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� Fórum de Extensão Univer-
sitária - “Indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão” é o tema que estará 
em debate no dia 14 de abril, a partir das 9 
horas, no Centro de Convenções da Unicamp, 
durante a realização do Fórum Permanente 
de Extensão Universitária. O evento é organi-
zado pela da Pró-reitoria de Desenvolvimento 
Universitário (PRDU). Programação e outras 
informações no site:  http://www.cori.unicamp.
br/foruns/extensao/exten30.php
� Fórum de Desafios do Magis-

tério – No dia 15 de abril, a partir das 9 
horas, no Centro de Convenções da Unicamp, 
acontece o Fórum Permanente de Desafios 
do Magistério com a temática “Biblioteca e 
leitura: a questão da mediação”. Detalhes 
sobre a programação e outras informações 
estão na página eletrônica: http://www.cori.
unicamp.br/foruns/magis/magis28.php
� Preservação Ambiental  - A Agên-

cia para a Formação Profissional da Unicamp 
(AFPU) realiza no dia 15 de abril, a partir das 
9 horas, no auditório da Diretoria Geral da Ad-
ministração (DGA), a cerimônia de lançamento 
da campanha “Preservação Ambiental - Sua 
Atitude Faz Toda a Diferença”. 
� Primeira foto na Unicamp - Os 

candidatos matriculados a partir da quarta 
chamada da Unicamp, incluindo os ingres-
santes da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP), Faculdade de Tecnologia 

(FT) e Faculdade de Ciências Aplicadas 
(FCA) de Limeira, devem comparecer no dia 
15 de abril, no saguão do Pavilhão do Básico 
(PB), das 9 às 14 horas, para receber a “Sua 
Primeira foto na Unicamp”. O vale-foto deve 
ser levado ao local. Trata-se de um brinde 
do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) em 
recepção aos calouros dentro da campanha 
“Diga não ao trote violento. Diga sim ao trote 
da cidadania”. Informações: 19-3521-7016. 
� Bolsas Pibic - As inscrições ao pro-

cesso seletivo para o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica Pibic/CNPq 
e Unicamp (SAE) podem ser feitas até 16 
de abril, no site da Pró-reitoria de Pesquisa 
(PRP) (http://www.prp.unicamp.br/pibic). 
Consulte o calendário: http://www.prp.rei.
unicamp.br/pibic/calendario2010.php
� Bolsa de Pós-graduação em 

Teoria de Códigos -  O Departamento 
de Matemática do Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica (Imecc) 
recebe até 15 de abril, as inscrições para 
uma bolsa de pós-doutorado da Fapesp, 
vinculada ao Projeto Temático “Teoria da 
informação e códigos”. A bolsa é oferecida 
na área de Códigos Corretores de Erros. Seu 
valor mensal é de R$ 4.408,10 (com 15% de 
apoio para atividades de pesquisa e auxílio 
na instalação do candidato em Campinas). 
É válida até o final de março de 2012. Mais 
detalhes: http://www.ime.unicamp.br/~mfirer/
Pos-doc_Position_UNICAMP.pdf
� Cotuca - O Colégio Técnico de Cam-

pinas (Cotuca) recebe, até 30 de maio, as 
inscrições para a Semana de Ensino Médio e 
Técnico do Cotuca 2010, evento associado à 
I Mostra de Trabalhos de Alunos dos Cursos 
Técnicos de Campinas e Região. Podem se 
inscrever alunos das escolas técnicas da 
Região Metropolitana de Campinas (RMC), 
bem como profissionais relacionados aos 
cursos oferecidos pelo Cotuca. O evento 
será realizado de 23 a 27 de agosto, das 
13 às 21h30, no Centro de Convenções da 
Unicamp. Outras informações: site http://
seemtec2010.cotuca.unicamp.br ou e-mail 
seemtec@cotuca.unicamp.br
� Incamp seleciona novos pro-

jetos - A Incamp (Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica da Unicamp) está ofe-
recendo vagas para incubação de empresas 
nas mais diversas áreas do conhecimento. As 
inscrições das propostas podem ser feitas até 
31 de maio (por meio eletrônico) e 7 de junho 
(por meio impresso), seguindo as exigências 
do edital disponibilizado na página da Incamp 
http://www.incamp.unicamp.br/
� Estágio - O Centro para Manutenção 

de Equipamentos (Cemeq) seleciona, até 

14 de maio, currículos de estudantes de 
curso técnico em eletrônica ou mecatrônica 
para preenchimento de vaga de estágio. Os 
candidatos devem estar cursando o 2º ou 
3º ano. A jornada de trabalho é de 30 horas 
semanais. Os currículos devem ser enviados 
para o email gusta@unicamp.br. Outras 
informações: 19-3521-5052.

Exposição - Tão longe, tão perto – 
as telecomunicações e a sociedade, 
exposição que está sob a curadoria do pro-
fessor Peter Alexander Bleinroth Schulz, do 
Departamento de Física da Matéria Conden-
sada do Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
(IFGW), pode ser visitada até 23 de maio, de 
terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas, no 
Salão Cultural do Museu de Arte Brasileira 
da Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP), que fica na Rua Alagoas 903, prédio 
1, em Higienópolis-SP. Aos sábados, domin-
gos e feriados, a visitação será das 13 às 17 
horas. A mostra é organizada conjuntamente 
pela FAAP e pela Fundação Telefônica.
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� Engenharia Química - “Desen-
volvimento do sistema de controle remoto 
para acionamento e monitoramento de pro-
cessos químicos” (mestrado). Candidato: 
Ricardo Augusto de Almeida. Orientador: 
professor Flávio Vasconcelos da Silva. Dia 
16 de abril, às 10 horas, na sala de defesa 
de teses da FEQ. 
� Física - “Estudo da viabilidade da 

utilização da técnica de MRS in vivo em 
experimentos funcionais” (mestrado). Candi-
dato: Carlos Sato Baraldi Dias. Orientadora: 
professora Gabriela Castellano. Dia 15 de 
abril, às 14 horas, no auditório da Pós-
graduação do IFGW.

“Gás de Bose diluído fracamente confinado” 
(mestrado). Candidato: Harley Alejo Martínez. 
Orientador: professor Guillermo Gerardo Ca-
brera Oyarzún. Dia 16 de abril, às 10 horas, no 
auditório da Pós-graduação do IFGW.
� Humanas - “Bogart duplo de Bogart. 

Pistas da persona cinematográfica de Hum-
phrey Bogart, 1941-46” (mestrado). Candidato: 
Luís Felipe Sobral. Orientadora: professora 
Heloísa Pontes. Dia 14 de abril, às 10 horas, 
no prédio da pós-graduação do IFCH.
� Linguagem - “Publicidade: o con-

sumo e sua língua” (doutorado). Candidato: 
Newton Guilherme Vale Carrozza. Orienta-
dora: professora Cláudia Regina Castellanos 
Pfeiffer. Dia 14 de abril, às 13h30, na sala de 
defesa de teses do IEL.

“Ali tá a palavra deles”. Um estudo sobre 

práticas de letramento em uma comunidade 
quilombola do litoral do estado do Rio Grande 
do Sul” (mestrado). Candidata: Luanda Re-
jane Soares Sito. Orientadora: professora 
Angela Del Carmen Bustos Romero de 
Kleiman. Dia 16 de abril, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses do IEL.
� Matemática, Estatística e Com-

putação Científica - “Um problema 
de fronteira livre para um sistema elíptico-
hiperbólico:uma aplicação ao crescimento 
de tumores” (mestrado). Candidata: Meire 
Fortunato. Orientador: professor José Luiz 
Boldrini. Dia 15 de abril, às 14h30, na sala 
253 do Imecc.
� Química - “Quitosana modificada 

quimicamente através de dicloretos orgânicos 
e o uso como fonte em remoção catiônica” 
(doutorado). Candidata: Elaine Cristina No-
gueira Lopes de Lima. Orientador: professor 
Claudio Airoldi. Dia 14 de abril, às 9 horas, 
no miniauditório do IQ.

“Arilações de Heck com Sais de Diazônio: 
Estudos metodológicos e aplicações nas 
sínteses de ligantes quirais, produtos naturais 
e análogos” (doutorado). Candidata: Angélica 
Venturini Moro. Orientador: professor Carlos 
Roque Duarte Correia. Dia 16 de abril, às 14 
horas, no miniauditório do IQ.

Sinopse: Angelo Agostini (1843-
1910) costuma ser lembrado como um 
dos pais da caricatura no Brasil e im-
portante ativista político nas campanhas 
pela República e pela abolição. Mais que 
simplesmente narrar os feitos e enaltecer 
as virtudes do artista, este livro acompa-
nha seus passos em São Paulo e no Rio 
de Janeiro e examina os traços que de-
senhou para diversos jornais e revistas 
no intuito de desvendar os significados 
da crítica social e política no final do 
século XIX no Brasil. Assim, o persona-
gem, até agora muito citado mas pouco 
conhecido, ganha densidade histórica. 
Com seus desenhos, podemos conhecer 
os múltiplos sentidos da caricatura e da 
sátira política produzidas pela imprensa 
ilustrada no Brasil oitocentista.

ISBN: 978-85-268-0835-5
Ficha técnica: 1ª edição, 2009; 
472 páginas; formato: 14 x 21 cm
Áreas de interesse: História

Preço: R$ 48,00

Poeta do Lápis
Sátira e política na trajetória 
de Angelo Agostini no Brasil 

imperial (1864-1888)

6/4/2010 – Aurenyta Helena Ale-
xandre Marinho nutre um desejo anti-
go de trabalhar na Unicamp. Uma tia, 
funcionária da Universidade, cuidou 
de cultivar tal anseio. “Ela sempre 
falou bem da instituição. Vive dizendo 
que é um lugar que oferece boas condi-
ções de trabalho e oportunidades para 
crescer profissionalmente”, conta. 
Recentemente, Aurenyta tomou uma 
iniciativa concreta para tentar realizar 
seu objetivo: prestou concurso público 
para a função de técnico administra-
tivo. “Estou esperando o resultado. 
Pelo gabarito que foi divulgado da 
prova, acho que tenho chance”, diz, 
sem conseguir disfarçar a ansiedade. 
Assim como ela, um número crescente 
de pessoas tem disputado, por meio 
de processos de seleção, vagas para 
ingressar na Unicamp. Em comum, 
elas têm a compreensão de que atuarão 
em um ambiente que lhes proporcio-
nará a possibilidade de ascensão tanto 
profissional quanto pessoal.

Em 2009, somente em relação à 
carreira docente, a Unicamp homolo-
gou 99 concursos e processos seletivos, 
que contaram com 446 participantes. 
Este ano, foram concluídos 38 desses 
procedimentos, com 273 candidatos. 
Outros 64 estão em andamento. Já em 
relação à carreira dos Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Paepe), os números são bem maiores. 
No ano passado, foram organizados 73 
concursos, que ofereceram 85 vagas. 
Estas foram disputadas por 15 mil 
pessoas, o que representou a propor-
ção de 176 candidatos por vaga. Em 
2010, já foram lançados 57 concursos, 
que disponibilizarão 63 vagas. Foram 
feitas 1.407 inscrições. As provas em 
relação a estes certames ainda não 
foram realizadas.

O fato de a Unicamp atrair um 
elevado contingente de pessoas inte-
ressadas em integrar o seu quadro pro-
fissional está intimamente relacionado 
com a própria gênese da instituição, 
como explica o coordenador-geral da 

Universidade, professor Edgar Salva-
dori de Decca. Ele lembra que a ideia 
original de Zeferino Vaz, fundador 
da Unicamp, era buscar os melhores 
professores, tanto do país quanto do 
exterior, para dar aula no campus de 
Campinas. Isso continua acontecendo, 
mas dentro de um novo contexto. Se 
nos primórdios os docentes vinham 
mais pela possibilidade de participar 
de um projeto ousado e promissor, atu-
almente eles querem trabalhar em uma 
instituição consolidada que, além de 
estar na vanguarda do conhecimento, 
proporciona excelentes condições ao 
desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

De acordo com o professor Edgar 
de Decca, na Unicamp o docente en-
contra apoio de toda a natureza para o 
cumprimento de suas atribuições, seja 
na graduação, seja na pós-graduação. 

“Ademais, em razão da excelência 
dos resultados que temos alcançado, 
e as notas da Capes [Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, órgão vinculado ao Minis-
tério da Educação] conferidas aos 
nossos programas de pós-graduação 
constituem uma importante referência 
nesse sentido, a Universidade não tem 
encontrado obstáculos à obtenção 
de recursos para o financiamento de 
pesquisas e aprimoramento de seus 
laboratórios. Esse é um importante 
diferencial que oferecemos”. Outra 
vantagem de se trabalhar na Unicamp, 
prossegue o coordenador-geral, é 
o fato de a instituição ser de porte 
médio e estar localizada fora dos 
grandes centros urbanos, mas nas 
imediações de um importante parque 
tecnológico.

Por conta dessas características, é 

possível encontrar na região de Campi-
nas excelente qualidade de vida, boas 
opções culturais e de entretenimento e 
oportunidades para o estabelecimento 
novas relações pessoais, profissionais 
e científicas. “Aliás, há uma tendência 
mundial de valorização das univer-
sidades com o perfil da Unicamp. O 
programa Eramus Mundus [voltado ao 
fomento da cooperação e mobilidade 
no âmbito do ensino superior entre 
instituições européias e de outros pa-
íses], por exemplo, tem dado especial 
atenção às instituições localizadas fora 
de capitais, como Oxford, Cambridge, 
Universidade de Munique, Univer-
sidade do Porto e Universidade de 
Barcelona, entre outras”, assinala o 
professor Edgar de Decca.

Em relação aos servidores técnicos 
e administrativos, o coordenador-geral 
da Unicamp entende que eles também 
se valem desse ambiente fecundo para 
crescerem pessoal e profissionalmen-
te. A parte disso, prossegue, esses 
profissionais contam com programas 
internos voltados ao seu aprimora-
mento e qualificação. “Nenhuma 
instituição com a excelência da Uni-
camp alcançaria esse estágio sem que 
tivesse um quadro de funcionários de 
qualidade”, considera. Patrícia Maria 
Morato Lopes, coordenadora da Di-
retoria Geral de Recursos Humanos 
(DGRH), assinala que muita gente 
tem interesse em trabalhar na Univer-
sidade por conta das vantagens que a 
instituição oferece. Segundo ela, na 
maioria das funções, os salários pagos 
pela instituição empatam ou superam 
os praticados pelo mercado.

Outro diferencial, enfatiza a co-
ordenadora da DGRH, é que os 
servidores da Universidade gozam 
de uma estabilidade relativamente 
maior do que a oferecida pela ini-
ciativa privada. “Além disso, o nível 
de dedicação, em termos de horário, 
é em geral menos intenso do que o 
exigido na indústria, comércio e ser-
viço”. Patrícia Morato Lopes também 
destaca o fato de a Unicamp investir 
de forma significativa na qualificação 
e atualização dos seus funcionários. 
“Atualmente, por meio da AFPU 
[Agência de Formação Profissional da 
Unicamp], nós temos como identificar 
e consequentemente suprir as neces-
sidades do nosso corpo de servidores 

no que toca à sua formação”, diz.
Quanto à sistemática de abertura 

de concursos públicos, a coordenadora 
da DGRH esclarece que a medida é 
adotada sempre que há a disponibili-
dade de vagas e recursos. Mais recen-
temente, segundo ela, a Unicamp tem 
consolidado a cultura da realização 
rotineira desse tipo de procedimento, 
como forma de estabelecer um banco 
de profissionais aptos a trabalhar 
na Universidade. “Antigamente, os 
concursos eram realizados de forma 
muito pontual, o que nos impedia de 
ter uma reserva adequada de pessoas 
preparadas para assumir uma função 
de forma mais imediata, caso isso 
fosse necessário. Isso é especialmen-
te importante em relação às funções 
ligadas à área da saúde, onde ocorre 
certa rotatividade”, detalha.

Flávio Batista Ferreira ingressou 
na Unicamp no início de 2009, após 
prestar concurso para atuar como ana-
lista de apoio técnico e procedimentos 
institucionais. Ele está lotado na Fa-
culdade de Ciências Aplicadas (FCA), 
com campus em Limeira. Antes, era 
professor de educação básica. Flávio 
conta que se interessou em trabalhar 
na Universidade, entre outros motivos, 
porque já conhecia a instituição. “Eu 
me graduei na Unicamp. Quando 
surgiu o concurso, eu o enxerguei 
como uma oportunidade profissional 
interessante. Trabalhar na FCA tem 
sido um aprendizado constante. É 
estimulante fazer parte da construção 
de um projeto”, analisa.

Quem ainda não entrou para o 
quadro profissional da Unicamp 
esforça-se por fazer parte dele. É o 
caso do jornalista Juliano Luis Pereira 
Sanches, que fez inscrição para parti-
cipar do processo seletivo para a vaga 
de assessor de comunicação. Na sua 
visão, “a Universidade é semelhante 
a uma árvore que, por ter muitos ga-
lhos profissionais, possibilita à pessoa 
um autoaperfeiçoamento, capaz de 
fecundar oportunidades significativas 
na vida pessoal, nas relações comuni-
tárias e nas relações com o universo 
e a natureza”. No fundo, completa 
Sanches, “executar uma função na 
Unicamp é se colocar à disposição 
do autodesenvolvimento e, assim, 
ser como um galho em crescimento”. 
(Manuel Alves Filho)

Autor: Marcelo Balaban

Oportunidade de crescimento 
profissional amplia interesse 
por trabalho na Unicamp

O coordenador-geral da Universidade, professor Edgar Salvadori de Decca: “Há uma tendência 
mundial de valorização das universidades com o perfil da Unicamp”
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