes da Faculdade de

Ciências Médicas (FCM). A mostra pode ser
visitada das 8h30 às 17h30. A entrada é franca.
Informações: 19-3521-9868.
!!!!!Doador Universitário – A próxima cole-

ta do Projeto Doador Universitário acontece no
dia 19 de abril, das 8h30 às 12 horas, no Esta-
cionamento da Faculdade de Engenharia Me-
cânica (FEM).
!!!!!Fórum - O Fórum Franco-Brasileiro “Em-

presas e Formação de Engenheiros” acontece
nos dias 19 e 20 de abril, no salão nobre da
Ciesp (av. Paulista, 1313), em São Paulo. O
evento é promovido pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(Capes), Conferência dos Diretores das Esco-
las de Formação de Engenheiros (CDEFI),
Consulado Geral da França em São Paulo,
com organização da Associação Nacional de
Pesquisa em Desenvolvimento das Empre-
sas Inovadoras (Anpei). Programação e ins-
crições: www.anpei.org.br/ffbefi
!!!!!Inovapole - O Laboratório de Políticas

Públicas e Planejamento Educacional (Lap-
plane) da Faculdade de Educação (FE) organi-
za, dia 19 de abril, o encontro “Inovapole -
Estudos sobre Experiências em Inovação de
Políticas Públicas Educacionais”. Será das 9
às 12 e das 14 às 17 horas, no auditório da
Biblioteca da Faculdade de Educação (FE). O
evento é realizado conjuntamente entre a Facul-
dade de Educação (FE) e o CNPQ, por meio
do Programa Sul-Americano de Apoio às Ativi-
dades de Cooperação em Ciência e Tecnologia
(Prosul). Outras informações pelo e-mail lap-
plane@unicamp.br ou telefone 19-3521-5551.
!!!!!Treinamentos FCM - “Informação, Do-

cumento e Arquivo” é o tema que Fábio Rodrigo
Pinheiro da Silva, bacharel em Ciência da In-
formação, discute no dia 19 de abril, às 14h30,
no Salão Nobre da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM). O encontro faz parte do Progra-
ma de Treinamentos da FCM. Informações:
(19) 3521-8968.
!!!!!Seminatec 2007 –Workshop sobre semi-

condutores, Micro & Nano Tecnologia, o Se-
minatec 2007 acontece nos dias 17 e 18 de
maio, a partir das 8h30, no auditório da Diretoria
Geral da Administração (DGA). Resumos de-
vem ser enviados para o e-mail semina-
tec@ccs.unicamp.br, até 17 de abril. Outras
informações: www.ccs.unicamp.br/seminatec
!!!!!Retratos Rurais - O Centro de Estudos

Rurais (Ceres), ligado ao Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH), organiza nos dias
25, 26 e 27 de abril, o evento “Retratos Rurais:
Faces e Interfaces”. Será aberto dia 25, às 17
horas, na sala de defesa de teses do IFCH
(prédio da Pós-graduação), com lançamento
da Revista Ruris, do Ceres, e a presença de
Caio Galvão de França, coordenador geral do
Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento
Rural (Nead) e de sua coordenadora-executi-

va, Adriana Lopes. No encontro haverá lança-
mento de livros do Projeto Cooperação Acadê-
mica (Procad/Capes) com a participação da
professora Lygia Sigaud (Museu Nacional do
Rio de Janeiro) e do professor Andrea Ciacchi,
da Universidade Federal da Paraíba (UFPb).
O evento será encerrado no dia 27, às 14 ho-
ras, na sala de defesa de teses do IFCH, com
palestra da professora Sônia Maria Berga-
masco, da Faculdade de Engenharia Agrícola
(Feagri). Discute: “Balanços sobre a reforma
agrária brasileira: visões diferenciadas”. Ou-
tras informações: 19-3521-1636.

!!!!!Artes - “O trágico no teatro de Federico
Garcia Lorca” (mestrado). Candidato: Cláudio de
Souza Filho. Orientadora: professora Maria Lúcia
Candeias. Dia 20 de Abril, às 10 horas, no IA.
!!!!!Biologia - “Estudos ontogenéticos de flor

e fruto em espécies de bignoniaceae com ênfase
na taxonomia” (doutorado). Candidata: Rosana
Farias Singer. Orientador: professor João Semir.
Dia 19 de abril, às 14 horas, na sala de defesa de
teses da Pós-graduação do IB.

“Organização supramolecular, orientação
espacial e propriedades ópticas de proteínas
extracelulares em córneas e aortas de camun-
dongos espontaneamente diabéticos” (doutora-
do). Candidata: Marcela Aldrovani Rodrigues.
Orientador: professor Benedicto de Campos
Vidal. Dia 20 de abril, às 14 horas, no IB.

Engenharia de Alimentos – “Desenvolvi-
mento de ferramentas computacionais para a
avaliação energética de sistemas agrícolas”
(mestrado). Candidato: Fábio Takahashi. Orien-
tador: professor Enrique Ortega Rodriguez. Dia
16 de abril, às 9h30, no salão nobre da FEA.

“Aumento do comprimento e peso do intesti-
no delgado, do peso do fígado e pâncreas de
ratos devido à ingestão de feijão-comum cozi-

!!!!!Gazeta de
Piracicaba

10 de abril - A Faculdade de
Odontologia de Piracicaba
(FOP) da Unicamp comemora
neste ano 50 anos de fundação.
A data escolhida para celebrar o
aniversário é 21 de abril, Dia de
Tiradentes, patrono da odontolo-
gia.

!!!!!Gazeta Mercantil
(Editorial)

10 de abril de 2007 - O pro-
fessor Waldir Quadros, da Uni-
camp, talvez tenha generalizado
demais ao afirmar que o filho de
um gerente de empresa de hoje
dificilmente será um gerente no
futuro. Mas é inegável o empo-
brecimento da classe média típica
nas últimas duas décadas, em
especial nos anos mais recentes,
afetando faixas mais jovens da
população.

!!!!!CBN
10 de abril - Infectologista da

Unicamp, Luiz Jacinto da Silva
afirmou que a dengue nunca será
erradicada no país. A epidemia no
país já fez mais vítimas do que no
ano passado. Dados do Ministé-
rio da Saúde apontam 124 casos
de dengue hemorrágica, com 17
mortes. Um índice de mortalidade
que chega a quase 14%, bem
acima do aceito pela Organiza-
ção Mundial de Saúde. O Brasil
computa 135 mil casos de den-
gue, destes 15 mil no estado de
São Paulo. Campinas confirmou
mais de 1,2 mil pessoas com a
doença. O município registrou tam-
bém uma morte em março, quan-
do uma moradora de Hortolândia
foi internada na cidade.

!!!!!IDG Now
10 de abril - Além de aplica-

ções que auxiliam na mobilidade
empresarial, os deficientes visu-
ais também serão grandes be-
neficiários da tecnologia. Um novo
programa de computador que dá
voz de alta qualidade a palavras
escritas em português encontra-
se em um estágio final de desen-
volvimento. A tecnologia está sen-
do desenvolvida pela Vocalize,
empresa residente na Incubado-
ra de Empresas de Base Tec-
nológica da Universidade Esta-
dual de Campinas (Incamp), e
a previsão é que o primeiro pro-
tótipo do software esteja pronto até
julho deste ano.

Edith Penrose
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o clássico A Teoria do Crescimento da Firma, da econo-
mista norte-americana Edith Penrose, é finalmente tradu-
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der as firmas como conjuntos de recursos humanos
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sas tecnológicas facilitadoras de redução de custos e
diversificação de atividades e produtos, por meio das
quais se torna possível eliminar obstáculos ao cresci-
mento das empresas. Condição de sobrevivência para
as firmas, o crescimento fundamentado em pesquisas
tecnológicas tende a ocorrer de forma segura, inserido
em áreas de especialização e competência que confor-
mam as bases tecnológicas das produções industriais.
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A Teoria do Crescimento da Firma

do e de caseína acrescida de fibras dietéticas
com teores crescentes e solubilidade similar à
do feijão-comum” (mestrado). Candidata: Telma
Angelina Faraldo Corrêa. Orientador: profes-
sor Admar Costa de Oliveira. Dia 18 de abril,
às 14 horas, na FEA.
!!!!!Linguagem - “Ordem, focalização e pre-

enchimento em português: sintaxe e prosódia”
(doutorado). Candidata: Flaviane Romani
Fernandes. Orientadora: professora Charlotte
Marie Chambeland Galves. Dia 16 de abril, às
13 horas, na sala de defesa de Teses do IEL.
!!!!!Matemática, Estatística e Computação

Científica - “Auto-valores do operador de Dirac
e do Laplaciano de Dolbeault” (doutorado). Can-
didato: Rafael de Freitas Leão. Orientador: pro-
fessor Marcos Benevenuto Jardim. Dia 19 de
abril, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

“Desempenho de algoritmos de região de
confiança para problemas de empacotamento
de cilindros” (mestrado). Candidata: Larissa
Oliveira Xavier. Orientadora: professora Sandra
Augusta Santos. Dia 20 de abril, às 10 horas,
na sala 253 do Imecc.
!!!!!Odontologia - “Análise fotoelástica das

tensões induzidas por estruturas de prótese
sobre implantes fabricadas pelas técnicas
monobloco, soldagem de borda e método CAD/
CAM” (mestrado). Candidato: Maurício Pom-
peu Cariello. Orientador: professor Mauro An-
tonio de Arruda Nóbilo. Dia 19 de abril, às 14
horas, na FOP.

“Avaliação do efeito da indução de poli-
merização com diferentes fontes de luz e dos
meios de envelhecimento sobre a microdureza
de cilindros de resina composta” (mestrado).
Candidata: Fernanda Regina Voltarelli. Ori-
entadora: professora Giselle Maria Marchi
Baron. Dia 20 de abril, às 8h30, na FOP.
!!!!!Química - “Determinação de volume de

poro de sílicas para clae utilizando espec-
troscopia no infravermelho próximo” (mestrado).
Candidata: Flávia Panontin. Orientador: pro-
fessor Ivo Milton Raimundo Junior. Dia 16 de
abril, às 9 horas, no mini-auditório do IQ.

O “Patriota”, jornal literário, composto
na primeira tipografia brasileira e publi-
cado pela Impressão Régia, de 1813 a 1814,
que teve como redator principal Manuel
Ferreira de Araújo Guimarães, é um dos 11
títulos raros que compõem a exposição
“Periódicos do Século 19”, montada na á-
rea da Coleção de Obras Raras da Biblio-
teca Central Cesar Lattes da Unicamp. As
páginas redigidas pelo Marquês de Maricá
e Silva Alvarenga estão reunidas em um
exemplar encadernado da Coleção Paulo
Duarte adquirida pela Unicamp.

Entre os nomes de destaque estão José
Bonifácio de Andrade e Silva, Joaquim
Manoel de Macedo, Joaquim Felício dos
Santos, Olavo Bilac e os ilustradores Julião

Exposição mostra
acervo de periódicos
raros do século 19

século 19, a bibliotecária Marta Ribeiro
do Val identificou revistas políticas, li-
terárias e ilustradas da imprensa peri-
ódica brasileira.

A exposição é uma oportunidade de co-
nhecer o perfil das publicações da época,
um dos momentos mais importantes da
imprensa. Reunidas numa mesma expo-
sição, as obras permitem conhecer um
pouco mais a imprensa periódica brasi-
leira, quando escritores e romancistas
comportavam-se como uma oposição à
monarquia.

Outro periódico exposto, o “Ta-
moyo”, redigido por Jose Bonifácio de
Andrada, é um jornal doutrinário que
fazia oposição ao governo e refletia o
pensamento “andradista”. O título da
publicação originou-se dos índios ta-

moios, ferozmente contrários aos portu-
gueses e o “Malagueta”, periódico político,
dirigido por Luis Augusto May, polemista
da Independência.

A bibliotecária de Coleções Especiais e
Obras Raras disse ter escolhido os títulos
pela importância que essas publicações
representaram naquele momento para o
país. A seleção, segundo ela, é rigorosa,
pois é o momento em que a comunidade
interna e externa pode conhecer melhor o
acervo da Coleção de Obras Raras.

De acordo com a diretora de Coleções Espe-
ciais e Obras Raras, Tereza Cristina de Olivei-
ra Nonatto de Carvalho, o objetivo desta
exposição é dar maior visibilidade e divulgar
o acervo raro da Biblioteca Central Cesar Lat-
tes a toda comunidade acadêmica.

Para esta exposição foram consultados
os acervos da Coleção de Obras Raras Paulo
Duarte, Sérgio Buarque de Holanda, Ale-
xandre Eulálio, Eugênio de Toledo Artigas,
Oswaldo Peckolt e Theodoro Peckot.

As visitas podem ser feitas até 30 de a-
bril, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17
horas, na Coleção Obras Raras, 3º piso da
Biblioteca Central Cesar Lattes.

Machado e Angelo Agostini.
Durante a seleção dos periódicos mais im-

portantes da Coleção de Obras Raras do
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