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  Alimentos - “Biodiversidade de fungos 
afl atoxigênicos e afl atoxinas em Castanha 
do Brasil” (mestrado). Candidata: Thaiane 
Ortolan Calderari. Orientador: professor 
José Luiz Pereira. Dia 19 de dezembro, às 
14h30, na FEA.

- “Efeito da adição de dióxido de carbono 
ao leite cru sobre as características do 
leite UHT armazenado a diferentes tem-
peraturas” (mestrado). Candidata: Maria 
Elisabete Fernandes Dias. Orientadora: 
professora Mirna Lucia Gigante. Dia 20 de 

Livro
da semana

Poem(a)s

 Prêmio Paepe – As Comissões Julgadoras 
Locais já elegeram os melhores projetos 
da edição 2011 do Prêmio Paepe. Foram 
inscritos 193 projetos nas diversas Unidades 
e Órgãos da Universidade, dos quais foram 
selecionados 37 para concorrer ao melhor 
projeto da Unicamp. A entrega dos prêmios 
será feita no dia 19 de dezembro, às 15 
horas, na sala do Conselho Universitário 
(Consu). A divulgação do projeto escolhido 
pela Comissão Julgadora Geral ocorre na 
mesma ocasião. 

 Faço Parte desta História - Publicação 
será lançada no dia 19 de dezembro (nova 
data), às 11 horas, no auditório da Diretoria 

dezembro, às 14 horas, na FEA.

 Artes - “O teatro da memória. A eloquência 
das ruínas na paisagem urbana” (doutorado). 
Candidato: George Rembrandt Gutlich. 
Orientadora: professora Ivanir Coseniosque 
Silva. Dia 19 de dezembro às 14 horas, na 
Galeria do IA.

 Biologia - “Psitacídeos do cerrado: sua 
alimentação, comunicação sonora e aspectos 
bióticos e abióticos de sua distribuição po-
tencial” (mestrado). Candidato: Carlos Barros 
de Araújo. Orientador: professor Luiz Octavio 
Marcondes Machado. Dia 19 de dezembro, às 
14 horas, na sala de defesa de teses do IB.

- “Especialização individual no uso do espaço 
em morcegos frugívoros” (mestrado). Can-
didata: Patrícia Kerches Rogeri. Orientador: 
professor Sérgio Furtado dos Reis. Dia 19 de 
dezembro, às 14 horas, na sala 11 do prédio 
da pós-graduação do IB.

 Economia - “Uma nova dimensão da vul-
nerabilidade externa da economia brasileira 
(1980-2010): análise a partir das condições 
de entrada, permanência e saída de capitais” 
(mestrado). Candidato: Fernando D’Angelo 
Machado. Orientador: professor Plinio Soares 
de Arruda Sampaio Junior. Dia 20 de dezem-
bro, às 15 horas, na sala IE-23 do Pavilhão 
de aula da Pós-graduação do IE.

- “Questão agrária e assentamentos rurais 
no estado de São Paulo: o caso da região 
administrativa de Ribeirão Preto” (doutorado). 
Candidato: Joelson Gonçalves de Carvalho. 
Orientador: professor Wilson Cano. Dia 21 de 
dezembro, às 14 horas, na sala 23 (Pavilhão 
de Pós-graduação) do IE.

 Educação - “Novos modos de olhar, outras 
maneiras de se comportar: a emergência do 

dispositivo esportivo da cidade de Curitiba 
(1899-1918)” (doutorado). Candidato: Mar-
celo Moraes e Silva. Orientadora: professora 
Carmen Lucia Soares. Dia 19 de dezembro, 
às 14 horas, na FE.

- “Um projeto de vida na igreja” (mestrado). 
Candidato: Paulo de Tarso Leite do Canto. 
Orientadora: professora Agueda Bernardete 
Bittencourt. Dia 21 de dezembro, às 10 
horas, na FE.

 Engenharia Civil, Arquitetura e Urba-
nismo - “Concepção e comprovação da 
eficiência do quebra-mar de garrafa PET” 
(mestrado). Candidata: Luana Kann Kelch 
Vieira. Orientador: professor Tiago Zenker 
Gireli. Dia 22 de dezembro, às 9 horas, na 
FEC.

 Engenharia Elétrica e de Computação 
- “Avaliação dos efeitos da interferência de 
co-canal na probabilidade de erro de Bit e na 
efi ciência espectral de redes celulares em 
canais AWGN” (mestrado). Candidata: Gina 
Andrea Quelal Quelal. Orientador: professor 
Celso de Almeida. Dia 19 de dezembro de 
2011, às 9 horas, na FEEC.

- “Avaliação do desempenho de redes de 
radio cognitivo em ambientes com desva-
necimento shadowing” (mestrado). Candi-
dato: Francisco Martins Portelinha Junior. 
Orientador: professor Paulo Cardieri. Dia 20 
de dezembro de 2011, às 10 horas, na sala 
PE-11 - piso térreo/ prédio da CPG/FEEC.

- “Controle de sistemas nebulosos Takagi-
Sugeno usando relaxações LMIs” (doutora-
do). Candidato: Eduardo Stockler Tognetti. 
Orientador: professor Pedro Luis Dias Peres. 
Dia 20 de dezembro, às 9h30, na sala PE-11.

 Engenharia Mecânica - “Análise da viabi-

Autor: E. E. Cummings
Tradução: Augusto 

de Campos
ISBN: 978-85-268-0892-8

Ficha técnica: 2a edição revista e 
ampliada, 2011; 248 páginas; formato: 

16 x 23 cm
Área de 

interesse: Literatura
Preço: R$ 44,00

Sinopse: Um dos inventores da poe-
sia moderna, E. E. Cummings atua direta-
mente sobre a palavra — desintegra-a e 
cria, com suas articulações e desarticu-
lações, uma verdadeira dialética de olho 
e fôlego, que faz do poema um objeto 
sensível, quase palpável. Sua poesia 
constitui uma das mais sérias tentativas 
de fazer funcionar dinâmica e poetica-
mente o instrumento verbal, reduzindo a 

um mínimo a distância entre experiência 
e expressão. (Augusto de Campos)

Tradutor: Augusto de Campos (São 
Paulo, 1931), poeta, ensaísta e tradutor, 
um dos lançadores da Poesia Concreta, 
publicou por esta editora dois livros de 
traduções: Emily Dickinson — Não 
sou ninguém (2008) e Byron e Keats 
— Entreversos (2009).

Foto: Antoninho Perri

Campinas, 19 a 31 de dezembro de 2011

Geral da Administração (DGA) O evento faz 
parte das comemorações dos 45 anos da 
Unicamp. Informações: 19-3521-8065 

 Curso do IEL - O curso Multimodalidade 
e construção de sentidos no meio digital será 
ministrado pela professora Inês Signorini, 
de 16 a 31 de janeiro de 2012, das 8 às 13 
horas, no IEL. As matrículas devem ser feitas 
de 19 a 21 de dezembro. A organização é da 
Coordenadoria de Pós-graduação do IEL. 
Mais detalhes: 19-3521-1506.

 Vestibular 2012 - A Comissão Permanente 
para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) 
divulga, dia 20 de dezembro, a lista de con-
vocados e dos locais de prova da 2ª fase do 
Vestibular 2012. 

  Funciona a Arte? - Objetivo do evento 
promovido pela Galeria de Arte Unicamp 
é apresentar e discutir a função da arte no 
campus universitário. O evento é aberto aos 
funcionários e ocorre no dia 20 de dezem-
bro, no andar térreo da Biblioteca Central 
Cesar Lattes (BC-CL). Mais informações 
19-3521-6561.

lidade do uso da liga AA332 para processos 
de tixoconformação” (mestrado). Candidato: 
Marcos Antonio Naldi. Orientador: professor 
Eugênio José Zoqui. Dia 20 de dezembro, 
às 9 horas, na FEM.

 Geociências - “Modelagem geossistêmica 
aplicada aos complexos agroindustriais de 
soja e algodão no território do extremo oeste 
da Bahia” (mestrado). Candidata: Liliane Ma-
tos Goes. Orientador: professor Archimedes 
Perez Filho. Dia 19 de dezembro de 2011 , 
às 9h30, no auditório no IG.

  Linguagem - “Sintaxe da posição do 
verbo e mudança gramatical na história do 
português europeu” (doutorado). Candidato: 
André Luis Antonelli. Orientador: professor 
Charlotte Marie Chambelland Galves. Dia 20 
de dezembro, às 13 horas, na sala de defesa 
de teses do IEL.

 Engenharia Elétrica e de Computação 
- “Caracterização dos parâmetros de desva-
necimento da distribuição alpha-mu: medidas 
e estatísticas” (mestrado). Candidato: Aravind 
Krishnan. Orientador: professor Michel Daoud 
Yacoub. Dia 21 de dezembro, às 14 horas, 
na FEEC.

 Química - “Determinação de elementos 
metálicos em nutrição enteral” (doutorado). 
Candidata: Greice Trevisan Macarovscha. 
Orientadora: professora Solange Cadore. 
Dia 19 de dezembro, às 14 horas, no Mi-
niauditório do IQ.

- “Epilepsia e Morita-Baylis-Hillman: uma 
abordagem sintética para ceramidas antie-
pilépticas” (mestrado). Candidata: Nathalia 
Christina Gonçalves Yamakawa. Orientador: 
professor Fernando Antônio Santos Coelho. 
Dia 19 de dezembro, às 14 horas, na sala 
IQ-14.

Primeira edição 
do SciVal Brasil,
criado pela
Elsevier, 
contemplou 9
instituições 
brasileiras

Unicamp acaba de con-
quistar o prêmio SciVal 
Brasil por ter apresentado 
a maior produção cientí-
fi ca por docente no perí-
odo 2006/2010. Criada 

pela respeitada Editora Elsevier, com 
apoio da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior do 
Ministério da Educação (Capes/ MEC), 
a primeira edição do prêmio consagrou 
nove instituições brasileiras que, juntas, 
produziram mais de 73 mil trabalhos 
em quatro anos e se destacaram pela 
representatividade no cenário científi co. 
A cerimônia de entrega ocorreu no dia 
7 de dezembro, em Brasília.

O Prêmio homenageia instituições 
de ensino e pesquisa que mais contri-
buem para o desenvolvimento do país. 
As vencedoras foram selecionadas a 
partir de nove indicadores de produção 
científi ca extraídos da ferramenta de 
gestão de produção científi ca SciVal, 
da Elsevier, como número de artigos 

Unicamp ganha prêmio por 
maior produção científi ca per capita

O coordenador-geral da Universidade, professor Edgar De Decca: resultado consolida o esforço da Unicamp para 
manter a excelência de sua estrutura de ensino e pesquisa

científi cos publicados em revistas in-
dexadas, colaboração com instituições 
brasileiras e estrangeiras e citações por 
documento. A Unicamp foi apontada 
como a Instituição de ensino e pesqui-

sa com maior produção científi ca por 
docente. 

“A conquista desse importante 
prêmio refl ete as diversas ações em-
preendidas ao longo da última década 

pelas pró-reitorias da Unicamp na 
área de ensino e pesquisa, bem como 
a dedicação dos docentes e pesquisa-
dores”, disse o coordenador-geral da 
Universidade, Edgar De Decca, que 

esteve em Brasília para a cerimônia de 
premiação. Segundo ele, o resultado 
também consolida o esforço da Uni-
camp para manter a excelência de sua 
estrutura de ensino e pesquisa, não só 
através dos investimentos em labora-
tórios e bibliotecas, mas também pela 
contratação dos melhores professores e 
seleção dos melhores alunos, tanto na 
graduação quanto na pós-graduação. 
“Todos esses fatores evidenciam o re-
torno que a Unicamp, como instituição 
pública, vem dando à sociedade e ao 
país”, completou.

De acordo com pesquisas recentes, 
o Brasil ocupa o 13º lugar no ranking de 
países de maior produtividade científi -
ca. O Prêmio SciVal acontece também 
em outros países do mundo, como 
forma de homenagear representantes 
das diversas comunidades científi cas. 
“Há seis anos, premiamos os grandes 
talentos da pesquisa científi ca brasileira. 
Nas edições anteriores, reconhecemos 
os pesquisadores. Este ano, foram 
consagradas as instituições que mais se 
destacaram em distintas categorias”, diz 
Dante Cid, diretor regional de vendas 
e marketing da Editora Elsevier para a 
América do Sul.

Segundo Cid, o prestígio conquis-
tado pela comunidade é mais do que 
devido. “O Brasil experimenta, hoje, 
um novo patamar de desenvolvimento 
científi co e tecnológico graças à efetiva 
articulação do governo federal com 
estados, municípios, iniciativa priva-
da, comunidade científi ca e sociedade 
civil”, destacou.
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