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� Substâncias psicoativas - A Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Universitário 
(PRDU) e os coordenadores do Programa 
Viva Mais organizam no dia 29 de junho, das 
9 às 12 horas, a palestra “Abordagem sobre 
substâncias psicoativas e as implicações 
legais no trabalho”. O evento ocorre no audi-
tório do Instituto de Economia (IE) e tem como 
público-alvo assistentes técnicos de Direção 
(ATDs) e de Unidade (ATUs), gerentes de 
recursos humanos, chefias, psicólogos, as-
sistentes sociais e a Ouvidoria interna. Outras 
informações: bazzo@unicamp.br
� Exposição – A mostra “Minha pri-

meira primavera”, de Francisco de Assis da 
Silva, integrante do Núcleo de Fotógrafos 
Amadores da Unicamp e técnico em bio-
terismo da Divisão do Meio Ambiente da 
Prefeitura do Campus, será aberta no dia 28 
de junho, às 12h30, no Espaço Cultural Casa 
do Lago com uma apresentação musical de 
Marcelo Carneiro. A exposição fica na Rua 
Érico Veríssimo s/n, até 9 de julho. Visitação: 
de segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas. 
Informações: 19-3521-6098. 
� Seminário - O segundo Seminário 

Internacional de Ginástica Artística e Rítmica 
de Competição acontece nos dias 29 e 30 
de junho, no Centro de Convenções da 
Unicamp. O objetivo é reunir especialistas en-
volvidos com estudos científicos, atividades 
profissionais e administrativas associadas 
às ginásticas competitivas. O evento é uma 
iniciativa do Grupo de Pesquisa em Ginástica 
da Faculdade de Educação Física (FEF), em 
parceria com o Grupo de Estudos “Equipe 
Universitária de Estudos da Ginástica” da 
Universidade de São Paulo (USP). Conta 
com apoio da Fapesp na modalidade Auxílio 
à Pesquisa – Organização de Reunião Cien-
tífica e/ou Tecnológica. No dia 30, às 13h30, 
as professoras Elizabeth Paoliello e Eliana 
de Toledo, lançam o livro Possibilidades da 
Ginástica Rítmica (Editora Phorte), no Centro 
de Convenções. Mais: http://www.agencia.
fapesp.br/materia/11877/2-seminario-inter-
nacional-de-ginastica-artistica-e-ritmica-de-
competicao.htm
� Palestra - No dia 29 de junho, às 

17 horas, o professor Amós Nascimento, da 
University of Washington, profere a palestra 
“No Crepúsculo do Esclarecimento: Teoria 
Crítica, Racionalidade e Estética”. O encontro 
ocorre no auditório do Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL). Outras informações: 
19-19-3521-1520.
� Adunicamp – A Adunicamp convida 

a todos para a posse de sua 22ª Diretoria: 
“Uma Adunicamp para a Unicamp”, para o 
biênio 2010-2012. A solenidade ocorrerá 
no próximo dia 30 de junho, quarta-feira, 
às 18h30, no auditório da entidade. Após 
a cerimônia será oferecido um coquetel, no 
restaurante da Adunicamp. 
� Workshop - O III Workshop de 

Petróleo da Unicamp ocorre de 30 de junho 
a 2 de julho, no auditório ID-2 da Faculdade 
de Engenharia Mecânica (FEM). A abertura 
será às 8 horas com organização do Ca-
pítulo Estudantil SPE da Unicamp. Outras 
informações: 19-9776-1626 ou site www.
speunicamp.com.br
� Música nos Hospitais - No dia 30 

de junho, às 12 horas, no Hospital das Clíni-
cas (HC), haverá apresentação do Programa 
Música nos Hospitais. Trata-se de um evento 
realizado em parceria com a Associação 
Paulista de Medicina e Sanofi-aventis. Outras 
informações: 19-3521-8002.
� Colóquio - “Letramento, fronteiras 

e cultura digital” é o tema do colóquio que 
será realizado nos dias 6 e 7 de julho, na 
sala de colegiados do Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL). O evento será aberto 
às 9h30 com a participação do professor 
Marcelo El Khouri Buzato (IEL). Informações: 
19-3521-1520. 
� Doador Universitário - A quarta 

coleta de sangue do Projeto Doador Univer-
sitário 2010 ocorre no dia 9 de julho, das 8 às 
12 horas, no Estacionamento do Instituto de 
Física “Gleb Wataghin” (IFGW). As doações 
também podem ser feitas no Hemocentro, 
de segunda a sábado, inclusive feriados, 
das 7h30 às 15 horas.
� 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, evento associado à I 
Mostra de Trabalhos de Alunos dos Cursos 
Técnicos de Campinas e Região. Podem se 
inscrever alunos das escolas técnicas da Re-
gião Metropolitana de Campinas (RMC), bem 
como profissionais relacionados aos cursos 
oferecidos pelo Cotuca. Outras informações: 
seemtec@cotuca.unicamp.br

Teses da semana

� Agrícola - “Uso de mineração de 
dados na identificação de áreas cultivadas 
com cana-de-açúcar em imagens de senso-
riamento remoto no estado de São Paulo” 
(mestrado). Candidato: Robson Tavares No-
nato. Orientador: professor Stanley Robson 
de Medeiros Oliveira. Dia 6 de julho, às 14 
horas, no anfiteatro da Feagri.
� Alimentos - “Efeito da glicose oxi-

dase na viabilidade de bactérias probióticas 
em iogurte” (mestrado). Candidato: Adriano 
Gomes da Cruz. Orientador: professor José 
de Assis Fonseca Faria. Dia 29 de junho, às 
8h30, no salão nobre da FEA.

“Avaliação de riscos e de pontos críticos 
de contaminação por Enterococcus spp. 
E Bacillus cereus no processamento de 
Ricota” (mestrado). Candidata: Meg da Silva 
Fernandes. Orientador: professor Arnaldo 
Yoshiteru Kuaye. Dia 2 de julho, às 14 horas, 
no anfiteatro do Departamento de Tecnologia 
de Alimentos.

“Efeito da hidrólise pré e pós polimerização 
catalisada pela transglutaminase na antige-
nicidade da beta-lactoglobulina” (mestrado). 
Candidata: Isabele Serimarco Sabadin. 
Orientadora: professora Flavia Maria Netto. 
Dia 8 de julho, às 14 horas, no anfiteatro do 
Depan/FEA.
� Artes - “Paisagem à vista - imagens e 

reflexões” (mestrado). Candidata: Ana Silvia 

Mazzei Nogueira. Orientadora: professora 
Regina Helena Pereira Johas. Dia 28 de 
junho, às 15h30, na sala 3 da Pós-graduação 
do IA.

“Momento de transição: Em busca de uma 
nova eu dança” (doutorado). Candidata: 
Silvia Susana Wolff. Orientadora: professora 
Julia Ziviani Vitiello. Dia 29 de junho, às 15 
horas, na Sala AD-06, Departamento de 
Artes Corporais.

“Entre mapas, entre espaços: itinerários 
abertos” (mestrado). Candidata: Ilma Carla 
Zarotti Guideroli. Orientadora: professora Re-
gina Helena Pereira Johas. Dia 29 de junho, 
às 15 horas, na Pós-graduação (sala 03).

“O Naipe de Trompete e Cornet nos Pre-
lúdios e Sinfonias das óperas de Antônio 
Carlos Gomes” (doutorado). Candidato: 
Paulo Adriano Ronqui. Orientador: professor 
Roberto César Pires. Dia 1 de julho, às 9 
horas, na Sala 3 - Pós Graduação - IA.
� Biologia - “Prospecção da atividade 

de degradação de fenol em metagenoma 
microbiano originado de efluente de refinaria 
de petróleo” (doutorado). Candidata: Cynthia 
Canêdo da Silva. Orientadora: professora 
Valéria Maia de Oliveira. Dia 28 de junho, 
às 13h30, na sala de defesa de teses da 
Pós-graduação do IB.
� Computação - “Desenvolvimento e 

análise de impacto de uma aplicação colabo-
rativa voltada para o aprendizado utilizando 
interação pen-based” (mestrado). Candidato: 
Pedro Henrique Borges de Almeida. Orienta-
dor: professor Rodolfo Jardim de Azevedo. 
Dia 30 de junho, às 9 horas, no auditório do 
IC (sala 85).

“Melhoria de desempenho da máquina 
virtual Java na plataforma Cell B.E.” (mes-
trado). Candidato: Raoni Fassina Firmino. 
Orientador: professor Rodolfo Jardim de 
Azevedo. Dia 30 de junho, às 16 horas, no 
auditório do IC (sala 85 do IC-2).

“Um estudo para o problema de ordenação 
total de mensagens aplicado a comunicações 
por difusão em ambientes de tempo real” 
(mestrado). Candidato: Vicente José Peixoto 
de Amorim. Orientador: professor Ricardo de 
Oliveira Anido. Dia 2 de julho, às 14 horas, 
na Sala 316 - IC 3.
� Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo - “Desenvolvimento de crité-
rios para a classificação hidrológica de solos 
e determinação de valores de referência para 
o parâmetro CN” (doutorado). Candidato: 
Aderson Sartori. Orientador: professor Abel 
Maia Genovez. Dia 2 de julho, às 9 horas, 
na sala de defesa de teses da FEC.
� Engenharia Elétrica e de Com-

putação - “Cálculo de fluxo de potência 
em alimentadores de distribuição basea-
do em tensões nodais e de ramos” (mes-
trado). Candidato: Floriano Torres Neto. 
Orientador: professor Anésio dos Santos 
Junior. Dia 2 de julho, às 9 horas, na CPG. 
“Gerenciamento de tecnologia para saúde: 
classificação de equipamentos médico-
hospitalares” (mestrado). Candidata: Ana 
Carolina Silveira. Orientador: professor José 
Wilson Magalhães Bassani. Dia 2 de julho, às 
9 horas, na sala de defesa de teses (prédio 
da CPG).

“Sistema e processo para geração, sin-
cronização remota e comparação de sinais 
temporais precisos” (doutorado). Candidato: 
Carlos Nazareth Motta Marins. Orientador: 
professor Jacobus W. Swart. Dia 5 de julho, 
às 14 horas, no prédio da CPG.

“Sistema de monitoração e controle para 
aquecedor solar” (mestrado). Candidato: 
João Luiz Florio. Orientador: professor José 
Antonio Siqueira Dias. Dia 6 de julho, às 9 
horas, na CPG/FEEC.

“Estudo de Algoritmos de Quantização 
Vetorial Aplicados a Sinais de Fala” (mes-
trado). Candidato: Ricardo Paranhos Velloso 
Violato. Orientador: professor Fernando José 
Von Zuben. Dia 8 de julho, às 9 horas, na 
CPG da FEEC.
� Engenharia Mecânica - “Desen-

volvimento de aço microligado para rodas 
ferroviárias” (mestrado). Candidato: Renato 
Lyra Villas Boas. Orientador: professor Paulo 

Roberto Mei. Dia 28 de junho, às 15 horas, 
no auditório do bloco K/FEM.

“Efeito da temperatura de solubilização 
e da adição de nitrogênio nas propriedades 
mecânicas dos aços inoxidáveis duplex 
fundidos” (mestrado). Candidato: Edson 
Ritoni. Orientador: professor Paulo Roberto 
Mei. Dia 30 de junho, às 9 horas, na sala 
KE-2/FEM.

“Simulações de um truque ferroviário de 
carga amortecido por atrito seco” (mestrado). 
Candidato: Leonardo Bartalini Baruffaldi. 
Orientador: professor Auteliano Antunes 
dos Santos Junior. Dia 5 de julho, às 9h30, 
na FEM.

“Resfriamento conjugado de aquecedores 
discretos em canais” (doutorado). Candidato: 
Thiago Antonini Alves. Orientador: professor 
Carlos Alberto Carrasco Altemani. Dia 7 de 
julho, às 9 horas, na sala de seminários da 
FEM.
� Física - “Análise de textura em ima-

gens cerebrais: aplicações em acidente vas-
cular cerebral isquêmico, epilepsia mioclônica 
juvenil, doença de machado-joseph, déficit 
cognitivo leve e doença de Alzheimer” (dou-
torado). Candidata: Márcia Silva de Oliveira . 
Orientadora: professora Gabriela Castellano 
. Dia 29 de junho, às 10 horas, no auditório 
da Pós-graduação do IFGW
� Geociências - “Trabalhos de campo 

na disciplina Geografia: um olhar sobre a 
educação básica em Ponta Grossa (PR)” 
(mestrado). Candidata: Rosangela Justen. 
Orientador: professor Celso Dal Ré Carneiro. 
Dia 29 de junho, às 14 horas, no DGRN.
� Linguagem - “Reflexões sobre 

língua materna e língua estrangeira a partir 
da incidência de lalangue” (mestrado). Can-
didata: Denise Souza Rodrigues Gasparini. 
Orientadora: professora Maria Rita Salzano 
Moraes. Dia 8 de julho, às 10 horas, na sala 
de defesa de teses do IEL. 
� Matemática, Estatística e Com-

putação Científica - “Teoria de curvas 
para métricas não-Euclidianas” (mestrado 
profissional). Candidato: Fábio Silva Melo. 
Orientador: professor Marcos Benevenuto 
Jardim. Dia 28 de junho, às 10 horas, na 
sala 253 do Imecc.

“Uma demonstração elementar para o 
teorema de Toledo” (mestrado). Candidato: 
Eduardo Carvalho Bento Gonçalves. Orien-
tador: professor Alexandre Ananin. Dia 1 de 
julho, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

“Teoria de Conley para campos Gutierrez-
Sotomayor” (doutorado). Candidato: Hernán 
Roberto Montúfar López. Orientadora: profes-
sora Ketty Abaroa de Rezende. Dia 5 de julho, 
às 10 horas, na sala 253 do Imecc.

“Modelos não lineares sob a classe de dis-
tribuições Misturas da escala skew-normal” 
(mestrado). Candidato: Aldo William Medina 
Garay. Orientador: professor Victor Hugo 
Lachos Davila. Dia 8 de julho, às 14 horas, 
na sala 253 do Imecc.
� Medicina - “Significados psicológicos 

e culturais do comportamento alimentar de 
adoecidos crônicos por Síndrome Metabólica: 
um estudo clínico-qualitativo” (doutorado). 
Candidata: Carla Maria Vieira. Orientador: 
professor Egberto Ribeiro Turato. Dia 30 
de junho, às 13h30, no anfiteatro da CPG/
FCM.

“O valor prognóstico das características 
fractais de cromatina nuclear no mieloma múl-
tiplo” (mestrado). Candidata: Daniela Peixoto 
Ferro. Orientador: professor Konradim Metze. 
Dia 1 de julho, às 14 horas, no anfiteatro da 
Comissão de Pós-graduação da FCM.

“Efeito da variação de volume de so-
lução salina na medida da pressão 
intra-abdominal” (mestrado). Candidata: 
Camila Alves Correa Neiva. Orientadora: 
professora Izilda Esmenia Muglia Araújo. 
Dia 5 de julho, às 14 horas, no anfiteatro 
da Comissão de Pós-graduação da FCM.
� Odontologia - “Prevalência da as-

sociação entre disfunção temporomandibular 
e otalgia em pacientes atendidos em ambu-
latório de otorrinolaringologia (mestrado). 
Candidata: Maria de Fátima Ribeiro Rodri-
gues. Orientador: professor Wilkens Aurélio 
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notas: 
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Sinopse: O Espelho foi um 
pequeno jornal que circulou no Rio 
de Janeiro, no segundo semestre 
de 1859, e que era publicado aos 
domingos. Em formato tabloide, tinha 
apenas 12 páginas, nas quais se es-
premiam poemas, romances em forma 
de folhetim, crônicas, artigos sobre 
assuntos variados e críticas teatrais. 
Dirigido por Francisco Eleutério de 
Sousa, contou com colaboradores 
como Casimiro de Abreu e Moreira 
de Azevedo. Machado escreveu nos 
19 números do jornal. E este livro 
reproduz todos os textos em prosa de 
sua autoria: crônicas que ele intitulou 
“Aquarelas”, o artigo “A reforma pelo 
jornal” e a série “Revista de teatros”. 
A importância dessa produção não é 
pequena; pode-se dizer que estamos 
diante do nascimento do jornalista 
profissional que se tornou Machado 
de Assis nessa fase de sua vida, bem 
como do início de um fecundo amadu-
recimento intelectual que se processou 
ao longo da década de 1860 e que o 
tornou conhecido antes mesmo de sua 
consagração como ficcionista.

ISBN: 978-85-268-0858-4
Ficha técnica: 1a edição, 2009, 
200 páginas; formato: 16 x 23 cm
Áreas de interesse: Ficção 

brasileira, crônicas
Preço: R$ 30,00

Buarque e Silva. Dia 2 de julho, às 9 horas, 
na sala de materiais dentários da FOP.

“Determinação do sexo por meio de medi-
das cranianas” (mestrado). Candidato: Osval-
do Fortes de Oliveira. Orientador: professor 
Eduardo Daruge Júnior. Dia 2 de julho, às 9 
horas, na Congregação da FOP.
� Química - “Preparação e avaliação 

de nanoesferas de PLGA (50:50) contendo 
porfirinas anfifílicas para uso em terapia 
fotodinâmica” (mestrado). Candidata: Juliana 
Machado da Silveira Alves. Orientador: pro-
fessor Renato Atílio Jorge. Dia 30 de junho, 
às 14 horas, no miniauditório do IQ.

21/6/2010 – A Faculdade de Ciên-
cias Médicas (FCM) da Unicamp inau-
gurou no último dia 21 três instalações 
voltadas às atividades de pesquisa e 
treinamento de alunos. Em cerimônia 
que contou com a participação do reitor 
Fernando Ferreira Costa e do diretor 
da FCM, José Antonio Rocha Gontijo, 
foram entregues a Unidade Multidis-
ciplinar de Experimentação Animal, 
Laboratório de Técnica Cirúrgica e 
Cirurgia Experimental e Laboratório 
de Microcirurgia. O reitor Fernando 
Costa afirmou que os novos espaços 
vieram incrementar ainda mais a in-
fraestrutura da Faculdade nos campos 
da pesquisa e ensino de graduação.

As condições proporcionadas 
atualmente pela FCM aos docentes, 
prosseguiu o reitor, estão entre as me-
lhores do país, servindo inclusive de 
referência para outras escolas do gêne-

ro. Fernando Costa destacou a impor-
tância da Unidade Multidisciplinar de 
Experimentação Animal, que segundo 
ele permitirá o desenvolvimento de 
inúmeras pesquisas na área médica. 

financiada pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), sendo que o restante teve 
como origem o orçamento da Univer-
sidade. Fernando Costa concluiu a sua 
fala dizendo que os avanços obtidos 
pela FCM também devem alcançar a 
área de assistência à população. Ele 
ressaltou que, na medida do possí-
vel, estão sendo feitos investimentos 
para atualizar a infraestrutura do HC, 
Gastrocentro, Hemocentro e Caism.

Na sequência, o reitor visitou o 
prédio da Pós-Graduação da FCM, 
onde conheceu o Laboratório de 
Microcirguria. Acompanhado dos 
também professores Reinaldo Wilson 
Vieira, responsável pelo Laboratório 
de Técnica Cirúrgica, e Joaquim 
Murray Bustorff Silva, chefe do 
Departamento de Cirurgia, Fernando 
Costa percorreu ainda outras insta-
lações. De acordo com o diretor da 
Faculdade, o Laboratório de Microci-
rurgia, que conta com equipamentos 
avançados, servirá ao treinamento 
de residentes em áreas como neuro-
logia, ortopedia e cirurgia vascular. 

(Manuel Alves Filho)

“Aqui, teremos condições de trabalhar 
até mesmo com animais transgênicos, 
que necessitam de cuidados especiais”, 
disse. Conforme o diretor da FCM, o 
local passou por uma ampla adequa-

ção, o que permitirá que as espécies 
usadas nos experimentos tenham 
assegurado o seu completo bem-estar.

Parte dos recursos necessários 
às obras, acrescentou Gontijo, foi 

Acompanhado de professores da Faculdade, o reitor visita um dos novos laboratórios

Novas instalações 
incrementam 
pesquisa e ensino 
na FCM
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