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VIDA

ACADÊMICA

!Oficina museológica - O Centro de Ciências, Letras e Artes (CCLA) realiza de 14 a
20 de maio, uma oficina museológica. Coordenada pelo professor Marcos de Oliveira
Passos, terá como tema “Museu, Cidadania
e Memória”. Informações: 19-3231-2567 ou
e-mail ccla@ccla.org.br.
!Comunicação Alternativa - Promovido pelo Centro de Estudos e Pesquisas em
Reabilitação “Gabriel Porto”, pela Faculdade
de Ciências Médicas (FCM) e pelo curso de
Fonoaudiologia da FCM/Instituto de Estudos
da Linguagem (IEL), o II Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa ISAAC-Brasil, acontece de 15 a 19 de maio, no Centro de
Convenções da Unicamp. Informações e inscrições: www.fee.unicamp.br/isaacBrasil2007
!Congresso de Enfermagem - Acontece, de 15 a 17 de maio, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), das 9 às
17 horas, o III Congresso Científico dos Estudantes de Enfermagem da Unicamp (CoCEnf).
As inscrições podem ser feitas até 14 de maio,
no Centro Acadêmico de Enfermagem (Rua
Roxo Moreira, s/ nº, Campus da Unicamp,
em Barão Geraldo). Variam de R$30 a R$ 45,
dependendo da categoria. O congresso é organizado pelo Centro Acadêmico do Departamento
de Enfermagem da FCM. Programação: http:/
/www.fcm.unicamp.br/noticias/congressos/
2007/cocenf. Outras informações: 19-35218968.
!Simpósio de Homeopatia – Organizado pela Liga de Homeopatia da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM), o Simpósio Médico-acadêmico de Homeopatia da Unicamp
acontece nos dias 15 e 16 de maio, a partir
das 18 horas, no anfiteatro 1 da FCM. Programação e inscrições: www.homeo2007.tk
Outras informações: homeopatia_unicamp@yahoo.com.br
!História Social - A revista “História Social”, produzida por alunos de Pós-graduação
em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), está aceitando trabalhos (artigos/ensaios, entrevistas, traduções,
resenhas e instrumentos de trabalho (informações sobre arquivos, bibliotecas, fontes primárias etc.), até 15 de maio, para o “Dossiê
História Comparada”. Devem ser encaminhados para a Secretaria de Pós-graduação do
IFCH, aos cuidados do Conselho Editorial da
Revista, caixa postal 6110, Campinas-SP,
CEP: 13081-970. Com periodicidade anual e
circulação nacional, “História Social” é destinada à publicação de trabalhos inéditos que
possuam perspectiva histórica ou historiográfica. Outras informações: rhs@unicamp.br
!Curso do GGBS - No dia 16 de maio,
Dia do Assistente Social, o Grupo Gestor de
Benefícios Sociais (GGBS), através do Serviço Social da área, promove o curso “Desafios do Trabalho do Assistente Social: a relação entre a Política, a Assistência e o Trabalho em Rede”. Será ministrado pelo professor
Vicente e Paula Faleiros, docente da Universidade Católica de Brasília, referência nacional e internacional na abrangente temática do
Serviço Social. O evento acontece das 9 às
17 horas, no auditório da Diretoria Geral da
Administração (DGA). Os interessados em
participar devem fazer inscrição no Serviço
Social, pelo telefone 19-3521-4859 ou e-mail
servsoc@unicamp.br até o dia 15. Com esta
atividade o GGBS inicia uma série de pales-

tras e cursos de curta ou média duração, voltados, segundo o coordenador das atividades
e da equipe do GGBS, Edison Lins, “ especificamente nas temáticas do escopo da área,
objetivando atualização nesses temas e interação de diversas ações e fomento de ações
de qualidade de vida e de trabalho “. O próximo curso será no campo da Alimentação Saudável e Atividade, sob a coordenação do professor Roberto Vilarta, docente da FEF.
!Exposição comemorativa - A Faculdade de Ciências Médicas (FCM), em parceria
com o Sistema de Arquivos da Unicamp
(Siarq) e a Comissão e Apoio Didático, Científico e Computacional, realizam exposição
histórica comemorativa aos 44 anos da FCM,
de 16 de maio a 8 de junho, das 8h30 às
17h30, no Espaço das Artes (saguão de entrada do prédio-sede da FCM). A abertura
acontece no dia 16, às 11 horas, com entrada
franca. Informações: 19-3521-8968.
!Seminatec 2007 - Workshop sobre
semicondutores, Micro & Nano Tecnologia,
acontece nos dias 17 e 18 de maio, a partir
das 8h30, no auditório da Diretoria Geral da
Administração (DGA). Outras informações:
www.ccs.unicamp.br/seminatec
!Cedes recebe William Corsaro - O
Centro de Estudos Educação e Sociedade
(Cedes) recebe no dia 17 de maio, o professor William Corsaro (Universidade de Indiana-EUA). Ele ministra, das 14 às 17 horas, a
conferência “Sociologia da Infância: Representações interperetativas de pares das crianças”. Na seqüência está programado lançamento da revista Educação & Sociedade 98.
Os eventos acontecem no salão nobre da
Faculdade de Educação (FE). Informações:
19-3289-1598.
!Palestra com Jaime Balbino - No dia
17 de maio, das 9h30 às 12 horas, o técnico
em eletrônica Jaime Balbino, profere a palestra
“Learning Design: Conceitos e Práticas”. Será
no auditório do Centro de Computação (CCUEC). Inscrições: http://www.rau-tu.unicamp.br/
seven/subscribe.php?e_type=lecture . O evento será transmitido através do site camera web
(http://www.cameraweb.unicamp.br/). Outras
informações: 19-3809-3099.
!Aparelho Digestivo - No dia 19 de maio
ocorrerá o 1º dos 5 módulos do “II Simpósio
de Atualização Continuado em Doenças do
Aparelho Digestivo”, promovido pelas disciplinas de Gastroenterologia e Gastrocirurgia
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM)
em parceria com a Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas. O evento reunirá importantes especialistas nas áreas para discutir os principais temas e inovações nas especialidades. Neste módulo serão abordados de
Esôfago-Estômago e Duodeno. O Simpósio
acontece no auditório da FCM, a partir das
8h45. Mais informações pelo telefone 19-35218565 ou no endereço eletrônico http://www.gastrocentro.unicamp.br/endo/curso
!Artista-residente - O Programa ArtistaResidente da Unicamp seleciona de 20 de
maio a 20 de junho um ator profissional. Nomes e programas devem ser indicados por
docentes da Universidade. O selecionado atuará durante cinco meses ao lado de docentes
e alunos de artes cênicas da Universidade.
Mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BDNP/NP_1665/NP_1665.html
!Caminhada da saúde - A Associação
Atlética Acadêmica Adolfo Lutz (AAAAL) da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) em
parceria com a Faculdade de Educação Física (FEF) realizam, dia 20 de maio, a I Cami-

LIVRO DA SEMANA
História do marxismo no Brasil
Volume 6 - Partidos e movimentos após os anos 1960

Organização: Marcelo Ridenti, Daniel Aarão Reis
Este livro aborda a trajetória das esquerdas marxistas brasileiras, dos anos 1960 aos dias atuais, com
destaque também para movimentos sociais do período.
Apresenta uma narrativa concisa da história recente do
PCB, do PCdoB, das esquerdas armadas, dos trotskismos e ainda do PT. Também são analisados o exílio, o feminismo, o sindicalismo e o cristianismo da
libertação, sintonizados com o marxismo — que até
hoje continua influindo partidos de esquerda, como atesta
especialmente o capítulo final. Mais de uma dezena de
especialistas foi mobilizada para concluir neste volume
o projeto da História do Marxismo no Brasil, levado
adiante por 33 pesquisadores ao longo de quase 20
anos, seguindo no essencial o plano formulado no fim
da década de 1980, que agora se materializa na publicação completa da obra pela Editora da Unicamp.
ISBN: 978-85-268-0749-5 – Páginas: 464 – Edição: 1
Tam: 14 x 21 cm – Ano: 2007 – Preço: R$ 60,00
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.

nhada da Saúde. Serão 5 km de caminhada
pela Unicamp, partindo da FCM. As inscrições podem ser feitas na sede da Associação, à Rua Alexander Fleming, 181, Cidade
Universitária Zeferino Vaz, ou pelo site www.aaaal.com.br, ou então no dia do evento,
no auditório da FCM, às 8h30. Para a inscrição é necessário levar um quilo de alimento
não perecível. O que for arrecadado será doado para a APAE. Todos os participantes ganharão camisetas, viseiras, certificado de participação e concorrerão a diversos brindes.
Informações: 19-3521-8968.
!Lume - O Lume apresenta até 13 de maio,
de quinta a domingo, sempre às 20 horas, no
Centro Cultural de Inclusão e Integração Social da Unicamp - Estação Guanabara (CCIIS),
o espetáculo teatral “Kavka – Agarrado num
traço a lápis”, com solo de Ricardo Puccetti e
direção de Naomi Silman.
!Oscar Niemeyer - A exposição comemorativa ao centenário de nascimento do arquiteto Oscar Niemeyer fica até 30 de junho,
na Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). A mostra foi aberta no
último dia 2 de maio. Informações: 19-3521-1618.
!Processo seletivo - A Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz” recebe, até
14 de maio, currículos ao processo seletivo
para preenchimento de uma vaga de Engenheiro Elétrico, pelo período de um ano. Os
currículos devem ser entregues das 9 às 11h30
e das 14 às 16h30, na Seção de Recursos
Humanos da Prefeitura, localizada na Praça
das Bandeiras, prédio da Diretoria Geral da
Administração (DGA). Anexo ao currículo
devem acompanhar cópias do diploma de
curso superior na área (devidamente registrado) e atestado de experiência de, no mínimo,
um ano na função.
!Saúde da População Negra – O Núcleo de Estudos da População (Nepo) organiza no dia 30 de maio, das 9 às 17 horas, no
auditório da Biblioteca Central “Cesar Lattes”
(BC-CL), o “IV Seminário Estadual de Saúde da População Negra”. Sob responsabilidade da pesquisadora Estela Maria da Cu-

nha, o encontro faz parte do ciclo comemorativo dos 25 anos do Nepo. Programação: http:/
/www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/programa-nepo.doc
Outras informações: telefone 19-3521-5898
ou e-mail pesquisa@nepo.unicamp.br.

!Artes - “Construindo a ópera Condor: o
pensamento composicional de Antônio Carlos
Gomes” (doutorado). Candidato: Marcos da
Cunha Lopes Virmond. Orientadora: professora Lenita Waldige Mendes Nogueira. Dia
18 de maio, às 14 horas, no IA.
!Química - “Nanocompósitos de polímeros condutores e nanotubos de carbono e
sua aplicação em células solares orgânicas”
(mestrado). Candidato: Bruno Stelutti Lomba.
Orientadora: professora Carol Hollingworth
Collins. Dia 16 de maio, às 9 horas, no Miniauditório do IQ.

!Gazeta de Limeira
1 de maio - O investimento em cursos
técnicos deve aumentar nos próximos
anos na cidade. O Senai está se preparando para receber até 2008 cerca de R$
6,5 milhões para a compra de máquinas e
oferecimento de cursos de capacitação
para o setor de jóia folheada, ramo que
mais gera empregos no município. “Uma
exigência de nossa indústria e que deverá ser atendida”, segundo a diretoria. Na
última semana, o diretor do Colégio Técnico de Limeira (Cotil), Paulo Saran,
anunciou que há estudos para a implantação dos cursos de Agricultura Sustentável, Midialogia e Logística. Além disso,
há expectativas de ampliação na formação de alunos com o funcionamento do
segundo campus da Unicamp em Limeira.
!Valor Econômico
2 de maio - Não é exagero. Acadêmicos do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) já no ano passado haviam
constatado que a renda per capita dos 10%
mais pobres da população brasileira cresceu numa velocidade de 8% ao ano entre
2001 e 2005. Cláudio Salvadori Dedecca,
do Instituto de Economia da Unicamp,
no capítulo seguinte mantém o tom desenvolvimentista e afirma que “não se
pode ser ingênuo quanto à impossibilidade de se manter o processo (de redução
da desigualdade) sem que se restabeleça
a trajetória do crescimento sustentado”.
!Com Ciência
2 de maio - A respiração correta favorece a saúde de todos, mas dentro das
artes corporais, como a dança, ela é decisiva para a qualidade expressiva e artística. Essa foi a principal conclusão de Patrícia Leal, doutoranda do Instituto de
Artes da Unicamp. A pesquisadora acaba de lançar o livro “Respiração e Expressividade - práticas corporais fundamentadas em Graham e Laban”, fruto de
sua pesquisa de mestrado, financiada pela
Fapesp, em 2006.

DESTAQUES DO PORTAL DA UNICAMP NA ÚLTIMA SEMANA

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

Foto: Antonio Scarpinetti

FCM estréia auditório com
reunião da Cepe itinerante
Os integrantes da Câmara de Ensino e
Pesquisa (Cepe) tiveram o privilégio, no dia
8 de maio, de conhecer e estrear o novo salão
de reuniões da Congregação da Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Dentro da
programação de reuniões itinerantes que
a Secretaria Geral da Unicamp vem organizando, coube à FCM sediar a nona sessão
da Câmara fora de seu ambiente tradicional, o salão do Conselho Universitário.
Presidida pelo reitor José Tadeu Jorge, a
reunião de número 213 tinha ainda na mesa
de trabalhos o coordenador geral da Universidade Fernando Costa, o pró-reitor de
Graduação Edgar de Decca, o pró-reitor de
pesquisa Daniel Pereira e o diretor da unidade anfitriã, José Antônio Rocha Gontijo.
A Cepe tem 26 membros titulares.
Da pauta de discussões constavam, en-

!Folha de S. Paulo
1 de maio - O aumento do emprego
formal e a busca dos sindicatos pela
representatividade dos trabalhadores, exigência prevista na reforma sindical, resultaram na expansão do número sindicalizados no Brasil. Marcio Pochmann, economista da Unicamp, diz que a taxa de
sindicalização subiu devido a dois movimentos. No setor rural, está relacionada
com o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), no qual
a participação dos sindicatos é definitiva
para ter acesso ao crédito rural.
!1 de maio - A Comvest (comissão
que organiza os vestibulares da
Unicamp) abre amanhã as inscrições para
pedido de isenção do vestibular 2008. As
inscrições serão realizadas até o dia 24
exclusivamente
pela
internet
(www.comvest.unicamp.br). As isenções são para três modalidades: para estudantes de família de baixa renda (até R$
405 mensais por morador); funcionários
da Unicamp/Funcamp; e para estudantes que se candidatarem aos cursos de
licenciatura em período noturno. A documentação deverá ser enviada para a
Comvest até o dia 31.

À mesa, Daniel Pereira, Fernando Costa, Tadeu Jorge, José Antonio Gontijo e Edgar de Decca
tre outras matérias, importantes termos
de convênios, contratos e acordos de cooperação com instituições públicas e privadas de interesse da Agência de Inovação,

Faculdade de Educação, Faculdade de Engenharia Agrícola, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Faculdade de
Engenharia Mecânica, Faculdade de Enge-

nharia Química, do Hospital das Clínicas,
Instituto de Biologia, Instituto de Física
Gleb Wataghin, Instituto de Geociências,
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento
Energético e Reitoria.
Foram também aprovados processos de
inscrição para concurso de provimento de
cargo de professor titular na FEC e de professor doutor em diversas unidades. Aprovou-se também deliberação que regulamenta os processos seletivos para ingresso
na carreira do magistério secundário técnico dos Colégios Técnicos da Unicamp.
A idéia das reuniões itinerantes tem se
revelado uma excelente oportunidade de
conhecimento recíproco da realidade física de cada unidade de ensino e pesquisa.
Para a definição da ordem em que as unidades vêm hospedando as reuniões, tomou-se como critério de precedência a seqüência cronológica da renovação dos
diretores.

