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JORNAL DA UNICAMP Campinas, 4 a 10 de maio de 2009

� Pibic recebe inscrições para
iniciação científica - A Unicamp recebe,
de 4 a 8 de maio, as inscrições para o XVII
Congresso Interno de Iniciação Científica.
Poderão se inscrever bolsistas do Pibic/CNPq,
do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp) e alunos de graduação
com projetos financiados por agências de
fomento à pesquisa. Serão aceitas também
inscrições de alunos de graduação da Unicamp
com projetos não-financiados. O congresso, que é organizado pelas Pró-reitorias de
Pesquisa e Graduação, acontecerá de 23
a 24 de setembro, no Ginásio da Unicamp.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2009/04/28/4-a-8-de-maio-pibicrecebe-inscricoes-para-iniciacao-cientifica
� PRP recepciona 2a turma do
PIC-Jr - A Pró-reitoria de Pesquisa (PRP)
recepcionará no dia 4 de maio, às 9 horas,
no auditório I do Centro de Convenções, a
2a turma de alunos do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC-Jr.). O programa
receberá aproximadamente 150 estudantes do ensino médio de escolas públicas de
Campinas e região, pelo período de um ano,
para desenvolver atividades de iniciação
de pesquisa científica sob a orientação de
professores ou pesquisadores da Unicamp.
Outras informações: 19-3521-4758.
� Conferência com Robert Evans
- O Departamento de Política Científica e
Tecnologia (DPCT) do Instituto de Geociências
(IG) recebe no dia 4 de maio, às 14h30, o
professor Robert Evans (Cardiff University).
Ele profere, no auditório da Diretoria Geral
da Administração (DGA), a conferência “O
problema da participação: como perguntar
a muitos sobre os poucos”. Evans é um dos
mais renomados pesquisadores dos Estudos
Sociais da Ciência. Outras informações:
piolli@unicamp.br
� Energia & Ambiente – Fontes
Alternativas de Energia é o tema da próxima
edição do Fórum Permanente de Energia &
Ambiente. O encontro acontece no dia 5 de
maio, das 8 às 17h15, no Auditório do Centro
Superior de Educação Tecnológica (Ceset). As
inscrições devem ser feitas até o dia 4 no site:
http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/
energ21.php#ins. O Fórum é organizado pelo
Ceset, pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) e pelo Instituto de
Química (IQ). Saiba mais na página eletrônica
http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/
foruns_energia.php
� Sustentabilidade e Edificações
- A professora Vanessa Gomes da Silva, da
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC), mediará no dia 5 de maio,
uma mesa-redonda sobre “Sustentabilidade de
Edificações”. Trata-se do segundo encontro do
ciclo de palestras “Arquitetura e Engenharia:
Construindo o Urbano - A FEC-Unicamp e a
Sociedade”, que ocorrerá ao longo do ano de

Instituto de
Biofabricação
tem primeiro
encontro na FEQ
24/4/2009 – Um edital do Governo Federal do ano passado resultou
na assinatura de um convênio pelo
MCT e CNPq para a implantação do
programa dos Institutos Nacionais
de Ciência e Tecnologia (INCTs). A
Unicamp ficou responsável por seis
centros do programa, sendo o Instituto
de Biofabricação (Biofabris) um deles,
liderado pelo professor da Faculdade
de Engenharia Química (FEQ), Rubens
Maciel Filho. Este grupo iniciou suas
atividades no último dia 24, na FEQ,
realizando o primeiro encontro com os
parceiros da área de biofabricação e de
prototipagem rápida. O objetivo foi
compartilhar os trabalhos de pesquisa
multidisciplinar e os novos desafios
das áreas, bem como redirecionar
as atividades previstas no cronograma e planejar as próximas ações. O
convênio envolveu as fundações de
amparo à pesquisa de seis Estados,
para financiamento à pesquisa científica. Foram aprovados 101 projetos
de constituição em todo o país, redes
cooperativas de pesquisa em torno de
um tema comum. Os INCTs substituem os antigos Institutos do Milênio.

2009, sempre na primeira terça-feira de cada
mês, dentro das comemorações dos 40 anos
do curso de Engenharia Civil da Unicamp, dos
20 da instalação da Faculdade de Engenharia
Civil em Campinas e dos 10 anos do Curso de
Arquitetura e Urbanismo. A mesa terá como
debatedores o engenheiro Marcelo Vespoli
Takaoka e o advogado e administrador de
empresas Fábio Feldmann. Todos os encontros
do ciclo ocorrem no Auditório Umuarama da
CPFL Cultura (rua Jorge Figueiredo Corrêa
1632, Chácara Primavera), sempre às 19
horas, com entrada gratuita e por ordem de
chegada. Veja o folder do evento: http://www.
unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/sala_imprensa/ciclosustentabilidade.pdf
� Lançamento - Organizado pelo
professor Pedro Paulo Funari, coordenador
do Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE) da
Unicamp, o livro “As religiões que o mundo
esqueceu” (Editora Contexto), que tem a
participação de diversos autores, será lançado
no dia 6 de maio, a partir das 18h30, no
Auditório da Casa do Saber. A publicação,
no formato 16x23 cm, tem 224 páginas e
será comercializada por R$ 39,00. Outras
informações: 11-3832-5838.
� Doador Universitário - No dia 7
de maio, das 8 às 12 horas, na Praça das
Bandeiras, haverá coleta de sangue do Projeto
Doador Universitário. As próximas ocorrem no
dia 4 de junho, no estacionamento do IFGW;
no dia 13 de agosto, no estacionamento do
IEL; dia 3 de setembro, no estacionamento
do IFGW; dia 8 de outubro, no estacionamento da FEM (Cantina Tropicaliente) e no
dia 5 de novembro, no estacionamento do
IFGW. Mais informações: 19-3521-4735.
� Oficina de Física - O Instituto de Física “Gleb Wataghin” (IFGW) organiza a XXIV
Oficina de Física com o tema “Física Moderna
1”. Será no dia 9 de maio, das 8h30 às 16h30,
no auditório da unidade. Inscrições e outras
informações no site: http://www.ifi.unicamp.br/
portal/extensao/oficinas-de-fisica
� Cerâmicas - Até 8 de maio, no
Espaço das Artes da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM), acontece a exposição “Cerâmicas”, da artista plástica Darly Pellegrini.
Informações: 19-3521-8968.
� Prêmio de jornalismo das Unimeds - As Unimeds do Estado de São Paulo
prorrogaram, até 10 de maio, as inscrições
para o IV Prêmio de Jornalismo: Cooperativismo e Sustentabilidade. Vale qualquer matéria
que envolva cooperativa e sustentabilidade. O
prêmio é de R$ 7 mil para cada categoria (Impresso, TV e Rádio).O regulamento e ficha de
inscrição podem ser consultados no site http://
www.unimeds.com.br/preview/?cod=20643

Eventos futuros
� II Semana de Pesquisa da FCM
- A Comissão organizadora da III Semana de
Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) já definiu a grade de programação do
evento ((http://www.fcm.unicamp.br/spesquisa3/arquivos/grade.jpg), que ocorre de 11 a
14 de maio, a partir das 9 horas, no audi-

O reitor da Unicamp, professor Fernando Ferreira Costa, disse que este
programa do INCT possibilita fazer
investimento em pesquisa de longo
prazo, sem ameaças de descontinuidade. Segundo ele, é um dever das
instituições universitárias oferecerem
o devido suporte administrativo e
técnico aos professores que desenvolverem o projeto. “A Unicamp já estuda
algumas contrapartidas”, salientou.
Comentou ainda que os institutos se
revestem de grande importância e que
os recursos são suficientes para fazer
ciência de maneira competitiva e nas
áreas que mais precisam. O reitor da
Unicamp também é responsável por
um dos centros, o Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia do Sangue.
O foco das discussões foi a integração dos aspectos computacionais,
novas técnicas de processamento e
desenvolvimento de biomateriais,
estratégias bioinspiradas e os conceitos de biologia celular com suas
aplicações em engenharia tecidual.
Tal projeto deve beneficiar a sociedade, possibilitando a criação de ferramentas de auxílio ao tratamento de
pacientes e cuidados médicos, assim
como a disseminação de conhecimento dentro e fora da rede nacional.
Segundo Maciel, o intuito é reduzir
a dependência tecnológica do Brasil
em relação a outros países no assunto
de biofabricação e técnicas de construção de prototipagem rápida, bem
como avaliação dos componentes in
vivo e in vitro. “Conjugamos competências de várias áreas e visamos
ao desenvolvimento científico e tecnológico na área de novos materiais,
projetos auxiliados por computador,
para o desenvolvimento de compo-

tório da FCM. As inscrições podem ser feitas
no endereço eletrônico: http://semanapesq.
brandao.eti.br/. Desta vez, o foco central
da “Semana” tratará da interrelação da FCM
com outros institutos da Unicamp. Na edição
passada a Semana de Pesquisa foi focada na
inovação. Neste ano, os melhores trabalhos
serão premiados no último dia do evento. Participam, como professores convidados, Gonçalo Amarante Pereira, Claudio Chrysostomo
Weneck e Cristina Pontes Vicente, do Instituto
de Biologia (IB) da Unicamp; Munir Salomão
Skaf, do Instituto de Química (IQ); Carlos Lenz
César, do Instituto de Física “Gleb Wataghin”
(IFGW) e Miguel de Arruda, da Faculdade
de Educação (FE). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 19-3521-8942.
� Conhecimento e Tecnologia da
Informação - A próxima edição do Fórum
Permanente de Conhecimento e Tecnologia
da Informação Divulgação Científica e novas
Tecnologias de Linguagem”, ocorre no dia 14
de maio. Saiba mais na página do evento:
http://www.cori.unicamp.br/foruns/tecno/
foruns_tecno.php
� Desafios do Magistério - Avaliação Institucional e Avaliação de Ensino são
os temas que serão discutidos na próxima
edição do Fórum Permanente de Desafios
do Magistério. O evento acontece no dia 20
de maio. Inscrições e outras informações na
página eletrônica: http://www.cori.unicamp.br/
foruns/magis/foruns_magis.php
� Saúde Bucal - Entre os dias 20 e
22 de maio, trinta e quatro renomados pesquisadores em Saúde Bucal Coletiva do Brasil
estarão na Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp. Eles participarão da
“2ª Reunião de Pesquisa Científica em Saúde
Bucal Coletiva”. O encontro tem como públicoalvo profissionais da área e interessados no
assunto. Entre os destaques está o professor
Richard Watt, da Universidade de Londres,
que abordará em sua palestra “Perspectivas
de Pesquisa em Saúde Coletiva”. A organização espera receber 250 participantes, entre
pesquisadores, acadêmicos e gestores de
saúde de diversos estados brasileiros. Outras
informações podem ser obtidas na página do
evento http://www.fop.unicamp.br/reuniao/,
pelo e-mail comunicação@fop.unicamp.br ou
telefone 19-2106-5384.

� Alimentos - “Extração supercrítica
de macela, cravo-da-índia e vetiver: aspectos
tecnológicos e econômicos” (doutorado). Candidata: Thais Massue Takeuchi. Orientadora:
professora Maria Angela Meireles. Dia 8 de
maio, às 9 horas, no salão nobre da FEA.
� Biologia - “Variabilidade genética e
relações interpopulacionais de Dendropsophus
minutus do Brasil” (mestrado). Candidato:
Gabriel Toselli Barbosa Tabosa do Egito.
Orientadora: professora Shirlei Maria Recco
Pimentel. Dia 4 de maio, às 14 horas, na sala

Histeria e psicanálise depois de Freud
Sinopse: Em Estudos sobre a histeria, ao sistematizar seu conhecimento sobre a
histeria, sabemos, Freud começa a apresentarnos os fundamentos da psicanálise. Mais de
cem anos depois, podemos considerar que
o livro de Ramos, Histeria e psicanálise
depois de Freud, nos permite conhecer não
somente outros estudos sobre a histeria,
mas também propõe uma teoria para a clínica.
No entanto, para além de uma rigorosa revisão
sobre as idéias em torno da histeria, o que o
autor nos apresenta, no seu último capítulo, é
a idéia de um luto para a histeria. Um luto que,
digamos, permanente e inconcluso, presentifica
um objeto perdido. (Do Prefácio)
Autor: Gustavo Adolfo Ramos é psicólogo,
praticante da psicanálise e professor universitário da Universidade Estadual de Maringá
(UEM). É doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo, tendo realizado dois anos
de atividades pós-doutorais no Laboratório
de Psicopatologia Fundamental e Psicanálise
da Université de Paris VII. Publicou também
Angústia e sociedade na obra de Sigmund Freud, pela Editora da UNICAMP,
em 2003; Le social dans la construction
freudienne de la psychanalyse, por
L’Harmattan, em 1997; e O ardil da criança — O pensamento adulto sobre a
criança sob um aporte psicanalítico,
pela EDUEM, em 1994.
de defesa de teses do IB.
“Padrões de uso do espaço em múltiplas
escalas por roedores e marsupiais de Mata
Atlântica” (doutorado). Candidata: Natália
Oliveira Leiner. Orientador: professor Wesley
Rodrigues Silva. Dia 4 de maio, às 14 horas,
na Pós-graduação (sala 11).
“Composição e estrutura da comunidade de
peixes recifais no Parque Estadual Marinho da
Laje de Santos, SP” (mestrado). Candidato:
Osmar José Luiz Junior. Orientador: professor
Ivan Sazima. Dia 6 de maio, às 9 horas, na
sala de defesa de teses do IB.
“Análise da expressão de chaperonas moleculares em plantas e clonagem, purificação
e caracterização inicial das proteínas Hsp100
e Hsp90 de cana-de-açúcar” (doutorado).
Candidato: Thiago Carlos Cagliari. Orientador:
professor Carlos Henrique Inácio Ramos. Dia
8 de maio, às 14 horas, na sala IB-11.
� Engenharia Agrícola - “Estudo
da secagem em dois tipos de secadores:
avaliação dos parâmetros operacionais e
comportamento do material seco” (doutorado).
Candidato: Rafael Augustus de Oliveira. Orientador: professor Kiljin Park. Dia 8 de maio, às
14 horas, no anfiteatro da Feagri.
� Física - “Sondando o acoplamento magnetoelástico e magnetoelétrico em novos materiais magnetorresistentes e multiferróicos através de interações dos raios-X

ISBN: 978-85-268-0824-9
Ficha técnica: 1a edição, 2008;
312 páginas; formato: 14 x 21 cm
Áreas de interesse:
Psicanálise – História
Preço: R$ 54,00

com a matéria” (doutorado). Candidata: Carla
Azimonte Bottan. Orientador: professor Eduardo Granado Monteiro da Silva. Dia 8 de maio,
às 14 horas, no auditório da Pós-graduação
do IFGW.
� Humanas - “Praticando delitos, formando opinião: intelectuais, comunismo e
repressão no Brasil (1958-1968)” (doutorado). Candidato: Rodrigo Czajka. Orientador: professor Marcelo Ridenti. Dia 6 de
maio, às 14 horas, na sala de tese do IFCH.
� Química - “Nanocompósitos de acetato
de celulose/montmorilonita” (doutorado). Candidata: Rafaelle Bonzanini Romero. Orientadora:
professora Maria do Carmo Gonçalves. Dia 4 de
maio, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
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O professor Rubens Maciel Filho,
da FEQ, coordenador do Instituto
de Biofabricação: reduzindo
a dependência tecnológica

nentes e partes do corpo humano.”
O próximo passo, recorda Maciel,
consistirá em realizar atividades de experimentos e desenvolvimento de biomateriais e sua prototipagem. Os biomateriais são materiais compatíveis para
serem utilizados para uma certa função
do corpo, com propriedades para serem
completamente absorvidos (scafold)
ou completamente inertes (que não
sofrem rejeição pelo corpo humano).

“A avaliação da proposta foi considerada um conceito novo por especialistas. A atividade é pouco realizada no
mundo e a tecnologia é pouco conhecida, por isso o valor da qualificação
de recursos humanos capazes de atuar
na área”, informou Maciel. Até o final
do ano poderão aparecer os primeiros
resultados práticos, já que os biomateriais estão em desenvolvimento e as
técnicas de prototipagem também são

do conhecimento do grupo. Pretendese criar maior sinergia das atividades,
conforme Maciel, para conseguir os
protótipos, fazer as peças e implantálas. Um laboratório da FEQ deverá
ser ampliado para dar continuidade
ao processo e ao estabelecimento das
atividades do INCT. “Estima-se que
este será um projeto de vida longa”,
comemorou Maciel.
(Isabel Gardenal)

