
10

ACADÊMICAVID
A

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 – 23  de abril a 6 de maio 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

!!!!!Encontro de Prefeitos - II Encontro de
Prefeitos “Projetos de Desenvolvimento do
Agronegócio” acontece no dia 23 de abril, das
8 às 17h30, no auditório do Centro de Conven-
ções da Unicamp (Rua Elis Regina, s/n). Infor-
mações: 19-3521-4979.
!!!!!Encontro de Choro - O III Encontro de

Choro na Unicamp será realizado no dia 23 de
abril, a partir das 12h15, no auditório do Instituto
de Artes (IA). O professor José Roberto Zan
participa da abertura do evento. Informações:
ceprod@iar.unicamp.br
!!!!!Temas de Bioética - O Grupo de Bioética

e Ética Médica da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) recebe, dia 23 de abril, o profes-
sor Gabriel Oselka, da Universidade de São
Paulo (USP). Ele discute, às 19h30, no salão
nobre da FCM, “A Resolução do Conselho
Federal de Medicina sobre Paciente Terminal”.
No dia 28 de maio é a vez do juiz José Henrique
Rodrigues Torres, do Tribunal do Júri de Cam-
pinas. Aborda: “Aspectos jurídicos do tratamento
do paciente terminal”, no mesmo horário e lo-
cal. Os encontros fazem parte da atividade “Te-
mas de Bioética”. Outras informações: ww-
w.fcm.unicamp.br/centros/cib/
!!!!!Palestra 1 - O professor José Dari Krein

(Unicamp) profere a palestra “As mudanças na
regulação do trabalho no Brasil após 1990”.
Será no “V Ciclo de Debates em Economia
Industrial, Trabalho e Tecnologia”, programado
para os dias 23 e 24 de abril, no auditório 333
(piso 3) da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP). Informações: ce-
sit@eco.unicamp.br
!!!!!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.
!!!!!Palestra 2 - Os professores da Unicamp,

Enilson e Antônio Sallum, proferem palestra du-
rante o XXII Congresso Brasileiro de Perio-
dontologia, evento a ser realizado de 25 a 28 de
abril, no Hotel Windsor Barra (Av. Sernambetiba,
2.630, Barra da Tijuca), no Rio de Janeiro-RJ.
Outras informações no site www.periodon-
to2007.com.br ou telefone 21-2435-4689.
!!!!!Fórum 1 - O Fórum Permanente de

Agronegócios “Biocombustível no Brasil” acon-
tece no dia 26 de abril, das 9 às 17 horas, no
auditório da Biblioteca Central Cesar Lattes (BC-
CL). Incrições: www.cori.unicamp.br/foruns/
agro/foruns_agro.php. O evento, organizado pelo
Instituto de Biologia (IB), pelo Centro de Pesqui-
sas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a
Agricultura (Cepagri) e pela Faculdade de Enge-

nharia de Alimentos (FEA), é apoiado pelas
coordenadorias Geral da Universidade (CGU)
e de Relações Institucionais e Internacionais
(Cori). Outras informações: comisb@unicamp.br
!!!!!Aniversário - Os 25 anos do Núcleo de

Estudos de População (Nepo) e os 20 do Nú-
cleo de Pesquisas Ambientais (Nepam) serão
comemorados no dia 27 de abril, a partir das 9
horas, no auditório do Nepo. Na primeira mesa-
redonda, às 9h30, os professores Carlos
Henrique de Brito Cruz, da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), e Daniel Joseph Hogan, do Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), dis-
cutem o tema “Mudanças Ambientais Globais:
a contribuição dos estudos ambientais popula-
cionais”. Informações: 19-3521-7631.
!!!!!Bolsas - A Pró-reitoria de Pesquisa (PRP)

recebe, até 27 de abril, inscrições para o Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação Ci-
entífica (Pibic/CNPq). A Pró-reitoria de Gradu-
ação (PRG), no mesmo período, recebe inscri-
ções para o Programa de Bolsa Pesquisa do
Serviço de Apoio ao Estudante (SAE). O ca-
lendário completo pode ser conferido no site
www.prp.unicamp.br/pibic/calendario2007.php
Outras informações pelo telefone 19-3521-4891.
!!!!!História da Arte - As inscrições para

apresentação de trabalhos no III Encontro de
História da Arte, evento organizado pelo Institu-
to de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH),
foram prorrogadas até 30 de abril. O encontro
acontece de 22 a 25 de maio, no IFCH. Infor-
mações: galeria@iar.unicamp.br
!!!!!Vestibular - A Comissão Permanente para

os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abre,
dia 2 de maio, inscrições para o pedido de
isenção de taxas do Vestibular Unicamp 2008.
Devem ser realizadas até dia 24, exclusiva-
mente pela Internet www.comvest.unicamp.br.
!!!!!Fórum 2 - O Fórum “Ações Educativas

em Museus de Ciências”, organizado pelo Mu-
seu Exploratório de Ciências da Unicamp, acon-
tece no dia 3 de maio, das 9 às 17 horas, no
auditório da Biblioteca Central “Cesar Lattes”
(BC-CL). Inscrições: www.cori.unicamp.br/
foruns/extras/foruns_extras.php.  Informações:
marilisa@reitoria.unicamp.br ou mc@reitoria.u-
nicamp.br. Página do evento: www.cori.u-
nicamp.br/foruns/extras/foruns_extras.php
!!!!!Nutricamp - A Diretoria Geral de Recur-

sos Humanos (DGRH), o Centro de Saúde da
Comunidade (Cecom), a Prefeitura do campus
e a Faculdade de Engenharia de Alimentos
(FEA) realizam, a partir de  3 de maio, o
“Nutricamp - Alimentos, Educação e  Saúde”.
(www.dgrh.unicamp.br/nutricamp). Trata-se de
um evento que objetiva melhorar a qualidade
de vida das pessoas que integram a comunida-
de universitária. O Nutricamp inclui palestras e
atividades educativas para a prática da boa
alimentação. Todos os encontros programados
acontecem no Centro de Convenções da
Unicamp, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.
Próximas edições: 4 de junho, 2 de agosto, 10
de setembro, 15 de outubro e 12 de novembro.
Outras informações: paraizo@unicamp.br
!!!!!Simpósio - Nos dias 4 e 5 e maio, a

partir das 8h15, acontece o Simpósio de Cirur-
gia em Cabeça e Pescoço e a comemoração
dos 20 anos de residência médica da Faculda-
de de Ciências Médicas (FCM). A organiza-
ção está a cargo dos doutores Antonio Santos
Martins, Alfio Tincani e André Del Negro. Pro-
gramação: www.fcm.unicamp.br/noticias/con-
gressos/simcapescoco/
!!!!!Semana da Pesquisa - De 7 a 10 de

maio, todos os departamentos da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) apresentam as mais
recentes pesquisas, algumas delas inéditas, nas

suas áreas de atuação. O evento é aberto ao
público em geral. Participam diversos pa-
lestrantes brasileiros e estrangeiros. Dentre eles
os ex-reitores da Unicamp, Carlos Henrique
de Brito Cruz e José Martins Filho. A semana
é coordenada pelo professor Antônio de Avezedo
Barros Filho, do Departamento de Pediatria.
Informações: 19-3521-7121. Confira a progra-
mação completa no endereço eletrônico http://
www.fcm.unicamp.br/spesquisa1/index.php
!!!!!Oficinas de Física - A próxima Oficina

de Física do Instituto de Física “Gleb Wataghin”
(IFGW) acontece no dia 5 de maio, às 8 horas,
no auditório do IFGW, com a temática “Novos
Materiais”. No dia 23 de junho, a oficina será
realizada às 8 horas. Desta vez com o tema
“Energia & Meio ambiente”. Informações:
www.ifi.unicamp.br/extensao
!!!!!Simpósio de Quitina - A Unicamp é

uma das organizadoras do IV Simpósio Ibero-
americano de Quitina (IV SIAQ), evento que
ocorre de 6 a 9 de maio, em Natal. No encon-
tro, o professor Claudio Airoldi ministra a confe-
rência “Chitosan and its Chemically Modified
Biopolymers in Interacting Processes - Some
Thermodynamic Data”. Outras informações na
página do evento www.simposio.siaq.net

!!!!!Artes - “Imagens escritas” (mestrado).
Candidato: Amir Brito Cadôr. Orientadora: pro-
fessora Lygia Arcuri Eluf. Dia 27 de abril, às 16
horas, na Galeria de Artes da Unicamp.
!!!!!Computação - “Gerenciamento de ras-

treabilidade em cadeias produtivas agrope-
cuárias” (mestrado). Candidata: Andréia Akemi
Kondo. Orientadora: professora Claudia Maria
Bauzer Medeiros. Dia 27 horas, às 14 horas,
na sala 01 (auditorio do IC).
!!!!!Engenharia de Alimentos - “Estudo da

aplicação de microondas na secagem de bana-
nas tratadas osmoticamente” (doutorado). Can-
didata: Nádia Rosa Pereira. Orientador: pro-
fessor Antônio Marsaioli Junior. Dia 27 de abril,
às 14 horas, no salão nobre da FEA.
!!!!!Engenharia Mecânica - “Modelo com-

putacional para projeto de compressores axiais”
(mestrado). Candidato: Fernando de Oliveira
Lopes. Orientador: professor Jorge Isaias LLa-
gostera Beltran. Dia 27 de abril, às 14 horas, no
bloco ID-2 da FEM.

!!!!!Física - “Crescimento e caracterização
de estruturas de baixa dimensionalidade para
aplicações no espectro visível.” (doutorado).
Candidata: Thalita Chiaramonte. Orientador: pro-
fessor Lisandro Pavie Cardoso. Dia 26 de abril,
às 14 horas, no auditório da pós-graduação do
IFGW.
!!!!!Geociências - “Ocorrência de mercúrio

na bacia do Rio Iguaçu, estado do Paraná,
Brasil” (mestrado). Candidato: Rafael André
Belotto Plawiak . Orientador: professor Ber-
nardino Ribeiro de Figueiredo. Dia 27 de abril,
às 14 horas, no auditório do IG.
!!!!!Humanas - “Como se vigia os vigias: o

controle da polícia federal sobre a segurança
privada” (mestrado). Candidato: Cléber da Sil-
va Lopes. Orientador: professor Andrei Koerner.
Dia 25 de abril, às 10 horas, na sala de defesa
do IFCH.

“Usos de ‘drogas’, marcadores sociais,
corporalidades: uma perspectiva comparada”
(mestrado). Candidata: Taniele Cristina Rui.
Orientadora: professora Heloisa Pontes. Dia 26
de abril, às 14h30, no prédio da pós-graduação.
!!!!!Odontologia - “Avaliação do efeito da

indução de polimerização com diferentes fontes
de luz e dos meios de envelhecimento sobre a
microdureza de cilindros de resina composta”
(mestrado). Candidata: Vanessa Salvadego de
Queiroz. Orientador: professor Darcy Flavio
Nouer. Dia 27 de abril, às 9 horas, na FOP.
!!!!!Química - “Desenvolvimento de méto-

dos analíticos usando espectrometria de raios
X e quimiometria” (doutorado). Candidata: Gisele
Gonçalves Bortoleto. Orientadora: professora
Maria Izabel Maretti Silveira Bueno. Dia 4 de
maio, às 9 horas, no miniauditório do IQ.

!!!!!Correio Popular
11 de abril - O Colégio Técnico de

Campinas (Cotuca) abriu oficialmente on-
tem a programação especial em comemora-
ção aos 40 anos de fundação da escola.
Durante todo o dia, atividades recreativas
envolveram os 1,9 mil alunos da unidade. À
noite, um culto ecumênico e uma solenidade
de homenagem aos ex-diretores, professo-
res, funcionários e alunos fecharam a progra-
mação de abertura.
!!!!!13 de abril - Para discutir novos ru-

mos de políticas sustentáveis para o plane-
ta, a Unicamp reúne hoje, das 13 às 18
horas, no Centro de Convenções, especia-
listas em questões ambientais no 1º
Simpósio de Percepção dos Novos Desa-
fios Científicos e a Emergência de Novas
Estruturas Organizacionais.
!!!!!Folha de S. Paulo

13 de abril - Adolescentes que passam
tempo demais diante do computador à noite
têm um pior sono, apresentam sonolência
diurna e são mais vulneráveis a alterações
no humor. O alerta é da psicóloga Gema
Duarte, que pesquisou o tema em sua tese
de mestrado na Unicamp. Ela ouviu 160
jovens de 15 a 18 anos. Muitos (66,25%)
foram considerados “maus dormidores” - a
luz emitida pelo monitor afeta a produção de
melatonina, hormônio responsável pelo sono.
Dormir bem é fundamental nessa fase, pois
influencia do crescimento à aprendizagem.
!!!!!O Estado de S. Paulo

12 de abril - Ou o vinho envelhece bem,
ou vira vinagre. Você já ouviu isso antes e,
para a maioria das pessoas, a segunda al-
ternativa soa negativamente. Pois ainda bem
que é assim. Não fosse o processo da fer-
mentação acética, teríamos sido privados
de um condimento ideal para temperar sala-
das, preparar conservas, marinadas e mo-
lhos. Sem mencionar que o vinagre tam-
bém já foi indispensável fora da cozinha,
por seu efeito antisséptico e cicatrizante. As
propriedades funcionais são encontradas
somente em vinagres que passaram pelo
processo de fermentação do açúcar. “Mui-
tas indústrias pulam a etapa e usam o etanol.
O resultado é o agrin, um produto pobre,
que não acrescenta nada à culinária”, afir-
ma Gabriela Alves Macedo, professora de
bioquímica da Faculdade de Engenharia
de Alimentos da Unicamp.
!!!!!O Globo

12 de abril - A Unicamp, no interior
paulista, resolveu antecipar o início das ins-
crições para o vestibular 2008. Os candida-
tos deverão se inscrever entre os dias 13 de
agosto e 21 de setembro, por meio do formu-
lário que estará disponível na página eletrôni-
ca da Comvest (Comissão Permanente
para os Vestibulares).
!!!!!B2B magazine

12 de abril - A inovação tecnológica é um
fator que precisa necessariamente ser consi-
derado entre as estratégias de competitividade
e negócios das companhias. A última Pes-
quisa Industrial de Inovação Tecnológica
(PINTEC - 2003) detectou, porém, que ape-
nas 1,20% das 84.232 empresas entrevista-
das realizaram algum tipo de inovação nos
processos tecnológicos industriais. Partindo
desses resultados, a Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (Poli-USP) em
conjunto com as faculdades de Engenharia
da Unicamp e Universidade Estadual Pau-
lista Julio de Mesquita (Unesp) realizarão nos
dias 15 e 19 abril, o 4º Congresso Brasileiro
de Engenharia de Fabricação (COBEF).

João Adolfo Hansen
Em Alegoria — Construção e interpretação da metáfora, João
Adolfo Hansen nos apresenta um panorama dos diferentes tipos de
alegoria empregados por autores da Antiguidade, da Idade Média e
do Renascimento. Distinguindo entre a alegoria como expressão e
a alegoria como interpretação, ele revela que a alegoria pode ser
muito mais do que uma figura de linguagem, remetendo às vezes,
como nos textos escolásticos, às próprias coisas. Mais do que
isso, ilustrando seu próprio texto com reproduções de obras pictó-
ricas de vários períodos históricos, o autor nos possibilita reconhe-
cer também usos da alegoria em linguagens não-verbais.
Serviço:
ISBN 85-268-0724-2 – Co-Edição: Hedra
Páginas: 232 – Edição: 1 – Tam: 14x21 cm
Ano: 2006 – Preço: R$ 35,00

Alegoria
Construção e interpretação da metáfora

A Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da
Unicamp foi homenageada na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp), no último dia 13. O reconhe-
cimento se deu em comemoração aos 50 anos da faculdade
dedicados ao ensino, pesquisa e extensão. A homenagem
é de autoria do deputado estadual Roberto Morais, que
presidiu a cerimônia. Houve ainda, na oportunidade, uma
exposição de fotografias antigas da faculdade e a apresen-
tação do Coral da Caterpillar, o qual interpretou canções
do folclore piracicabano. O reitor José Tadeu Jorge lembrou
que a FOP precede a Unicamp. “A Unicamp copiou da FOP
o modelo de fazer a atividade principal: formação de re-
cursos humanos de qualidade, agregou pesquisa, exten-
são e assistência em larga escala e faz pesquisa e produ-
ção do conhecimento novo”, declarou.

Além de Tadeu Jorge, Haiter Neto e Roberto Morais, es-
tiveram na mesa o diretor-associado Marcelo de Castro Me-
neghim; o coordenador da comissão do cinqüentenário da
FOP Fausto Bérzin; o coordenador dos cursos de Pós-Gra-

duação Mario Alexandre Coelho Sinhoreti, a pró-reitora
Teresa Dib Zambom Atvars, o ex-diretor Luiz Valdrighi;
o presidente da APCD Edson Zenebra; o Diretor da Esalq/
Usp – Piracicaba, Antonio Roque Dechen; e, representan-
do o prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, estava Bento José
Alves de Moraes.

Haiter falou da importância daqueles que trabalharam
para que a FOP, hoje, ocupasse lugar de destaque no cenário
nacional e internacional, além de comentar sobre a home-
nagem: “é o reconhecimento do poder Legislativo do Esta-
do de São Paulo da importância da FOP na promoção de
saúde na cidade de Piracicaba e região. A FOP é grande for-
madora de profissionais de qualidade na área odontológica”.

Bérzin destacou ainda a contribuição da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo e a luta dos governantes
piracicabanos da época para a implantação da faculdade.

A exposição de fotos trouxe emoção aos filhos do primei-
ro diretor da FOP, Carlos Henrique Robertson Liberalli.
“Ainda lembro de meu pai criando o logotipo da FOP e
dizendo que nele deveria conter as palavras: com a men-
te, com a mão e com o coração, justificando que, para o
cirurgião-dentista são imprescindíveis estes três fato-
res”, relembra Carlos Francisco Medeiros Liberalli.

!!!!!Homenagem aos 50anos
    da FOP na Assembléia

Foto: Antoninho Perri

Atendimento odontológico na FOP: ensino
de qualidade e prestação de serviços


