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Painel da semana
� Saiba Mais - No dia 28 de junho,
a partir das 12 horas, o professor Pedro
Sales Luís Rosário, da Universidade do
Minho (Portugal), fala sobre “(Des)regular o
estudar na Universidade? Elementar, meu
caro Watson!”. O evento faz parte do Projeto
Saiba Mais do Serviço de Apoio ao Estudante
(SAE) e ocorre no prédio do Ciclo Básico I
(sala CB-18).
� Homenagem - O Hospital José
Aristodemo Pinotti, o Caism da Unicamp,
organiza no dia 28 de junho, às 12 horas,
na Área de Convívio (recepção do Caism),
uma missa em homenagem aos professores
da FCM que irão se aposentar. São eles:
José Hugo Sabatino, Marcelo Alvarenga e
Gustavo Antonio de Souza. Informações:
19-3521-9479.
� Conversando sobre a Graduação - A próxima edição do “Conversando
sobre a Graduação”, evento organizado
pela Pró-reitoria de Graduação (PRG) da
Unicamp, ocorre no dia 29 de junho, às 13
horas, no auditório da Biblioteca Central
Cesar Lattes (BC-CL). O convidado é o
professor Germano Rigacci Júnior, pró-reitor
de Graduação da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas.
� Fórum de Esporte e Saúde - “Assistência perinatal como desafio para atingir
a 4° meta do milênio: redução da mortalidade
infantil”. O tema estará em debate no dia
30 de junho, na próxima edição do Fórum
Permanente de Esporte e Saúde. O evento
acontece a partir das 9 horas, no Centro de
Convenções da Unicamp. Mais detalhes no
link: http://foruns.bc.unicamp.br/saude/

foruns_saude.php

� Seminário - O Laboratório de
Estudos Urbanos (Labeurb) e o Laboratório
de Fontes de Estudo da Linguagem Corpus
organizam nos dias 30 de junho e 1º de julho,
o I Seminário Interinstitucional de Análise
de Discurso: Dispositivo teórico e analítico,
filiações, desdobramentos e perspectivas. No
evento está prevista uma homenagem para a
professora Eni Orlandi (Labeurb). O evento
está sob a organização da professora Verli
Petri (Corpus-UFSM) e Cristiane Dias (Labeurb). Outras informações: 19-3521-7900.
� Coppem - O II Congresso de Pesquisas em Psicologia e Educação Moral
(Coppem) será realizado de 4 a 7 de julho,
no Centro de Convenções da Unicamp, com
o tema “Conflito nas instituições educativas:
perigo ou oportunidade?”. A organização
é do Laboratório de Psicologia Genética
da Faculdade de Educação (FE). Um dos
objetivos do Congresso é estimular a pesquisa, a extensão e o intercâmbio de experiências acerca do fenômeno dos conflitos
interpessoais nas instituições educativas. O
público-alvo do evento são pesquisadores e
docentes da Educação superior e da básica;
alunos de graduação e de pós; profissionais
da área de psicologia e afins. As inscrições
devem ser feitas no endereço eletrônico
www.fe.unicamp.br/coppem . Algumas
atividades do II Coppem serão realizadas
simultaneamente, como as cerimônias de
abertura e encerramento, as conferências
e a mesa-redonda do dia 4 de julho. Essas
atividades ocorrem no auditório III do Centro de Convenções com transmissão em
vídeo para o auditório I. As demais mesasredondas, relatos de pesquisa e simpósios
serão desenvolvidas, ao mesmo tempo, nos
diversos auditórios do Centro de Convenções e nas salas de aula da Faculdade de
Educação Física (FEF), sem transmissão de
vídeo. O Centro de Convenções da Unicamp
fica na rua Érico Veríssimo, s/n. A FEF está
localizada na Av. Bertrand Russel, 801.
Outras informações podem ser obtidas pelo
e-mail coppem@unicamp.br ou telefone
19-3521-5584.
� EISep - Estão abertas as inscrições
para a II Escola de Inverno de Separações
(EISep). O evento ocorre entre os dias 25 e
28 de julho, nas dependências do Instituto de
Química (IQ) da Unicamp. Para inscrições,
programação ou mais informações acesse
a página do evento em www.eisep.com.br.
� Inovações em Atividades Curriculares - O III seminário “Inovações em
Atividades Curriculares: experiências no
ensino superior” será realizado de 12 a 14
de dezembro, no Centro de Convenções da
Unicamp. Resumos serão aceitos até 30 de
junho (nova data) . O programa e o cronograma 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.
� Férias no Museu - O Museu Exploratório de Ciências (MC) recebe até o dia
30 de junho, as inscrições para a segunda
temporada do evento ‘Férias no Museu 2011’.
A edição de inverno, que acontece de 11 a 22
de julho, tem o apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) e é destinada para
crianças e adolescentes, entre 10 e 15 anos,
filhos de professores, alunos e funcionários
da Unicamp e da Funcamp. Para participar,
os interessados devem preencher, gratuitamente, o formulário de inscrição nos postos
disponibilizados no Museu Exploratório de
Ciências, GGBS do Hospital das Clínicas
(HC) e GGBS da Reitoria, ou pela internet, na
página do MC: http://www.mc.unicamp.br/

Teses da semana
� Educação - “As vozes dos educandos do Projeto Educativo de Integração
Social - PEIS” (mestrado). Candidato: Carlos
Roberto Pereira de Souza. Orientadora:
professora Sonia Giubilei. Dia 29 de junho
de 2011, às 10 horas, na FE.
� Engenharia Civil, Arquitetura
e Urbanismo - “A arquitetura da eletricidade. O surgimento das pequenas centrais
hidrelétricas e o processo de urbanização das
cidades do interior de São Paulo (1890-1930)”
(doutorado). Candidata: Débora Marques
de Almeida Nogueira Mortati. Orientador:
professor André Munhoz de Argollo Ferrão.
Dia 29 de junho, às 14 horas, na FEC.
� Engenharia Elétrica e de Computação - “Desenvolvimento de um dispositivo auxiliar para calibração de bombas de
roletes utilizadas em circulação extracorpórea” (mestrado). Candidato: Johannes Dantas
de Medeiros Júnior. Orientador: professor
Eduardo Tavares Costa. Dia 29 de junho,
às 9 horas, na sala de defesa de teses da
CPG/FEEC.
“Modelos de volterra: identificação nãoparamétrica e robusta utilizando séries ortonormais de Kautz e generalizadas (mestrado). Candidato: Márcio Feliciano Braga.
Orientador: professor Wagner Caradori do
Amaral. Dia 30 de junho, às 10 horas, na
sala da Congregação da FEEC.
“Projeto de um circuito translinear com aplicação em um gerador analógico de pulsos”
(mestrado). Candidato: Walter Luis Terçariol.
Orientador: professor José Antonio Siqueira
Dias. Dia 1 de julho, às 14 horas, na FEEC.
“Compressão de imagens digitais combinando técnicas Wavelet e Wedgelet no ambiente de comunicações móveis” (mestrado).
Candidato: Ricardo Barroso Leite. Orientador:
professor Yuzo Iano. Dia 1 de julho de 2011,
às 10 horas, na sala de reuniões da FEEC.
� Engenharia Mecânica - “Análise
da relação de maturidade e gerenciamento da
qualidade em projetos” (mestrado). Candida-

ta: Fernanda Malagutti. Orientador: professor
Olívio Novaski. Dia 27 de junho, às 9 horas,
no auditório DEF (he-3).
“A aplicação de planejamento estatístico multivariado no desenvolvimento de
componentes do motor diesel” (mestrado
profissional). Candidato: Jorge Paulo Dantas
de Araújo. Orientador: professor Roy Edward
Bruns. Dia 28 de junho de 2011, às 14 horas,
na sala de seminários (ID-2) da FEM.
“Arcabouços de Poli(L-CO-D,L Ácido Láctico-CO-Trimetileno Carbonato) para crescimento de células Osteoblásticas (SAOS-2)”
(mestrado). Candidato: André Dutra Messias.
Orientadora: professora Eliana Aparecida de
Rezende Duek. Dia 30 de junho, às 9 horas,
no auditório ID2 da FEM.
� Educação Física - “Qualidade de
vida de portadores de Diabetes Mellitus tipo
II frente às oscilações no nível de atividade
física, aspectos socioeconômicos e presença
de comorbidades” (doutorado). Candidato:
Denis Marcelo Modeneze. Orientador: professor Roberto Vilarta. Dia 28 de junho, às
10 horas, na sala da congregação da FEF.
“Percepção de esforço em fadiga” (doutorado). Candidato: Eduardo Bodnariuc
Fontes. Orientador: professor Antonio Carlos
de Moraes. Dia 30 de junho, às 14 horas, na
sala da Congregação da FEF.
� Geociências - “Dentes de arcossauros a do afloramento Santa Irene, Município
de Monte Alto-SP, cretáceo superior da
Bacia Bauru: interferências paleoecológicas”
(mestrado). Candidata: Sandra Aparecida
Simionato Tavares. Orientadora: professora
Frésia Soledad Ricardi Torres Branco. Dia
27 de junho, às 14 horas, no auditório do IG.
� Linguagem - “Blogs e Educação:
implicações sobre identidades” (mestrado).
Candidata: Juliana Menezes Cruciani. Orientador: professor Marcelo El Khouri Buzato.
Dia 29 de junho, às 14 horas, na sala de
defesa de teses do IEL.
“O absurdo do teatro: Beckett e os limites
da dramaturgia” (mestrado). Candidato:
Tauan Fernandes Tinti. Orientador: professor
Fabio Akcelrud Durão. Dia 29 de junho, às
15 horas, na sala dos colegiados do IEL.
“Do interdito a ‘o real como o impossível’:
hipótese sobre a transmissão em psicanálise
(doutorado). Candidata: Renata Mazaferro.
Orientadora: professora Cláudia Thereza
Guimarães de Lemos. Dia 1 de julho, às 9
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
� Medicina - “Uso coadjuvante de
toxina botulínica a intraoperatória na correção monocular de estrabismos horizontais
de ângulos grandes: resultados cirúrgicos”
(doutorado). Candidata: Nilza Minguini.
Orientador: professor Newton Kara José.
Dia 29 de junho, às 9h30, no anfiteatro do
Departamento de Psiquiatria da FCM.
“Incontinência urinária no puerpério; fatores de risco e impacto na qualidade de
vida” (mestrado). Candidata: Ligia da Silva
Leroy. Orientadora: professora Maria Helena
Baena de Moraes Lopes. Dia 29 de junho, às
9 horas, no anfiteatro da CPG/FCM.
“Relação entre atividade física capacidade
funcional velocidade da marcha, sintomas de
insônia, cochilo diurno, sintomas depressivos
e ocorrência de quedas em idosos residentes
na comunidade” (mestrado). Candidato: Alexandre Alves Pereira. Orientadora: professora
Maria Filomena Ceolim. Dia 30 de junho, às
14 horas, no anfiteatro da CPG/FCM.
� Odontologia - “Alterações de saúde
bucal e sua relação com as águas de abastecimento público em dois municípios da
região norte do Brasil, Amazonas” (doutorado). Candidata: Kathleen Rebelo de Sousa.
Orientadora: professora Maria da Luz Rosário
de Sousa. Dia 27 de junho, às 8h30, na sala
da Congregação da FOP.
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Farsália

Cantos de I a V
Autor: Lucano
Introdução, tradução e
notas: Brunno V. G. Vieira
Sinopse: Apesar de já ter ocupado um posto de relevo na poesia
ocidental — amado e imitado que foi
por poetas como Dante, Petrarca e
Goethe —, o grande poema épico da
guerra fratricida entre César e Pompeu,
a Farsália, até recentemente era
pouco estudado e quase desconhecido
do público leigo, ao contrário de sua
grande predecessora, a Eneida, com
a qual, aliás, os versos de Lucano dialogam de forma sutil. Mas, há algumas
décadas, a Farsália voltou a atrair a
atenção dos estudiosos, que, justamente, a tratam como o poema épico
singular que é, epopeia desprovida
de deuses e de heróis, em sua visão
desencantada e sombria da história.
O leitor brasileiro finalmente pode ter
acesso — e privilegiado — a esse poema grandioso, na tradução poética do
professor Brunno V. G. Vieira, que, em
versos dodecassílabos e em diálogo
com o que de melhor produziu a nossa
prática de tradução dos clássicos,
apresenta aqui, em edição bilíngue
ricamente anotada, os cinco primeiros
cantos da obra, primeira fase de sua
empreitada notável de um Lucano em
forma poética no português do Brasil.
(Paulo Sérgio de Vasconcellos)
ISBN: 978-85-268-0913-0
Ficha técnica: 1a edição, 2011; 424
páginas;
formato: 16 x 23 cm; peso: 600 g
Área de interesse: Língua e Literatura
Coleção LVMINA
Preço: R$ 64,00
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Unicamp lança editais
de apoio a atividades
estudantis no 2º semestre
15/6/2011 – A Unicamp lançou no
último dia 15 dois editais de apoio à
realização ou participação de alunos
em eventos no segundo semestre de
2011. O primeiro edital é destinado
a atividades acadêmicas, científicas,
tecnológicas e culturais; e o segundo,
a atividades esportivas de caráter
acadêmico, tais como torneios interunidades, intercursos ou interuniversidades. As entidades estudantis
devem apresentar propostas para os
dois editais no período de atividades
acadêmicas no período de 16 de
junho a 6 de julho e, para eventos
esportivos, de 20 de junho até 16 de
julho. O valor global destinado a cada
edital é de R$ 30 mil. Os formulários
estão disponíveis no site da PRG.
O professor Ricardo de Oliveira
Anido, chefe de Gabinete adjunto,
observa que estas chamadas representam um aporte adicional ao Programa
de Apoio a Atividades Estudantis
Extracurriculares, criado este ano,
concedendo quase R$ 700 mil para
subvenção de atividades das entidades e associações estudantis. A maior
parte dos recursos desse Programa
é alocado em função do número de

Livro

O professor Ricardo Anido, chefe de Gabinete adjunto: “A institucionalização
da subvenção aos discentes está sendo uma boa experiência”

cursos e alunos de graduação de cada
unidade, cabendo ao seu diretor a distribuição para as entidades estudantis.
“No entanto, sempre há demandas
adicionais dos alunos, bem como há
o caso de entidades estudantis que não

representam uma unidade específica,
porque são multiunidades, como a
LAU [Liga das Atléticas da Unicamp],
a LEU [Liga das Engenharias da
Unicamp] e o Núcleo de Empresas
Juniores. Por isso foram pensados

esses editais que estão sendo lançados agora, e que serão semestrais.”
Uma das características obrigatórias para os eventos acadêmicos é
que contribuam efetivamente para a
formação dos alunos, podendo ser de

natureza didática, científica, cultural,
esportiva ou de política acadêmica.
“Existem também as pequenas regras, como de não utilizar as verbas
para atividades visando lucro. Os
estudantes podem encomendar camisetas para distribuir aos calouros,
mas não para vender”, exemplifica o chefe adjunto de Gabinete.
Uma dificuldade, segundo Ricardo
Anido, é que a Universidade não pode
repassar dinheiro para entidades que
não estejam legalmente estabelecidas e há aquelas que não possuem
estatutos ou inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
“A administração vem amparando
essas entidades para que se regularizem, pois as legalizadas já estão
recebendo recursos normalmente”.
Uma exigência óbvia é a prestação
de contas por parte das entidades e
associações estudantis, mas Ricardo
Anido não prevê problemas neste
aspecto. “A DGA [Diretoria Geral
da Administração] realizou quatro
reuniões sobre nosso programa com
o Tribunal de Contas, cujos auditores já visitaram duas entidades e
ficaram bem impressionados com
a organização dos estudantes. A
reserva de recursos do orçamento
da Universidade para subvenção a
atividades de alunos está prevista
nos estatutos da Unicamp, mas esta
é a primeira vez que é implementada,
e está sendo uma boa experiência”.
(Luiz Sugimoto)

