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� Proficiência - Com o objetivo de 
preparar o público interessado em exames 
de proficiência na língua espanhola, o Centro 
de Ensino de Línguas da Unicamp (CEL) 
organiza junto à Escola de Extensão da 
Unicamp (Extecamp), o curso preparatório 
para o diploma intermediário de espanhol 
(DELE intermedio) de 9 de agosto a 1° de 
dezembro. As inscrições seguem até o início 
do curso, que terá duração de 45 horas. As 
aulas serão realizadas no CEL, às segundas 
e quartas, das 17h15 às 18h45. Mais deta-
lhes no telefone 19-3521-1982 ou endereço 
eletrônico http://www.extecamp.unicamp.br/
dados.asp?sigla=CEL-0508&of=003
� Simpósio e Congresso Bra-

sileiro de Imagem Corporal - Com 
o apoio da Faculdade de Educação Física 
(FEF), o Grupo de Estudos em Imagem 
Corporal realiza o I Simpósio Internacional 
e o I Congresso Brasileiro de Imagem Cor-
poral. A abertura ocorre no dia 9 de agosto, 
às 9 horas, no Centro de Convenções da 
Unicamp. O evento, que continua até 10 
de agosto, está sob a responsabilidade de 
Maria da Consolação Tavares, professora da 
FEF.  Saiba mais: http://www.fef.unicamp.br/
imagemcorporal2010
� Memória - O Seminário “Memória da 

Educação: jornada sobre o patrimônio educa-
tivo, arquivos pessoais e imagens” ocorre no 
dia 10 de agosto, às 9h30, no Salão Nobre da 
Faculdade de Educação (FE) da Unicamp. O 
evento é realizado pela FE e por seu Centro 
de Memória da Educação. Na ocasião será 
formalizada, em cerimônia pública e acadêmi-
ca, a transferência do acervo Malba Tahan, do 
Instituto Malba Tahan do município de Queluz, 
SP, para o Centro de Memória da Educação 
da FE Unicamp. Programação no site http://
www.fe.unicamp.br

� Redefor - Até 10 de agosto estão 
abertas as pré-inscrições para os cursos de 
pós-graduação lato sensu da Redefor  (Rede 
São Paulo de Formação Docente) em parceria 
com as universidades estaduais de São Paulo 
- Unesp, Unicamp e USP. Os cursos a serem 
oferecidos pela Unicamp são os de Educação 
Física, Física, História, Língua Portuguesa 
e Matemática. Leia: http://www.unicamp.
br/unicamp/divulgacao/2010/07/28/redefor-
recebe-inscricoes-previas-ate-10-de-agosto
� Doador Universitário - A quinta co-

leta de sangue do Projeto Doador Universitário 
2010 será realizada no dia 11 de agosto, das 
8 às 12 horas, no estacionamento do Instituto 
de Física Gleb Wataghin (IFGW) da Unicamp. 
As doações também podem ser feitas no 
Hemocentro, de segunda a sábado, inclusive 
feriados, das 7h30 às 15 horas. As próximas 
coletas serão nos dias 15 de setembro no 
estacionamento do IFGW, 6 de outubro no 
estacionamento da FEM e 10 de novembro 
novamente no estacionamento do IFGW. 
� Juventude - O 1° Seminário Violar 

será inaugurado às 10h30 do dia 11 de agosto, 
no salão nobre da Faculdade de Educação 
(FE) da Unicamp. O evento segue até 13 de 
agosto. Com o tema “Problematizando as Ju-
ventudes na Contemporaneidade”, o seminário 
irá discutir questões como violência, mercado 
de trabalho, educação, cultura, sexualidade 
e saúde dos jovens. Outras informações no 
telefone 19-3521-7970 ou pelo site http://www.
fe.unicamp.br/semviolar/inicio.html
� Biodiversidade - O Museu Ex-

ploratório de Ciências (MC) da Unicamp 
realiza às 9 horas, do dia 12 de agosto, 
o fórum “Biodiversidade em perspectiva: 
patrimônio genético, patentes e pirataria”. O 
evento acontece no Centro de Convenções 
da Universidade e busca refletir sobre os 
direitos de propriedade dos royalties das 
descobertas científicas no Brasil e no resto 
do mundo. Entre os convidados para as 
palestras e debates estão o pesquisador 
Roberto Berlinck, da Universidade Federal de 
São Carlos, Spartaco Astolfi Filho, professor 
titular de biotecnologia da Universidade 
Federal do Amazonas, e Herton Escobar, re-
pórter do jornal O Estado de São Paulo. 
Inscrições http://www.cori.unicamp.br/foruns/
tecno/foruns_tecno.php. Mais informações 
no telefone 19-3521-1729 ou email impren-
samuseu@reitoria.unicamp.br. 
� Cinema e Psicanálise - O Núcleo 

de Economia Agrícola e do Meio Ambiente 
da Unicamp (NEA), a ONG Novo Encanto e 
a prefeitura de Paulínia promovem o III Sim-
pósio Cinema e Psicanálise. As atividades 
serão realizadas no dia 12 de agosto na Casa 
do Lago e no Theatro Municipal de Paulínia 
nos dias 13 e 14 de agosto. O simpósio tem 
como objetivo promover debates culturais, 
através da exibição e discussão de filmes 
que proporcionam uma reflexão profunda 
sobre o lugar do homem no mundo, sua par-
ticipação e responsabilidade diante da vida, 
da natureza e do planeta. Mais informações 
no site do NEA http://www.eco.unicamp.br/
pesquisa/NEA/index.php

� Educação social - O Seminá-
rio “Desafios e Perspectivas da Educação 
Social: Um Mosaico em Construção” será 
realizado às 13h30, do dia 12 de agosto, 
na Casa do Lago da Unicamp. O evento 
contará com a presença de Roberto da Sil-
va, professor da Faculdade de Educação 
da USP. Programação e inscrições http://
sistemas.rei.unicamp.br/ggbs/noticias.
php?area=seminario_mosaico
� Semana Acadêmica - Com o ob-

jetivo de aproximar profissionais, estudantes 
e empresas, os alunos do curso de farmácia, 
promovem a V Semana Acadêmica de Far-
mácia da Unicamp. O evento será aberto às 
18 horas, do dia 13 de agosto, no auditório-5 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp. As atividades continuarão até 
o dia 17 de agosto, no Instituto de Química. 
A comissão organizadora do evento também 
conta com representantes do centro acadê-
mico (CAFARMA), atlética (AAAFARMA) e 
empresa júnior (Pharmaceutica Jr). Mais 
informações no site http://www.unicamp.br/
unicamp/unicamp_hoje/sala_imprensa/www.
safunicamp.com.br
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� Artes - “Música eletroacústica no 
Estado de São Paulo: segunda geração 
(1981-2009)” (mestrado). Candidato: Clayton 
Rosa Mamedes. Orientadora: professora 
Denise H. L. Garcia. Dia 10 de agosto, às 
14 horas, na sala 3 da CPG/IA.
� Computação - “Um algoritmo exato 

para um problema de Galeria de Arte” (mes-
trado). Candidato: Marcelo Castilho Couto. 
Orientador: professor Cid Carvalho de Souza. 
Dia 13 de agosto, às 14 horas, no auditório 
do IC (sala 85 - IC 2).
� Economia - “Limites da arbitragem 

no mercado de capitais: abordagem das 
finanças comportamentais” (mestrado). 
Candidato: Vitor Kamada. Orientador: pro-
fessor Paulo Sérgio Fracalanza. Dia 12 de 
agosto, às 16 horas, na sala IE-23 (pavilhão 
da Pós-Graduação).
� Educação - “Conscientização e 

sociedade em Paulo Freire: da ‘Educação 
como prática de liberdade’ à ‘Pedagogia 
do oprimido’” (mestrado). Candidato: Bruno 
Botelho Costa. Orientador: professor Renê 
José Trentin Silveira. Dia 9 de agosto, às 14 
horas, na FE.
� Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo - “Iluminação natural e artificial 
em bibliotecas da Unicamp: diagnóstico e 
recomendações” (mestrado). Candidato: 
Dennis Flores de Souza. Orientador: pro-
fessor Paulo Sergio Scarazzato. Dia 11 de 
agosto, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses da FEC (CA22).
� Engenharia Elétrica e de Com-

putação - “Eficiência da análise multifractal 
na verificação de assinaturas dinâmicas” 
(mestrado). Candidato: Jânio Coutinho Ca-
nuto. Orientador: professor Lee Luan Ling. 
Dia 12 de agosto, às 10 horas, na sala da 

congregação da FEEC.
“Estudos sobre determinação de parâ-

metros elétricos de geradores síncronos de 
pólos salientes” (mestrado). Candidato: Fer-
nando Cardoso Fajoni. Orientador: professor 
Ernesto Ruppert Filho. Dia 12 de agosto, às 
10 horas, na sala de teses da FEEC.

“Circuito equivalente e extração dos parâ-
metros em função da corrente de amplifica-
dores ópticos a semicondutor” (mestrado). 
Candidato: Rafael Carvalho Figueiredo. 
Orientador: professor Evandro Conforti. Dia 
13 de agosto, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses da CPG. 

“Conversores CC-CC elevadores de ten-
são, não isolados, com elevado ganho estáti-
co” (mestrado). Candidato: Fellipe Saldanha 
Garcia. Orientador: professor José Antenor 
Pomilio. Dia 13 de agosto, às 9 horas, na sala 
de reuniões do prédio principal da FEEC.
� Engenharia Mecânica - “Simula-

ção de um arranjo esférico de alto-falantes 
usando um modelo de membrana flexível” 
(mestrado). Candidato: Lucas Fernando 
Cóser. Orientador: professor José Roberto 
de França Arruda. Dia 9 de agosto, às 10 
horas, no auditório da FEM (bloco K).
� Física - “Determinação estrutural de 

filmes ultrafinos de Paládio Sobre W(100) e 
Nb(100)” (mestrado). Candidato: Fernando 
César Lussani. Orientador: professor Abner 
de Siervo. Dia 12 de agosto, às 14 horas, no 
auditório da Pós-Graduação do IFGW. 
� Linguagem - “Os sentidos de por-

tunhol e spanglish no espaço enunciativo 
da internet: um estudo das relações de 
determinação e (des)legitimação” (mestrado). 
Candidata: Cláudia Freitas Reis. Orientador: 
professor Eduardo Roberto Junqueira Guima-
rães. Dia 9 de agosto, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses do IEL.
� Química - “Desenvolvimento e apli-

cação de nanosuportes e óxidos pouco 
explorados para fotocatálise heterogênea” 
(doutorado). Candidato: Matheus Paes Pas-
choalino. Orientador: professor Wilson de 
Figueiredo Jardim. Dia 9 de agosto de 2010, 
às 9 horas, no miniauditório do IQ.

“Ácidos silícicos lamelares intercalados e 
organofuncionalizados aplicados à sorção 
e termodinâmica de interação” (doutorado). 
Candidata: Alane Azevedo Pinto. Orientador: 
professor Claudio Airoldi. Dia 13 de agosto, 
às 9 horas, no miniauditório do IQ.

Autora: 
Moema Selma D’Andrea

Sinopse: A tradição re(des)
coberta se detém, principalmente, 
na análise do Manifesto regionalista, 
de Gilberto Freyre, gestado no primeiro 
(e único) Congresso Regionalista de 
1926, mas somente publicado na ínte-
gra em 1952 pela Edições Região, do 
Recife. Em consequência, tem como 
correlatos aspectos da literatura nor-
destina das décadas de 1920 e 1930, 
em especial uma avaliação crítica do 
livro de Mário Sette, Senhora de 
engenho (1921), e de A bagaceira, 
de José Américo de Almeida (1928).
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II Encontro PAD e PED 
lota os três auditórios do 
Centro de Convenções

2/8/2010 – Como estava previsto, 
o II Encontro PAD e PED lotou os três 
auditórios do Centro de Convenções 
da Unicamp com alunos de graduação 
e pós-graduação que participarão dos 
programas neste segundo semestre. O 
evento do último dia 2 teve o objetivo 
de discutir desde atividades do dia a 
dia até questões éticas, buscando o 
aprimoramento constante do Progra-
ma de Apoio Didático e do Programa 
de Estágio Docente.

Na cerimônia de abertura, o reitor 
Fernando Costa falou sobre a im-
portância que a Unicamp atribui aos 
dois programas de formação para a 
atividade acadêmica, oportunidade 
que poucas universidades brasileiras 
têm condições de oferecer. “O PAD e o 
PED não serão úteis apenas para quem 
pretende seguir no ensino e pesquisa, 
mas para qualquer carreira em empre-
sas ou em governos. Essa experiência 
não deve ser encarada como atividade 
rotineira ou meras tarefas a cumprir; 
ela pede iniciativa, planejamento, tra-
balho em equipe, disciplina e interação 
com docentes de alto nível”.

Especificamente em relação à pós-
graduação, Fernando Costa observou 
que pôde participar de avaliações de 
cursos na área médica e que, nas duas 
últimas décadas, o foco esteve pri-
mordialmente na qualidade do projeto 
de pesquisa e no resultado. “Isso foi 
fundamental para o crescimento e a 
qualidade da pós que temos hoje no 
Brasil, mas não se trata apenas de pes-
quisa. Precisamos pensar na formação 
global do estudante, com atividades – 
a exemplo desta – que ofereçam uma 

visão da ciência, do ensino superior e 
do que seja progresso da sociedade, 
além de uma experiência fora do 
país. Do contrário, a formação será 
incompleta”.

Convidado para conceder a pa-
lestra de abertura do encontro, o 
professor Emidio Cantídio de Oliveira 
Filho, diretor de Programas e Bolsas 
da Capes (Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior), 
enalteceu a relevância da iniciativa da 
Unicamp. “Programas como o PAD e 
o PED aproximam os estudantes da 
carreira docente e são fundamentais, 

da atividade docente. “Os frutos são 
positivos para a Universidade e princi-
palmente para o aluno, que obtém uma 
formação mais adequada e integral”.

A palestra e o debate em torno dos 
programas e bolsas da Capes tomaram 
toda a manhã do II Encontro PAD 
e PED. À tarde, os trabalhos foram 
conduzidos pelas professoras Carmen 
Zinki (PRG) e Rosana Baeninger 
(PRPG), com a realização de oficinas e 
de uma mesa-redonda coordenada por 
alunos que participaram dos progra-
mas no primeiro semestre de 2010. 

(Luiz Sugimoto)

O reitor Fernando Costa, presidindo a cerimônia de abertura: “Essa experiência não deve ser encarada como uma atividade rotineira”

visto que a maioria estará disputando 
vagas como professores em universi-
dades brasileiras. Ainda que o jovem 
cientista possa se tornar professor sem 
uma experiência docente, este treina-
mento é muito importante”.

Segundo o professor Marcelo 
Knobel, pró-reitor de Graduação, o 
Encontro PAD e PED traz uma ideia 
da dimensão dos programas e do 
esforço despendido pela Unicamp 
para assegurar sua continuidade, não 
apenas em termos financeiros, como 
de logística. “Quero agradecer a todos 
os docentes e funcionários envolvidos 

na organização. Com programas tão 
grandes, precisamos cuidar para que 
não se desvirtuem, com um proces-
so contínuo de aprimoramento na 
distribuição de bolsas, controle de 
freqüências e outros aspectos. Para 
isso, estamos totalmente abertos a 
sugestões e críticas”.

O professor Euclides Mesquita 
Neto, pró-reitor de Pós-Graduação, 
que depois faria uma apresentação 
do Programa de Estágio Docente ao 
público, também agradeceu e ressal-
tou o número de pessoas envolvidas 
nos dois programas de treinamento 
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