
10

aca
dêmica

Vida

do Portal
da Unicamp

Teses da semana

Painel da semana

Teses da semana

Livro da semana

Destaques

Vida

Painel da semana

Eventos futuros

Tese da semana Livro
da semana

DESTAQUES
do Portal da Unicamp
DESTAQUES

Campinas, 9 a 15 de abril de 2012

Autora: Marina Soler Jorge
ISBN: 978-85-268-0946-8
Ficha técnica: 1a edição, 

2011;  240 páginas; formato: 14 
x 21 cm; 

Área de interesse: Cinema e 
Fotografi a 

Preço: R$ 48,00

Sinopse: Através da análise 
de cinco documentários (três dos 
anos 1980 e dois dos anos 2000) 
e de procedimentos da sociolo-
gia da arte, a autora se propõe 
a investigar qual é o “Lula” que 
emerge de cada um dos fi lmes 
estudados, bem como a relacionar 
as concepções de mundo sugeri-
das nos fi lmes e as construções 
imagéticas aí apresentadas.

Autora: Marina Soler Jorge 
nasceu em Campinas e estudou 
ciências sociais na Unicamp. 
Realizou o doutorado em socio-
logia pela USP e o pós-doutorado 
pela Unicamp. É professora de 
sociologia da arte na Unifesp 
e publicou Cultura popular no 
cinema brasileiro dos anos 90 
(Arte e Cultura, 2009).

Lula no 
documentário 

brasileiro

Projeto vai incentivar leitura entre estudantes
Foto: Antonio Scarpinetti

26/3/2012 – A Unicamp lançou 
no último dia 26 o projeto Estante 
Literária, que tem como objetivo in-
centivar a leitura entre os estudantes 
de graduação. A ideia é selecionar os 
dez melhores leitores da Universidade, 
que serão premiados ao fi nal de cada 
ano. O primeiro colocado ganhará uma 
viagem para as feiras internacionais do 
livro, como as de Guadalajara, Frank-
furt ou Paris. Os demais classifi cados 
receberão vale-livros.

Inédito entre as universidades pú-
blicas brasileiras, o projeto será viabili-
zado por meio de um site vinculado ao 
Serviço de Apoio ao Estudante (SAE). 
“Trata-se de uma iniciativa da Reitoria 
para incrementar a formação geral e o 
espírito crítico dos estudantes”, disse 
o reitor Fernando Ferreira Costa. Se-
gundo ele, é importante não apenas 
incentivar, mas também reconhecer os 
alunos que leem boa literatura.

“A ideia do projeto é estimular a 
leitura dos estudantes para além das 
disciplinas que estão cursando”, expli-
ca o pró-reitor de Graduação, Marcelo 
Knobel. “Uma leitura mais diversifi -
cada, com obras da literatura nacional 
e mundial, certamente contribui para 
uma formação mais abrangente”, 
completa.

Para participar, bastará aos inte-
ressados se cadastrarem no site sae.
unicamp.br/estante, onde cada um 
poderá constituir a sua própria estante 
literária numa plataforma virtual. Nela, 
os participantes deverão relacionar os 
livros que leram ou estão lendo, no pe-

Medrano, Franchetti e Knobel apresentam projeto ao reitor Fernando Costa

ríodo de janeiro a dezembro, acompa-
nhados ou não de uma resenha crítica.

Caberá a uma comissão julgadora 
escolher os dez estudantes que serão 
premiados. O critério para a premiação 
não estará relacionado à quantidade de 
livros lidos, mas à coerência da lista de 
leitura e à qualidade das resenhas. As 
regras para participação e premiação 
serão apresentadas em edital a ser 
publicado nos próximos dias.

“Os participantes só poderão rela-
cionar obras literárias”, destaca o co-

ordenador do SAE, Leandro Medrano. 
Livros técnicos, teóricos ou didáticos, 
específi cos das disciplinas de cada cur-
so, não serão aceitos”, avisa. Além de 
concorrer aos prêmios, os participantes 
poderão promover a troca de livros e 
acompanhar um “ranking” das obras 
mais lidas no campus.

A expectativa, segundo Medrano, é 
que um grande número de estudantes 
participe do projeto. “Todos sabemos 
que o índice de leitura no Brasil, em-
bora venha aumentando, ainda está 

distante daquele verifi cado em outros 
países”, observa. “Com essa iniciativa, 
a Unicamp pretende contribuir para a 
formação não apenas de estudantes 
tecnicamente capazes em suas áreas 
de atuação, mas também de cultura 
abrangente, diversifi cada e crítica”, 
completa.

Dois nomes de reconhecimento na-
cional já estão defi nidos para compor 
a comissão avaliadora. Os escritores 
Alcir Pécora e Paulo Franchetti, ambos 
professores de Teoria Literária no Ins-

tituto de Estudos da Linguagem (IEL). 
“Trata-se de um programa da maior 
relevância, que não só incentiva o 
gosto pela leitura, mas ainda promove 
a troca de impressões e desenvolve o 
senso crítico dos leitores”, diz Fran-
chetti, que também é diretor da Editora 
da Unicamp.

Para Franchetti, a iniciativa condiz 
com a preocupação da Unicamp em 
valorizar o cidadão crítico, informado 
e responsável. Segundo ele, a Editora 
da Unicamp também vai disponibilizar 
para os participantes, periodicamente, 
títulos pertencentes ao seu catálogo.

O site que abrigará as estantes 
literárias foi desenvolvido pela em-
presa júnior Consultoria, Projetos e 
Estudos em Computação (Conpec), 
formada por alunos da Faculdade de 
Engenharia de Computação e Ciência 
da Computação da Unicamp. Durante 
o lançamento do projeto, a Conpec foi 
representada pelos estudantes Thiago 
Itagaki, Camila Belizaro e Henrique 
Fischer.

“Foi um grande desafi o, mas acre-
ditamos que os resultados serão com-
pensadores”, disse Fischer. Segundo 
ele, trata-se de uma versão preliminar 
do site que deverá ser aperfeiçoada 
gradativamente. “Os usuários poderão 
enviar sugestões para melhorarmos o 
projeto”, disse. Camila acredita que o 
projeto servirá de estímulo para am-
pliar o hábito da leitura entre os alunos 
de graduação. “Em média, leio três 
livros por ano, mas a partir de agora 
vou aumentar essa cota”, garante. 

 Bolsas de iniciação científi ca - A Pró-
Reitoria de Pesquisa (PRP) recebe, até 15 
de abril, as inscrições ao processo seletivo 
para bolsas de iniciação científi ca dos progra-
mas PIBIC/CNPq, PIBIC-AF, PIBITI e SAE/
Unicamp. Mais informações no endereço 
eletrônico http://www.prp.unicamp.br/pibic

 Fórum de Meio Ambiente e Sociedade 
- Com o tema “Mudanças globais e qualida-
de de vida, ambiente, turismo e violência”, 
o Fórum Permanente de Meio Ambiente 
e Sociedade acontece no dia 11 de abril, 
às 9 horas, no Centro de Convenções da 
Unicamp. Inscrições e outras informações 
no link http://foruns.bc.unicamp.br/energia/
foruns_energia.php

  Uvas rústicas - A Faculdade de Enge-
nharia Agrícola (Feagri) recebe no dia 11 de 
abril, às 12 horas, em seu Anfi teatro, o pes-
quisador João Dimas, da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Ele 
profere a palestra “Uvas rústicas para proces-
samento: suco e vinho de mesa”. O evento 
é organizado por Claudio Luiz Messias, 
professor colaborador da Feagri. Dimas é 
pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa 
de Uva e Vinho e mestre em melhoramento 
de plantas. Atualmente desenvolve estudos 
para a obtenção de variedades e cultivares 
de uvas para suco, vinho e mesa. Inscrições: 
cpg@feagri.unicamp.br. Outras informações: 
19-3521-1043.

 Badi para maiores - No dia 11 de abril, 
às 20 horas, no auditório 5 da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM), acontece o show 
Badi para maiores. Durante 20 anos de 
carreira, a cantora, compositora e violonista 
Badi Assad se destacou como criadora de um 
estilo peculiar, que traz sua voz e violão como 
elementos fundamentais de sua música. Os 
ingressos para apresentação são gratuitos 

  Computação - “Experimentos em re-
arranjo de genomas com a operação 
Single-Cut-or-Join” (mestrado). Candidata: 
Priscila do Nascimento Biller. Orientador: 
professor João Meidanis. Dia 12 de abril, 
às 14 horas, no auditório do IC.

  Educação Física - “Atividades cir-
censes e educação física: equilíbrios e 
desequilíbrios pedagógicos” (mestrado). 
Candidata: Teresa Ontañón Barragán. 
Orientador: professor Marco Antonio Co-
elho Bortoleto. Dia 9 de abril, às 14 horas, 
no auditório da FEF.
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
- “Tratamento de Lixiviado de aterro sani-
tário: remoção de Amônia por formação de 
Estruvita” (mestrado). Candidata: Cristal 
Coser Camargo. Orientador: professor 
José Roberto Guimarães. Dia 12 de abril, 
às 14 horas, na sala CA-22 da FEC.

 Física - “Sondando interações magnéti-
cas em óxidos de metais de transição por 
espectroscopia raman” (mestrado). Candi-
dato: Ulisses Ferreira Kaneko. Orientador: 
professor Eduardo Granado Monteiro da 
Silva. Dia 13 de abril, às 14 horas, na 
sala de seminários do Departamento de 
Eletrônica Quântica do IFGW.

  Geociências - “Estudo geofísico de 
quatro prováveis estruturas de impacto 
localizadas na Bacia do Parnaíba e deta-
lhamento geológico/geofísico da estrutura 
de Serra da Cangalha/TO” (doutorado). 
Candidato: Marcos Alberto Rodrigues 
Vasconcelos. Orientador: professor Álvaro 
Penteado Crósta. Dia 13 de abril, às 14 
horas, no auditório no IG.
- “Determinação de elementos-traço em 
amostras de formações ferrí feras via 
ICP-MS” (mestrado). Candidato: Geraldo 
Magela Santos Sampaio. Orientadora: 
professora Jacinta Enzweiler. Dia 13 de 
abril, às 14 horas, no IG.

 Matemática, Estatística e Computação 
Científi ca - “Algumas contribuições na teoria 
de aproximação e otimização com variáveis 
fuzzy” (doutorado). Candidato: Andrés David 
Báez Sánchez. Orientador: professor Marko 
Antonio Rojas Medar. Dia 12 de abril, às 15 
horas, na sala 253 do Imecc.
- “Simetrias de Lie estocáticas” (doutora-
do). Candidato: Luis Roberto Lucinger de 
Almeida. Orientador: professor Pedro José 
Catuogno. Dia 13 de abril de 2012, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc. 

  Medicina - “Alterações hemodinâmi-
cas da intoxicação pela ropivacaína e 
resultado da terapia com duas emulsões 
lipídicas. Estudo experimental em suínos” 
(doutorado). Candidato: Matheus Rodri-
gues Bonfim. Orientador: professor Artur 
Udelsmann. Dia 9 de abril, às 9 horas, no 
Anfiteatro do Departamento de Cirurgia 
da FCM.

e devem ser retirados até 10 de abril, das 
9 às 17 horas, na Assessoria de Relações 
Públicas e Imprensa da FCM (rua Tessália 
Vieira de Camargo 126). Os ingressos serão 
distribuídos até a capacidade do auditório. 
É obrigatório apresentar o ingresso no dia 
do show. Mais informações: http://www.
badiassad.com/2009/

 Fórum de Ciência e Tecnologia - “Portal 
de Periódicos Unicamp”. Tema será debatido 
durante a realização do Fórum Permanente 
de Ciência e Tecnologia. O evento aconte-
ce no dia 12 de abril, a partir das 9 horas, 
no Centro de Convenções da Unicamp. A 
organização é do professor e pró-reitor de 
Pesquisa, Ronaldo Aloise Pilli. Informações 
e inscrições no site: http://foruns.bc.unicamp.
br/tecno/tecno50.php

 Dislexia e TDAH – A Faculdade de Ciên-
cias Médicas (FCM), através do Laboratório 
de Pesquisa em Dificuldades, Distúrbios 
de Aprendizagem e Transtorno de Atenção 
(Disapre), realiza no dia 12 de abril, das 
9 às 17 horas, no auditório-5 da FCM, o 
Fórum Dislexia e TDAH: evidências cientí-
fi cas. A abertura do evento contará com a 
participação da professora e pesquisadora 
Maria Valeriana Leme de Moura-Ribeiro e do 
professor Joseph Sergeant, da Universidade 
de Amsterdam (Holanda). As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de 
abril pelo e-mail tdahcampinas2012@gmail.
com. Vagas limitadas. Mais informações: 
19-3521-7372

  IELTS Academic - As provas orais do 
Exame IELTS Academic ocorrem no dia 14 
de abril, das 8 às 13 horas, nas salas CB12 
e CB14 do Ciclo Básico I. O exame escrito 
será realizado no mesmo dia, das 12 às 17 
horas, na sala CB12. O IELTS é um exame 
de inglês exigido por diversas universidades 
que participam do programa Ciência sem 
Fronteiras do Governo Federal, além de 
outros programas de intercâmbio. 

 Fórum de Desafi os do Magistério - Edi-
ção acontece no dia 18 de abril, no Centro 
de Convenções da Unicamp. Discutirá o 
tema “Ensino médio e parceria universidade-
escola. A organização é da Faculdade de 
Educação (FE). Informações e inscrições 
no site http://foruns.bc.unicamp.br/magis/
magis36.php

 Fórum de Ciência e Tecnologia - “Ques-
tões Éticas no Uso de Animais”. Este é o 
tema que estará em discussão durante a 
realização do Fórum Permanente de Ciência 
e Tecnologia. O evento será realizado no dia 
19 de abril, a partir das 9 horas, no Centro 
de Convenções. Mais detalhes no link: http://
foruns.bc.unicamp.br/tecno/tecno49.php

  Propriedade Intelectual - A Unicamp 
sedia, de 24 a 27 de abril, o Curso Avançado 

de Gestão em Propriedade Intelectual, do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI). O curso é gratuito e a realização é 
da Agência de Inovação Inova Unicamp, 
por meio do projeto InovaNIT. Inscrições 
já encerradas. Mais detalhes no site http://
www.inova.unicamp.br/paginas/inovanit/
curso48_inscricao.php

 Doador Universitário - No dia 25 de abril, 
das 8 às 12 horas, no Estacionamento da 
Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM), 
acontece a segunda coleta de sangue da 
edição de 2012 do Projeto Doador Univer-
sitário. Para efetuar a doação, o voluntário 
deve apresentar documento de identidade 
com foto (RG) e endereço completo (inclusive 
CEP). A doação é um ato voluntário de amor, 
de solidariedade e de garantia de vidas. O 
ato de doar não acarreta qualquer risco ao 
doador. As doações também podem ser 
feitas no Hemocentro, de segunda a sábado, 
inclusive feriados, das 7h30 às 15 horas. 
Conheça o cronograma de coletas em: http://
www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/cronograma2012.php

  Lançamentos - No dia 25 de abril, às 
15h30, no auditório do Instituto de Filosofi a 
e Ciências Humanas (IFCH), serão lançados 
os livros “História Militar do Mundo Antigo – 
Guerras e identidades”, “História Militar do 
Mundo Antigo – Guerras e representações”, 
“História Militar do Mundo Antigo – Guerras 
e Culturas” e “Jesus Histórico”. Os organi-
zadores das publicações são: Pedro Paulo 
Funari (IFCH), André Chevitarese (UFRJ) e 
Cláudio Umpierre Carlan (Unifal). 

  Fórum de Esporte e Saúde - Evento 
com o tema “Estudos Avançados em Esporte 
Adaptado” será realizado no dia 26 de abril, 
no Centro de Convenções da Unicamp. Pro-
gramação, inscrições e outras informações 
no link http://foruns.bc.unicamp.br/saude/
saude43.php

  Seminário – No dia 26 de abril, das 9 
às 12 horas, no Salão Nobre da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, 
acontece o seminário “A democratização das 
instituições e a luta por uma sociedade justa 
e democrática”. O seminário é organizado 
pelo Departamento de Saúde Coletiva e o 
Coletivo de Estudo Apoio Paidéia. Participam 
como debatedores o médico epidemiologista 
da Unicamp Gastão Wagner, e a socióloga 
da USP Helena Singer. Não é necessária 
inscrição. Entrada gratuita. Mais detalhes: 
19-3521-8968. 

  Barbie na educação de meninas: do 
rosa ao choque - Livro de Fernanda Roveri, 
doutoranda pela Faculdade de Educação 
(FE) da Unicamp, será lançado no dia 27 
de abril, às 16h30, no Salão Nobre da FE. 
No evento haverá uma mesa-redonda com 
as professoras Carmen Lúcia Soares (FE), 
Helena Altmann (FEF) e Cláudia Trevisan, da 
Prefeitura Municipal de Campinas (PMC). A 
publicação é da Editora Annablume. Outras 
informações: ferdth@yahoo.com.br


