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� Pedra Fundamental – O Grupo 
Gestor Ambiental lança no dia 22 de junho, 
às 9h30, na Av. Cândido Rondon, s/n (antes 
da Faculdade de Engenharia Agrícola - Fea-
gri), a Pedra Fundamental do Entreposto de 
Resíduo Perigoso da Unicamp. Informações: 
19-35218057. 
� Novo Portal  - A Rede de Centros 

e Museus de Ciência do Estado de São 
Paulo promove encontro dia 23 de junho, no 
Memorial da América Latina, em São Paulo, 
para lançar um portal de trabalho. O evento 
é gratuito e acontece no auditório Simón 
Bolívar, das 14 às 17h30, no decorrer do II 
Encontro Paulista de Museus, organizado 
pela Secretaria Estadual de Cultura. Ins-
crições: http://www.metodoeventos.com.br/
encontrodemuseus/formulario.htm. O Portal 
de Trabalho dos Centros e Museus de Ciência 
do Estado de São Paulo funcionará como um 
ponto de encontro, virtual, das instituições 
museológicas. Com ele, as unidades pode-
rão trocar informações qualificadas sobre 
fornecedores, exposições, agenda, entre 
outros. Na ocasião, o presidente da Rede 
de Popularização da Ciência e da Tecnologia 
na América Latina e Caribe (Red-POP), Jo-
aquim Fargas, e o secretário da Associação 
Brasileira de Centros e Museus de Ciências 
(ABCMC), Marcelo Firer, apresentam uma 
série de experiências cotidianas vivenciadas 
pelas unidades de divulgação científica. Ou-
tras informações: imprensamuseu@reitoria.
unicamp.br
� Lançamento - O livro “Identidades 

fluídas no judaísmo antigo e no cristianismo 
primitivo” (Annablume Editora e Livraria 
Cultura), organizado pelos professores Pedro 
Paulo Funari, Paulo Nogueira e John Collins, 
será lançado no dia 24 de junho, às 19h30, 
no Shopping Villa-lobos (Av. das Nações 
Unidas 4777, no bairro Alto de Pinheiros), 
em São Paulo. Na ocasião haverá debate 
com Paulo Nogueira, Pedro Funari e Pedro 
Lima Vasconcellos. Informações: 11-3024-
3599. Leia mais: http://www.unicamp.br/
unicamp/divulgacao/2010/05/08/identidades-

fluidas-no-judaismo-sera-lancado-no-dia-24
-em-sao-paulo
� Física nas Férias - Alunos do 

Ensino Médio que quiserem passar uma 
semana das férias de julho na Unicamp, 
vivenciando a Física Moderna, já podem 
se inscrever para o VIII Física nas Férias 
e VI Escola Avançada de Física. Os alunos 
selecionados passarão a semana de 19 a 24 
de julho participando de atividades variadas 
no Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) 
da Unicamp, em Campinas. Mais: http://www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/05/01/
fisica-nas-ferias-abre-inscricoes
� Férias no Museu - Estão abertas 

as inscrições para o evento Férias no Museu, 
realizado pelo Museu Exploratório de Ciên-
cias da Unicamp, em parceria com o Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais (GGBS). O 
evento é destinado aos filhos de docentes, 
alunos e funcionários da Unicamp, com idade 
entre 10 e 15 anos. O Férias no Museu ocorre 
de 12 a 23 de julho. Outras informações: 
19-3521-4940.
� Seminário internacional - O 

segundo Seminário Internacional de Gi-
nástica Artística e Rítmica de Competição 
será realizado nos dias 29 e 30 de junho, 
no Centro de Convenções da Unicamp. As 
inscrições podem ser feitas até 22 de junho. 
Mais informações no site: http://www.agencia.
fapesp.br/materia/11877/2-seminario-inter-
nacional-de-ginastica-artistica-e-ritmica-de-
competicao.htm
� Incentivo à Pesquisa - Está 

aberta, até 28 de junho, a 2ª Chamada de 
Projetos para o Programa de Incentivo à 
Pesquisa Serasa Experian&Unicamp. Este 
convênio oferece bolsas para alunos de pós-
graduação, acompanhadas da remuneração 
do respectivo professor-orientador, para 
pesquisas em temas relacionados à tecno-
logia de informação, com o objetivo de gerar 
novos conhecimentos aplicados, que possam 
ser convertidos em diferenciais competitivos. 
A primeira fase, em 2009, contemplou 3 
projetos. Leia mais: http://www.unicamp.br/
unicamp/divulgacao/2010/06/01/unicamp-
e-serasa-experian-abrem-2-chamada-de-
projetos-para-programa-de-incenti
� Cotuca - O Colégio Técnico de Cam-

pinas (Cotuca) recebe, até 30 de junho, as 
inscrições para a Semana de Ensino Médio 
e Técnico do Cotuca (SeEMTeC), evento 
associado à I Mostra de Trabalhos de Alunos 
dos Cursos Técnicos de Campinas e Região. 
Podem se inscrever alunos das escolas téc-
nicas da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC), bem como profissionais relacionados 
aos cursos oferecidos pelo Cotuca. Outras 
informações: seemtec@cotuca.unicamp.br

Teses da semana

� Alimentos - “Produção de Gluta-
tiona utilizando subprodutos industriais em 
processos de batelada simples e batelada 
alimentada” (mestrado). Candidata: Andréia 
Anschau. Orientador: professor Ranulfo 
Monte Alegre. Dia 25 de junho, às 14 horas, 
na sala 31 da FEA.
� Artes - “A prática intertextual em 

peças para piano de Almeida Prado: ele-
mentos de análise para a construção da 
performance” (doutorado). Candidato: Tar-

císio Gomes Filho. Orientador: professor 
Mauricy Matos Martin. Dia 21 de junho, às 
14 horas, no IA.
� Biologia - “Estruturas secretoras em 

órgãos vegetativos aéreos de Passiflora Alata 
Curtis e P. Edulis Sims (Passifloraceae) com 
ênfase na localização in situ de compostos 
bioativos” (mestrado). Candidata: Poliana 
Ramos Cardoso. Orientadora: professora 
Marilia de Moraes Castro. Dia 21 de junho, 
às 9 horas, na sala de defesa de teses da 
Pós-graduação do IB.

“Atividade de extratos de soja enriqueci-
dos em isoflavonas agliconas na síntese e 
degradação de óxido nítrico e no controle 
da proliferação de células de carcinoma de 
mama in vitro” (doutorado). Candidato: Pablo 
Gomes Ferreira. Orientadora: professora Ione 
Salgado. Dia 23 de junho, às 9 horas, na 
sala de defesa de teses da Pós-graduação 
do IB.

“Papel do receptor P2X3 e da ativação 
da proteína Kinase Épsilon dos neurônios 
nociceptivos periféricos na dor inflamatória” 
(mestrado). Candidato: Filipe César do 
Prado. Orientador: professor Carlos Amilcar 
Parada. Dia 24 de junho, às 14, no sala de 
defesa de teses da Pós-graduação do IB.
� Engenharia Elétrica e 
de Computação - “Obtenção de ponto 

de máximo carregamento em sistemas de 
potência via fluxo de carga com otimização 
de passo” (mestrado). Candidata: Beatriz de 
Lima Tavares. Orientador: professor Carlos 
Castro. Dia 21 de junho, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses da FEEC.

“Modelagem por elementos finitos de 
dispositivos fotônicos e de RF” (mestrado). 
Candidato: Gilliard Nardel Malheiros Silvei-
ra. Orientador: professor Hugo Hernández 
Figueroa. Dia 21 de junho, às 9 horas, na 
sala de defesa de teses da FEEC.

“Uma proposta de estimação de movi-
mento para o codificador de vídeo Dirac” 
(mestrado). Candidato: André Filgueiras de 
Araújo. Orientador: professor Yuzo Iano. Dia 
25 de junho, às 15 horas, na sala de defesa 
de teses da FEEC.
� Engenharia Mecânica - “Ava-

liação experimental da absorção de SO2 e 
NO em torre de nebulização” (doutorado). 
Candidata: Milene Costa Codelo. Orientador: 
professor Waldir Antonio Bizzo. Dia 23 de 
junho, às 14 horas, no auditório da FEM.
� Geociências - “Depósito meta-

mórfico-hidrotermal de U-ETR Mmary Ka-
thellen, noroeste de Queensland, Austrália: 
uma investigação baseada em assinaturas 
hiperespectrais e aeroradiométricas” (mes-
trado). Candidato: Rodrigo dos Reis Salles. 
Orientador: professor Carlos Roberto de 
Souza Filho. Dia 25 de junho, às 14 horas, 
no auditório do IG.
� Linguagem - “De tua sábia ausência 

- a poesia de Hilda Hilst e a tradição lírica 
amorosa” (mestrado). Candidata: Luisa de 
Aguiar Destri. Orientador: professor Antonio 
Alcir Bernárdez Pécora. Dia 22 de junho, às 
14h30, na sala de defesa de teses do IEL.

“A professora leitora na Amazônia: narra-
tivas, identidades e travessias” (doutorado). 
Candidata: Julia Antonia Maués Corrêa. 
Orientadora: professora Angela Del Car-
men Bustos Romero de Kleiman. Dia 23 
de junho, às 9 horas, na sala de defesa de 
teses do IEL.

� Matemática, Estatística e 
Computação Científica - “Solução de 
problemas de programação linear com alta 
precisão através do sistema linear estável” 
(doutorado). Candidato: Danilo Elias de Oli-
veira. Orientador: professor Aurélio Ribeiro 
Leite de Oliveira. Dia 21 de junho, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc.

“O uso da programação linear na sepa-
ração de pontos” (mestrado profissional). 
Candidato: Eberson Paulo Trevisan. Orien-
tadora: professora Valéria Abrão de Podestá. 
Dia 23 de junho, às 10 horas, na sala 253 
do Imecc
� Medicina – “Fatores sóciodemográ-

ficos e clínicos relacionados à adesão ao 
tratamento e sucesso na cessação tabágica 
de pessoas que procuraram atendimento” 
(mestrado). Candidata: Rejane Firmino 
Fernandes. Orientadora: professora Renata 
Cruz Soares de Azevedo. Dia 22 de junho, às 
9 horas, no anfiteatro da CPG/FCM .

“O papel da Interleucina-1 beta na fase 
aguda do modelo de epilepsia do Lobo Tem-
poral induzido pela Pilocarpina” (doutorado). 
Candidato: Vinicius D’Avila Bitencourt Pas-
cola. Orientadora: professora Iscia Teresinha 
Lopes Cendes. Dia 23 de junho, às 14 horas, 
no anfiteatro da CPG.

“Desenvolvimento e avaliação de um 
programa computacional baseado em ló-
gica Fuzzy para verificação da acurácia 
diagnóstica de estudantes de enfermagem” 
(mestrado). Candidato: Rodrigo Jensen. 
Orientadora: professora Maria Helena Baena 
de Moraes Lopes. Dia 23 de junho, às 14 
horas, no anfiteatro do Departamento de 
Enfermagem.

“Educação em saúde: saberes e práti-
cas de enfermeiras das equipes saúde da 
família em Santarém no Pará” (mestrado). 
Candidata: Maura Cristiane e Silva Figueira. 
Orientadora: professora Eliete Maria Silva. 
Dia 24 de junho, às 14 horas, no anfiteatro 
da CPG/FCM.

“Influência da hipoterapia no treino da 
marcha e na qualidade de vida em indiví-
duos hemiparéticos pós-acidente vascular 
cerebral” (mestrado). Candidata: Fernanda 
Beinotti. Orientador: professor Antonio Gui-
lherme Borges Neto. Dia 25 de junho, às 9 
horas, no anfiteatro do Departamento de 
Farmacologia da FCM.
� Odontologia - “Novas técnicas de 

desinfecção de moldes em odontologia – ava-
liação da eficácia microbicida e da precisão di-
mensional de modelos” (doutorado). Candidato: 
Márcio José Mendonça. Orientador: professor 
Mario Alexandre Coelho Sinhoreti. Dia 23 de 
junho, às 8h30, na Congregação da FOP.

Autor: E. P. Thompson
Sinopse: Coletânea de artigos do 

historiador inglês, acrescidos de um 
texto de Eric Hobsbawm sobre o autor, 
uma biografia intelectual e um ensaio 
sobre sua crítica à tradição marxista 
dominante. A análise que Thompson 
apresenta do Partido Trabalhista inglês 
esclarece bastante as limitações da 
Terceira Via de Tony Blair. O material 
adicional incluído pelos organizadores 
ajuda a entender a vida e a obra de um 
dos grandes historiadores do século 
XX. Em 1956 foi, com John Saville, 
o primeiro líder da oposição pública 
ao stalinismo no Partido Comunista 
— do qual era, havia muito, dedicado 
integrante.

Organização: 
Antonio Luigi Negro e Sergio Silva

Tradução:
 Antonio Luigi Negro e outros
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As peculiaridades 
dos ingleses e 
outros artigos

11/6/2010 –Os professores Car-
los Roberto Espindola e Sonia 
Maria Pessoa Pereira Bergamasco, 
da Faculdade de Engenharia Agrí-
cola (Feagri) da Unicamp, e Sheila 
Zambello de Pinho, do Instituto de 
Biociências da Unesp, são os organi-
zadores do livro Memórias da A68, 
que está no prelo e tem previsão 
de lançamento para 1º de agosto. A 
A68 foi a autodenominada “turma 
de ouro” que ingressou na Esalq 
(Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz, da USP) no fatídico ano 
de 1964 e se formou no igualmente 
fatídico 1968, com muitos de seus 
alunos indo construir sólida carreira 
acadêmica.

Segundo Carlos Espindola, o 
livro é uma criação coletiva iniciada 
com uma convocatória via correio 
eletrônico para que todos da turma, 
por conta dos 40 anos de formatura, 
enviassem fotos, documentos e notí-
cias de época, além de depoimentos 
pessoais. “Entramos na Esalq no 
período agitado que culminou com o 
golpe militar de março de 64, quando 
foram tolhidas todas as liberdades 
democráticas e que nos afetou dire-
tamente, já com a proibição de nossa 

Sonia Bergamasco, Carlos Spíndola e Sheila Zambello de Pinho, 
organizadores do livro: criação coletiva a partir de convocatória

esperada passeata de calouros”.
Os organizadores do livro obser-

vam que aqueles jovens demorariam 
a entender o real significado da proi-
bição da passeata. “À medida que os 

anos de estudos iam avançando, a situ-
ação do nosso país ia se tornando mais 
complicada, com a polícia nas ruas, 
movimentos sociais impedidos de pro-
mover quaisquer manifestações, com 

Docentes da Feagri 
reúnem em 
livro memórias 
de turma da Esalq

mortes, prisões, desaparecimentos, 
culminando com o AI-5, que coincidiu 
com o término do nosso curso”.

A obra, a propósito, é dedicada 
à memória de Luiz Hirata, militante 

da Ação Popular obrigado a aban-
donar o curso no quarto ano por 
perseguição política e que acabou 
assassinado sob torturas que dura-
ram três semanas, no final de 1971. 
“Lamentando não dispor de uma 
fotografia do Hirata – e sob a súplica 
do diagramador de ‘não inventar 
mais nada’ – encontrei pelo Google a 
foto e a descrição das circunstâncias 
de sua morte, reproduzidas de um 
livro da Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos”, 
conta Espindola.

Além de lembrar as profundas 
transformações políticas, econô-
micas, sociais e culturais dos anos 
60 e 70 – que Rose Marie Muraro 
definiu como “os mais perturbado-
res e misteriosos do século XX” – o 
livro remete à saudosa Piracicaba de 
apenas 115 mil habitantes, com seus 
bondes, ferrovias e cinema e serena-
tas nas ruas. O livro traz, ainda, fotos 
de alunos e das festas, reproduções 
do jornal do centro acadêmico, fac-
símile do convite de formatura e 
histórias “do fundo do baú”.

O professor Carlos Espindola 
informa que está se esforçando para 
confirmar o lançamento para 1º de 
agosto, dia do aniversário de Pira-
cicaba, cidade onde está a Esalq. E 
adianta que o empresário José Al-
bertoni, que custeou a impressão, já 
garantiu seu apoio para uma segunda 
edição em 2013, quando acontece o 
encontro quinquenal da turma A68.  

(Luiz Sugimoto)
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