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� Workshop internacional – O II 
Workshop Internacional “Tecnologia Social e 
Políticas Públicas na América Latina” acon-
tece nos dias 13 e 14 de junho, no Centro 
de Convenções da Unicamp. A abertura 
oficial será às 8h30. Organizado pelo Grupo 
de Analise de Políticas de Inovação (Gapi/
Unicamp), o evento busca fomentar o debate 
sobre desenvolvimento científico e tecnológi-
co voltado para a inclusão social nos países 
da região. Financiado pelo CPNq e com o 
apoio da Unicamp, o Workshop contará com a 
participação de pesquisadores da Argentina, 
Chile e Uruguai, além de convidados como 
Susan Cozzens (EUA/GeorgiaTech) e Hugh 
Lacey (EUA/Swarthmore College). As ins-
crições podem ser feitas pelo e-mail gapi@
ige.unicamp.br até o dia do evento. Outras 
informações: 19-8115-7776 (Márcia Tait). 
� Estudos Hispano-americanos 

- O VI Seminário do Centro de Pesquisa em 
Estudos Hispano-americanos do Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL) ocorre nos dias 
13 e 14 de junho, no anfiteatro do instituto. 
O objetivo é promover o debate sobre temas 
linguísticos, literários e culturais da pesquisa 
em estudos hispano-americanos realizada 
no Centro. A abertura oficial será às 13h45
� Curta Mídia na Casa do Lago 

- No dia 13 de junho, às 19 horas, acontece 
a 3ª edição do Curta Mídia. Trata-se de uma 
mostra composta por curta-metragens produ-
zidos por alunos (formandos) em Midialogia 
do Instituto de Artes (IA) da Unicamp. No 
evento, que ocorre no Espaço Cultural Casa 
do Lago (Rua Érico Veríssimo, s/n), serão 
exibidas as seguintes obras: “Tormento”, de 
Gustavo Oliveira; “Da Cor do Coração”, de 
Aurélio Araújo; “Tiro Livre Direto”, de Anna 
Carvalho; “Pôquer”, de Camila Pizziolo; 
“Não-lugares”, de Paula Ramos, e “Pintura”, 
de Henrique Cartaxo. A organização é de 
Felipe Tabchoury Camara Barreto, aluno 
de midialogia do IA. Outros detalhes podem 
ser obtidos pelos telefones 19-8839-1299 
ou 3521-7017.
� É Proibido Fumar e Filmes 

que não fiz - Os filmes “É Proibido Fumar”, 
de Anna Muylaert e “Filmes que não fiz”, 
de Gilberto Scarpa, serão apresentados no 
dia 14 de junho, nas sessões das 16 e 19 
horas, no Espaço Cultural Casa do Lago. As 
exibições marcam a parceria existente entre a 
Casa e a Rede Brazucah. As apresentações 
são gratuitas e acontecem na Rua Érico 
Veríssimo, s/n, no campus da Unicamp. Mais 
detalhes: 19-3521-7017. 
� Fórum do Magistério - A próxima 

edição do Fórum Permanente de Desafios 
do Magistério acontece no dia 15 de junho 
com o tema “Juventude e emprego: educar 
para qual trabalho?” Inscrições e outras in-
formações na página eletrônica: http://foruns.
bc.unicamp.br/magis/foruns_magis.php

7/6/2011 – A Pró-Reitoria de 
Pesquisa (PRP) informa que a Fapesp 
abriu edital para a criação de até 15 
Centros de Pesquisa, Inovação e 
Difusão (Cepid) no Estado de São 
Paulo, reservando para isso recursos 
da ordem de R$ 45 milhões anuais. 
Este programa de longa duração teve 
seu primeiro edital em 1998, com 
a seleção de 11 Cepids, um deles 
na Unicamp: o Centro de Pesquisa 
em Óptica e Fotônica (CePOF), 
coordenado pelo professor Hugo 
Fragnito no Instituto de Física Gleb 
Wataghin (FGW). O apoio para cada 

 � Feira de agricultura familiar 
- Uma feira de agricultura familiar com produ-
tos de assentamentos rurais e comunidades 
quilombolas acontece nos dias 15 e 17 de 
junho, na Faculdade de Engenharia Agrícola 
(Feagri), das 9 às 16 horas. No dia 16, a Feira 
será realizada na Praça Central do Ciclo Bá-
sico I, no mesmo horário. A organização é da 
professora Sonia Bergamasco. Promoção: V 
Jornada de Estudos em Assentamentos Ru-
rais, Feagri, Fundação ITESP/Sindicato dos 
Trabalhadores da Unicamp (STU). Outras in-
formações no link ou telefone 19-3521-1063. 
� Medicalização na Educação 

e na Saúde - No dia 15 de junho, das 8 
às 17 horas, no Auditório 5 da Faculdade de 
Ciências Médicas, acontece o I Encontro - A 
queixa escolar: Medicalização na Educação 
e na Saúde. O evento tem como público-alvo 
profissionais da Saúde, da Educação e das 
demais áreas que atuam com crianças e 
adolescentes e seus familiares. Inscrições 
e informações: http://www.fcm.unicamp.
br/fcm/fcm-hoje/eventos/2011/i-encontro-
queixa-escolar-medicalizacao-na-educacao-
e-na-saude
� Fórum de Ciência e Tecno-

logia - A próxima edição do Fórum Perma-
nente de Ciência e Tecnologia com o tema 
“Multimídia no ensino Presencial” acontece 
no dia 16 de junho, às 9 horas, no Centro de 
Convenções da Unicamp. O Fórum pretende 
promover uma discussão sobre a utilização 
de multimídia em educação, destacando as 
possibilidades de enriquecimento do ensino 
presencial. No evento serão apresentadas 
pesquisas recentes assim como experiências 
e projetos em andamento. A organização é 
da Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG) 
e dos Institutos de Matemática, Estatística e 
Computação Científica (Imecc) e de Estudos 
da Linguagem (IEL). Mais informações: http://
foruns.bc.unicamp.br/tecno/tecno39.php
� IEL recebe Júlio César Pi-

mentel Pinto - O Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL) recebe, para palestra, 
o professor Júlio César Pimentel Pinto, do 
Departamento de História da USP. Ele aborda 
o tema “Ricardo Pligia e a zona indeterminada 
do real”. A palestra será realizada no dia 16 
de junho, às 9 horas, no Anfiteatro do IEL. 
Mais detalhes: 19-3521-1520.
� Caminhada da Saúde da FCM 

- No dia 18 de junho, às 9 horas, acontece 
a Caminhada da Saúde da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM). O evento é pro-
movido anualmente pela diretoria da FCM 
em conjunto com a Associação Atlética 
Acadêmica Adolfo Lutz (AAAAL). A Cami-
nhada será iniciada na manhã do dia 18 de 
junho com um trajeto de 5 km pelo campus 
da Unicamp. A largada e a chegada ocorrem 
no prédio da FCM. Na ocasião haverá a 
distribuição de kits para os inscritos. Uma 
aula de alongamento também está prevista 
antes do início da prova. As inscrições podem 
ser feitas pelo e-mail mktaaaal@gmail.com. 
No corpo da mensagem informar: nome, 
sexo, idade, e-mail de contato e tamanho 
de camiseta (P, M, G ou GG). O evento é 
apoiado pela Prefeitura do campus e pelo 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS). 
Outras informações: 19-3521-8968. 
� Gênero, sexualidade e vio-

lência - No dia 22 de junho, a partir das 9 
horas, no auditório do Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas (IFCH), acontece o 
seminário Convenções de Gênero, Sexu-
alidade e Violência. A organização é das 
professoras Iara Beleli e Regina Facchini 
(Pagu). Mais informações: http://www.ifch.
unicamp.br/eventos/index.php?p=mostra_
evento&codevenot=1520 
� SBIAgro - O comitê técnico-científico 

do VIII Congresso Brasileiro de Agroinformáti-
ca - SBIAgro 2011 prorrogou, até 13 de junho, 
as submissões de trabalhos. O congresso, 
cujo tema é “Agricultura de precisão - da 
coleta de dados à gestão do agronegócio”, 
vai ocorrer de 17 a 21 de outubro, no Hotel 
Dall’Onder, em Bento Gonçalves, RS. Infor-
mações sobre a programação e inscrições: 

http://www.eel.ufsc.br/sbiagro
� Exposição - A Galeria de Arte Uni-

camp recebe, até 16 de junho, a exposição 
“Interlocução - Reflexão sobre a constru-
ção de um pensamento visual artístico”, de 
Guilherme Wernek. Para mais detalhes, o 
contato é 19- 3521-6561.
� Inovações em Atividades 

Curriculares - O III seminário “Inovações 
em Atividades Curriculares: experiências 
no ensino superior” acontece de 12 a 14 
de dezembro, no Centro de Convenções da 
Unicamp. Resumos serão aceitos até 25 de 
junho (nova data). O programa e o cronogra-
ma do evento estão no link: http://www.prg.
unicamp.br/inovacoes/2011. A organização 
é da Pró-Reitoria de Graduação (PRG) e da 
Faculdade de Educação (FE) da Unicamp.  
� ESPCA-Chemistry - Até 16 de 

junho estarão abertas as inscrições para 
a São Paulo Advanced School on Natural 
Products, Medicinal Chemistry and Organic 
Synthesis Integrated Solutions for Tomorrow’s 
World (ESPCA-Chemistry). O evento será re-
alizado entre 14 e 18 de agosto, na Unicamp. 
As inscrições podem ser feitas no site www.
espcachemistry.iqm.unicamp.br. A ESPCA 
é um programa da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 
Entre os palestrantes convidados e já con-
firmados estão os prêmios Nobel Ei-ichi 
Negishi (2010), Ada Yonath (2009), Richard 
R. Schrock (2005) e Kurt Wuthrich (2002). O 
evento é coordenado pela professora Van-
derlan Bolzani, da Unesp. Além da Fapesp, 
Unesp e Unicamp, também participam da 
coordenação do evento a Sociedade Brasi-
leira de Química (SBQ), a Universidade de 
São Paulo (USP) e a Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar).

Teses da semana

� Alimentos - “Influência da redução 
de sódio e gordura na qualidade de embuti-
dos cárneos fermentados” (doutorado). Can-
didato: Paulo Cezar Bastianello Campagnol. 
Orientadora: professora Marise Aparecida 
Rodrigues Pollonio. Dia 14 de junho, às 14 
horas, no salão nobre da FEA.
� Biologia - “Resistência à seca em 

plântulas de espécies arbóreas da floresta es-
tacional semidecídua” (mestrado). Candidato: 
Luciano Pereira. Orientadora: professora 
Claudia Regina Baptista Haddad. Dia 17 de 
junho, às 9 horas, na sala de defesa de teses 
da Pós-graduação do IB.

“Efeito da inibição da enzima JAK2 sobre 
a morte neuronal, astrogliose e neurogênese 
no estriado de camundongos adultos após 
injeção unilateral de ácido quinolínico” (mes-
trado). Candidata: Raffaela Silvestre Ignarro. 
Orientador: professor Fábio Rogério. Dia 22 
de junho, às 14 horas, no IB.
� Computação - “Implementacão 

em software de algoritmos de resumo crip-
tográfico” (mestrado). Candidato: Thomaz 
Eduardo de Figueiredo Oliveira. Orientador: 
professor Julio César López Hernández. Dia 
16 de junho, às 14 horas, no auditório do IC.

 “Impacto de técnicas de projeto na re-
dução do consumo de potência em ASICs” 
(mestrado). Candidato: Yang Yun Ju. Orien-
tador: professor Guido Costa Souza de 
Araújo. Dia 16 de junho, às 10 horas, no 
auditório do IC.

“Validação do fluxo excepcional a partir 
do diagrama de atividades da UML 2.0” 
(mestrado). Candidato: Jeferson Ferreira. 
Orientadora: professora Eliane Martins. Dia 
17 de junho, às 14 horas, no auditório do IC 
(sala 85 - IC 2).

“Anotação automática de imagens utili-
zando regras de associação” (mestrado). 
Candidato: Guilherme Moraes Armigliatto. 
Orientador: professor Ricardo da Silva Torres. 
Dia 17 de junho, às 10 horas, no auditório 
do IC.

“Teste de robustez de uma infraestrutura 
confiável para arquiteturas baseadas em 
serviços web” (mestrado). Candidato: Willian 

Yabusame Maja. Orientadora: professora 
Eliane Martins. Dia 21 de junho, às 10 horas, 
no auditório do IC (sala 85 - IC 2).
� Economia - “Institucionalismo 

econômico, modelos mentais e conformi-
dade institucional” (doutorado). Candidato: 
Edison Benedito da Silva Filho. Orientador: 
professor David Dequech Filho. Dia 22 de 
junho, às 9 horas, na sala IE-23 (Pavilhão 
da Pós-graduação) do IE.
� Educação -  “O ensino religioso 

na escola pública: perspectivas, percalços e 
novos horizontes à luz do clássico Didática 
Magna de João Amós Comenius” (doutora-
do). Candidato: Fernando Henrique Caval-
cante de Oliveira. Orientador: professor Sílvio 
Ancízar Sanchez Gamboa. Dia 16 de junho, 
às 14 horas, na sala LL02 da FE.
� Educação Física - “Tônus mus-

cular: uma contribuição para os estudos em 
imagem corporal” (mestrado). Candidata: 
Andrea Amaral Castillo. Orientadora: profes-
sora Maria da Consolação Tavares. Dia 13 de 
junho, às 10 horas, na sala da congregação 
da FEF.

“Educação do corpo e vida associativa: as 
sociedades ginásticas alemãs em São Paulo 
(fins do século XIX, primeiras décadas do 
século XX)” (mestrado). Candidata: Evelise 
Amgarten Quitzau. Orientadora: professora 
Carmen Lucia Soares. Dia 21 de junho, às 
15 horas, na sala da congregação da FEF.
� Engenharia Civil, Arquitetura 

e Urbanismo - “Levantamento em campo 
da rugosidade equivalente de tubos metáli-
cos” (mestrado). Candidato: Francisco Carlos 
Schroder. Orientador: professor Paulo Vata-
vuk. Dia 16 de junho, às 14 horas, na FEC.
� Engenharia Mecânica – “Análise 

da interação solo-estrutura aplicada a riser 
rígido em catenária através da formulação 
co-rotacional” (mestrado). Candidato: Leo-
nardo Machado Antônio. Orientador: Renato 
Pavanello. Dia 8 de junho, às 14 horas, no 
auditório da FEM (bloco K).

“Estudo da influência dos parâmetros de 
injeção de combustível no ruído emitido por 
motores diesel, fazendo uso do planejamento 
multivariado de experimentos” (mestrado 
profissional). Candidato: Marlon Casagrande 
Rodrigues. Orientador: professor Roy Eduard 
Bruns. Dia 10 de junho, às 14 horas, no 
auditório da FEM (bloco KE2).

“Estudo comparativo de diferentes ge-
ometrias de corte em broca de metal duro 
com canal reto em ferro fundido cinzento” 
(mestrado profissional). Candidato: Carlos 
Antonio Meyer Machado. Orientador: pro-
fessor Olívio Novaski. Dia 17 de junho, às 
14 horas, no auditório DEF (he-3).

“Análise de tensões e critérios de falha 
para juntas de estruturas aeronáuticas me-
tálicas coladas” (mestrado). Candidata: René 
Quispe Rodríguez. Orientador: professor 
Paulo Sollero. Dia 20 de junho, às 14 horas, 
na sala de seminários da FEM
� Engenharia Química - “Análise 

e otimização do processo de obtenção de 
etanol anidro, empregando líquidos iônicos” 
(mestrado). Candidato: Jaiver Efrén Jaimes 
Figueirôa. Orientadora: professora Maria 
Regina Wolf Maciel. Dia 22 de junho, às 14 
horas, na sala de defesa de teses da FEQ.
� Física - “Tunelamento dissipativo 

e o método do tempo complexo: cálculo 
do espectro de transmissão” (doutorado). 
Candidato: Alexis Omar García Rodríguez. 
Orientador: professor Amir Ordacgi Caldeira. 
Dia 17 de junho, às 15 horas, no auditório da 
Pós-graduação do IFGW.
� Matemática, Estatística e 

Computação Cientifica - “Soluções 
multidimensionais das equações de Einstein” 
(mestrado). Candidato: Jairo Alonso Ayala 
Molina. Orientador: professor Patricio Anibal 
Letelier Sotomayor. Dia 16 de junho, às 15 
horas, na sala 253 do Imecc.

“Condições de otimalidade em progra-
mação multiobjetivo fracional quadrático” 
(doutorado). Candidato: Washington Alves 
de Oliveira. Orientador: professor Antonio 
Carlos Moretti. Dia 20 de junho, às 10 horas, 

na sala 323 do Imecc.
� Medicina - “Identidade, discrimina-

ção e saúde mental em estudantes univer-
sitários” (mestrado). Candidato: Amilton dos 
Santos Júnior. Orientador: professor Paulo 
Dalgalarrondo. Dia 15 de junho, às 13h30, 
no anfiteatro da CPG/FCM.

“Avaliação da abordagem do protocolo 
move na cidade de Paulínia – SP” (mestrado 
profissional). Candidata: Carolina Trombeta 
Reis. Orientadora: professora Maria Inês 
Rubo de Souza Nobre Gomes. Dia 16 de 
junho, às 14h30, no anfiteatro do Departa-
mento de Enfermagem da FCM.

“Efeitos da aplicação da pressão positiva 
contínua nas vias aéreas no pós-operatório 
de ressecção pulmonar” (mestrado). Candi-
data: Lígia dos Santos Roceto. Orientador: 
professor Ivan Felizardo Contrera Toro. Dia 
17 de junho, às 9 horas, no anfiteatro da 
CPG/FCM.

“Estudo da biodisponibilidade comparativa 
de duas formulações de fenoximetilpenicilina” 
(mestrado). Candidato: Lucas Willian Leal 
Boldrina. Orientador: professor Ronilson 
Agnaldo Moreno. Dia 20 de junho, às 14 
horas, no anfiteatro do Departamento de 
Farmacologia.

“Percepção da violência perpetrada por 
parceiro masculino entre mulheres do Estado 
de São Paulo” (mestrado). Candidata: Ana 
Karina Rios de Araújo Mathias. Orientador: 
professor Aloisio Jose Bedone. Dia 21 de 
junho, às 9h30, no anfiteatro do Caism.

“Uso de modelagem multinomial na es-
timação da distribuição espacial do risco 
em estudos epidemiológicos” (doutorado). 
Candidata: Ana Carolina Cintra Nunes Mafra. 
Orientador: professor Ricardo Carlos Cordei-
ro. Dia 21 de junho, às 14 horas, no anfiteatro 
da Comissão de Pós-graduação da FCM 
� Odontologia - “Avaliação das 

propriedades físico-químicas do esmalte 
após diferentes técnicas de microabrasão” 
(mestrado). Candidato: Carlos Eduardo 
dos Santos Bertoldo. Orientador: professor 
José Roberto Lovadino. Dia 17 de junho, às 
14 horas, na sala da Congregação da FOP.

“Investigação microbiológica, de endoto-
xinas e resposta inflamatória de sujidades 
presentes na superfície de limas endodônti-
cas utilizadas in vivo e submetidas a métodos 
de esterilização” (doutorado). Candidato: 
Wanderson Miguel Maia Chiesa. Orientadora: 
professora Brenda Paula Figueiredo Gomes. 
Dia 17 de junho, às 8h30, no anfiteatro 4 
da FOP.

“Análise fotoelástica da tensão de contra-
ção da polimerização de compósitos resino-
sos sob influência de técnicas restauradoras” 
(doutorado). Candidata: Karla Mychellyne 
Costa Oliveira. Orientador: professor Simo-
nides Consani. Dia 20 de junho, às 8h30, na 
sala da congregação da FOP.

“Avaliação da alteração de cor de fragmen-
tos dentais bovinos, com diferentes espessu-
ras, e diferentes protocolos de clareamento” 
(mestrado). Candidata: Maria Beatriz Freitas 
D’arce. Orientador: professor José Roberto 
Lovadino. Dia 21 de junho, às 14 horas, no 
anfiteatro 3 da FOP.

“Comportamento mecânico, óptico e ca-
racterização microestrutural de cerâmica 
vítrea reforçada por leucita após sucessivas 
termoprensagens” (doutorado). Candidato: 
Lucas Zago Naves. Orientador: professor 
Lourenço Correr Sobrinho. Dia 21 de junho, 
às 8h30, na sala de seminários da FOP.

“Efeito do uso de dentifrício fluoretado 
antes ou após os desafios desmineralizan-
tes na perda mineral do esmalte e dentina 
radicular” (mestrado). Candidato: Sandro 
Carvalho Kusano. Orientadora: professora 
Lívia Maria Andaló Tenuta. Dia 21 de junho, 
às 8h30, na sala da conngregação da FOP
� Química - “Filmes sólidos de PVA 

eluidores de GSNO para aplicações tópicas 
e para o revestimento de stents” (doutorado). 
Candidata: Maíra Martins de Souza Godoy 
Simões. Orientador: professor Marcelo Gan-
zarolli de Oliveira. Dia 20 de junho, às 14 
horas, no miniauditório do IQ.

centro tem duração de 5 anos, com 
possibilidade de duas renovações de 
3 anos. O prazo para apresentação de 
pré-propostas vai até 15 de agosto.

O nível de exigência justifica o 
financiamento mais extenso do que 
aquele oferecido para pesquisas 
regulares ou mesmo para projetos 
temáticos (2 a 5 anos): a pesquisa 
do Cepid, em quaisquer áreas do 
conhecimento, precisa ser internacio-
nalmente competitiva; deve transferir 
este conhecimento à sociedade – 
considerados os setores empresa-
rial (com patentes ou processos), 
público (com políticas públicas) e 
não governamental; e interagir com 
o sistema educacional, viabilizando 
atividades de extensão junto a alu-
nos e professores, especialmente 
nos níveis fundamental e médio.

“Ousadia é uma palavra chave 
neste programa da Fapesp. Queremos 
incentivar nossos docentes a partici-
par do edital para sediarmos um nú-
mero maior de centros. Considerando 
a importância da Unicamp no cenário 
estadual, podemos almejar ter entre 
três e cinco projetos selecionados, 
que representariam um terço do to-

tal. Já existem três propostas sendo 
articuladas na Universidade, além do 
Cepof, que certamente tentará a reno-
vação”, afirma o professor Ronaldo 
Aloise Pilli, pró-reitor de Pesquisa.

Ronaldo Pilli observa que o 
nível de exigência se estende aos 
pesquisadores. O responsável pelo 
centro, por exemplo, deve ter sólido 
histórico de realizações científicas, 
projeção internacional e capacidade 
de liderança e de gerenciar projetos 
de grande porte. “A complexidade e 
os desafios de uma pesquisa de classe 
mundial pode requerer abordagem 
multidisciplinar, com interação con-
tínua entre os membros da equipe, 
numa ação orgânica. O centro não vai 
funcionar se pesquisadores simples-
mente se juntarem, cada qual com 
seu projeto, pensado em dar volume”.

No edital, a Fapesp é incisiva 
quanto à exigência de um foco 
científico/tecnológico comum, arti-
culador das atividades de pesquisa a 
serem desenvolvidas, visto que não 
se trata de um programa de apoio 
institucional (para divisões, depar-
tamentos, unidades ou instituições 
de pesquisa). A agência esclarece 

que os itens financiáveis são bolsas, 
equipamentos de pesquisa, material 
de consumo, serviços de terceiros, di-
árias, transporte, reuniões de trabalho 
e manutenção de visitantes; e, ainda, 
obras civis para reforma ou adapta-
ção de edificações, desde que não im-
pliquem aumento da área construída. 

Contrapartida
O pró-reitor de Pesquisa consi-

dera o montante de recursos para o 
Cepid bastante relevante, bem como 
o tempo de financiamento, que pode 
chegar a 11 anos. “Desenvolver um 
projeto realmente desafiador, em es-
cala mundial, exige uma janela maior 
para que os resultados apareçam. O 
apoio anual da Fapesp pode variar, 
dependendo da necessidade da área 
de conhecimento, mas não deve su-
perar os 4 milhões de reais. É um vo-
lume maior do que a Unicamp rece-
beu para seus nove INCTs [Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia]”.

Proibida por lei de apoiar ativida-
des administrativas e pagar salários, 
a Fapesp exige justamente este apoio 
como contrapartida da instituição 
de pesquisa, ou seja: um espaço 

físico e infraestrutura para o Cepid, 
pessoal para administração e gestão 
do projeto, além de técnicos. “A 
Reitoria da Unicamp vai dar suporte 
institucional às propostas vencedoras 
e, ainda, destinar recursos do Faepex 
[Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa 
e Extensão] para despesas comple-
mentares”, assegura Ronaldo Pilli.

As propostas para o programa 
Cepid serão analisadas em duas fases: 
a primeira será de análise preliminar 
das pré-propostas encaminhadas até 
15 de agosto; depois, as pré-pro-
postas selecionadas para a segunda 
fase serão convidadas a apresentar 
propostas completas. O anúncio 
das pré-propostas selecionadas será 
no dia 03 de outubro, com abertura 
do prazo para recursos e a seleção 
definitiva no dia 31 do mesmo mês. 
As propostas completas devem ser 
encaminhadas até 30 de dezembro, 
com a divulgação das vencedoras em 
30 de abril de 2012.  Passado o prazo 
para recursos, o resultado final será 
divulgado em 30 de maio. 

A íntegra do Edital Cepid 2011 
está disponível no site da Fapesp. 

(Luiz Sugimoto)

Fapesp desafia 
pesquisadores 
a ousarem com 
pesquisas 
mundialmente 
competitivas


