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� Projetos de Extensão - A Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(Preac) acaba de lançar o 3º Edital para Pro-
jetos de Extensão Comunitária – PEC_2009 
da Unicamp (http://www.preac.unicamp.br/
pec2009/pec2009.html), cujo período para a 
inscrição de propostas estará aberto até 31 
de maio (encerramento à meia-noite). O 3º 
Edital tem como finalidade apoiar financei-
ramente projetos de Extensão Universitária, 
que se enquadrem no conceito de “Extensão 
Comunitária”. A submissão de propostas ao 
PEC-2009 pode ser feita por meio de formulário 
eletrônico (http://www.preac.unicamp.br/edital/
pec2009/admin/login.php). Conheça os critérios 
de avaliação dos projetos: http://www.preac.
unicamp.br/pec2009/criterios_avaliacao.html. 
Leia mais em: http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2009/05/19/aberto-ate-31-de-maio-
edital-para-projetos-de-extensao-comunitaria
� Automática - Organizada pela Me-

catron, empresa Júnior da Faculdade de En-
genharia Mecânica (FEM), de 25 a 29 de 
maio, com o tema Automação Industrial, 
acontece a Semana de Engenharia de Controle 
de Automação - Automática. Inscrições: no 
site www.fem.unicamp.br/~automatica. Outras 
informações: automatica.unicamp@gmail.com 
    � Palestras da FCA - A Faculdade de 
Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp realiza no 
dia 25 de maio um ciclo de palestras para discu-
tir qualidade de vida, gestão e meio ambiente. A 
abertura do ciclo ocorre às 19 horas, no anfitea-
tro da FCA, em Limeira, SP. Inscrições: www.fca.
unicamp.br. Outras informações: 19-9150-3609. 
    � Desarmônica Caótica Beleza - O 

Espaço Cultural Casa do Lago recebe, de 25 
de maio a 5 de junho, a exposição “Desar-
mônica Caótica Beleza”, de Fernando Fragoso. 
Os 20 quadros feitos com técnica giz-papel 
sobre papel, podem ser visitados de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 17h30, na rua Érico Ve-
ríssimo, s/n, no campus da Unicamp. Entrada 
franca. Outras informações: 19-3521-7017. 
� Feagri recebe Giancarlo Colelli 

- A Faculdade de Engenharia Agrícola (Fea-
gri) recebe no dia 26 de maio, o professor 
Giancarlo Colelli (University of Foggia, Italy). 
Ele ministra, às 16 horas, o seminário “A Hor-
ticultura na Itália e Programas de Educação, 
Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade 
da Foggia”. O encontro acontece no anfitea-
tro da unidade. Informações: 19-3521-1043. 
    � Palestra com Jorge Olímpio 
Bento - A Faculdade de Educação Física 
(FEF) recebe no dia 26 de maio, o professor 
Jorge Olímpio Bento, da Universidade do Porto 
(Portugal). Ele profere a palestra “Desporto - Um 
caminho para a Excelência”. O encontro ocorre 
às 9 horas, na sala da congregação da FEF. 
Outras informações: glaramos@terra.com.br 
   � Show e CD no Canjão do IA - O 
erudito e o popular encontram-se na carreira de 
Albano Sales desde os 5 anos de idade. Aos 11, 
o pianista já se apresentava profissionalmente 
em bandas de baile. O resultado não poderia 
ser diferente em Retratos do Brasil, CD 
gravado em Los Angeles, que reúne clássicos 
como Jacob do Bandolim, Milton Nascimento, 
Fernando Brant, Flávio Venturini e composições 
próprias, entre elas “Sonata para Violino, Violon-
celo e Piano Jazz Trio para Maia”. O álbum será 
lançado no Canjão do Instituto de Artes (IA), dia 
26 de maio, às 18 horas, no show ‘Albano 
Sales e convidados’, na Banca do Naná (cantina 
do Instituto de Artes). Leia mais: http://www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/05/08/26-
de-maio-musico-albano-sales-faz-show-e-
lanca-cd-no-canjao-do-ia
� Palestra com Rodolfo Bacca-

relli - No dia 27, das 19 às 21 horas, será 
realizada a palestra “Inovação, Propriedade 
Intelectual e o Posicionamento Institucional 
das ICT no Brasil”, na Sala PB 18, do Ciclo 
Básico 2. O palestrante convidado é o pro-
fessor Sergio Salles, do Departamento de 
Política Científica e Tecnológica (DPCT) do 
Instituto de Geociências (IG). O encontro faz 
parte da série de aulas e palestras da disciplina 
AM-037: Propriedade Intelectual, Inovação 
e Empreendedorismo: Temas Contemporâ-
neos. Outras informações: 19-3521-2556.  
    � Fórum de Agronegócios - Próxima 
edição com o tema “Qualidade e Segurança de 
Alimentos: Bancos de Alimentos e Combate 
ao Desperdício” acontece no dia 28 de maio, 
das 9 às 16 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp. Saiba mais na página eletrôni-
ca: http://www.cori.unicamp.br/foruns/agro/
foruns_agro.php
� Zíper na Casa do Lago - O Coral 

Zíper na Boca faz um concerto sinfônico no 
dia 28 de maio, às 12h30, na Casa do Lago. 
Informações: 19-3521-3047.
� Exposição - A Galeria de Arte Uni-

camp recebe até 29 de maio, a exposição 
“Livro-imagem/livre-imagem”, do Grupo Antro-
poantro. Outras informações: 19-3521-6561.
� Prêmio Jabuti - Editores, escritores, 

ilustradores, tradutores e designers gráficos já 
podem começar a fazer uma seleção de suas 
melhores obras. A Câmara Brasileira do Livro 
lançou oficialmente no último dia 18 de março a 
51ª edição do Jabuti e abriu as inscrições para 
o prêmio mais tradicional do livro no Brasil. As 
inscrições poderão ser feitas pelo site http://
www.premiojabuti.org.br/ até as 18 horas do 
dia 29 de maio. Só podem ser inscritas obras 
publicadas no País entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2008.
� Extensão – Pesquisa tecnológica 

desenvolvida na Unicamp demonstra que o 
vinho produzido a partir do híbrido (Syrah e 
Seibel)  IAC 138-22, Máximo, esta uva genui-
namente Paulista,  vinificado nos laboratórios 
de pesquisa da Unicamp (FEA, Feagri e Lab.
Thomson-IQ), apresenta qualidades quanto ao 
perfil químico e sensorial, ligados fortemente 
à uva Vitis vinifera, Syrah, que o constitui. 
Rico em polifenois, tem a presença de quer-
cetina e resveratrol, elementos citados pela 
literatura como ligados à saúde pela forte ação 
antitumoral e  envelhecimento.  Esta tecnologia 
será repassada em curso de tecnologia da 
vinificação, em nível de Extensão Universitária, 
a ser realizado em julho, com inscrições on-line 
pelo site www.extecamp.unicamp.br.

� Alimentos - “Avaliação de processo 
de carbonatação de água de coco (Cocus 
nucifera L.)” (mestrado). Candidata: Marina 
Costa da Silva. Orientador: professor José 
de Assis Fonseca Faria. Dia 28, às 9 horas, 
no salão nobre da FEA.
� Educação Física - “Medalhista de 

ouro nas Paraolimpíadas de Atenas 2004: 
reflexões de suas trajetórias no desporto 
adaptado” (doutorado). Candidata: Rachel 
Barbosa Poltronieri Florence. Orientador: 
professor  Paulo Ferreira de Araújo. Dia 28, 
às 9 horas, na sala da congregação da FEF.  
    “Atividade motora adaptada: o conheci-
mento produzido nos programas stricto sensu 
em educação física, no Brasil” (doutorado). 
Candidata: Rita de Fátima da Silva. Orientador: 
professor Paulo Ferreira de Araújo. Dia 29, às 
9 horas, na sala da congregação da FEF.
� Engenharia Agrícola - “Monitora-

mento da cultura de cana-de-açúcar no Estado 

Autor: Carlos Roberto Espindola

Sinopse: Obra de especial interesse 
para todos os que se dedicam ao estudo 
dos solos, com ênfase nas questões rela-
tivas ao meio ambiente, à agricultura e à 
sustentabilidade. O livro traz uma revisão 
da pedologia desde seus primórdios até 
os dias atuais, numa análise crítica sobre 
conceitos, classificações taxonômicas, 
especificidades sobre os solos tropicais, 
com mais de 1.600 referências bibliográfi-
cas. Seu conteúdo facilitará a elaboração 
de trabalhos acadêmicos, dissertações e 
teses, bem como o aprofundamento em 
pesquisas e em cursos regulares e de pós-
graduação, tanto para alunos como para 
professores e pesquisadores. Embasado 
num vasto levantamento retrospectivo, o 
livro estabelece uma projeção futura para 
esse campo científico, possibilitando, 
ainda, maior aproximação tanto do aluno 
com o professor quanto do usuário do 

Retrospectiva crítica sobre a pedologia
Um repasse bibliográfico

ISBN: 978-85-268-0807-2
Ficha técnica: 

1a edição, 2008; 400 páginas;  
formato: 21 x 28 cm
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Pedologia (ciência do solo)

Preço: R$ 80,00

18/5/2009 – Mais que formar 
profissionais, a Unicamp tem como 
proposta também formar cidadãos, 
segundo o pró-reitor de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac) da 
Unicamp, Mohamed Habib. Uma das 
atividades que estimulam o interesse 
dos estudantes por projetos de res-
ponsabilidade social é o Programa 
de Extensão Comunitária (PEC) da 
Preac, cujo terceiro edital, com cro-
nograma completo, está disponível 
até 31 de maio. O edital selecionará 
projetos de grupos de alunos de gra-
duação, sob orientação de um docente, 
que envolvam pesquisa e interação 
com a comunidade externa, especial-
mente nos setores menos assistidos. 
    De acordo com Mohamed, os pro-
jetos serão analisados pela qualidade 
acadêmica da proposta e o grau de 
envolvimento do estudante e do profes-
sor, assim como o nível de impacto que 
o trabalho poderá causar na sociedade e 
nas pessoas envolvidas nas atividades. 
“A construção da cidadania na uni-
versidade se dá pela participação em 
atividades de responsabilidade social, 
e isso passa pela porta da extensão”, 
reforça Mohamed. 

O envolvimento dos docentes nos 
projetos do PEC é fundamental para 
assegurar a qualidade da interação en-

tre o grupo de alunos e a comunidade, 
segundo o pró-reitor, que acentua a 
importância da consciência de estabe-
lecer a interação com a comunidade. 
“Tem de ser uma troca com as pessoas 
da comunidade, e não uma imposição.” 
    Com a aprovação do projeto, o alu-
nos envolvidos deverão se matricular 
na disciplina EX 001 (Projetos de 
Extensão Universitária), já criada, cuja 
turma deverá ser aberta pelo docente 
coordenador, de acordo com o calen-
dário da Diretoria Acadêmica (DAC). 
    Todos os projetos selecionados 
serão apresentados no Congresso de 
Extensão Universitária de 2009, com 
data a ser definida. Mas a participação 
no evento não é a única gratificação 
proporcionada ao aluno. A satisfa-
ção pessoal e a experiência de vida 
também estão entre os aspectos po-
sitivos apontados pelos alunos que 
participaram da primeira e da segunda 
edições do PEC. Para Mohamed, o 
retorno é tão gratificante quanto a 
participação no Projeto Rondon. “Para 
esses estudantes, o Brasil passa a ser 
o Brasil da realidade, e não aquele 
Brasil da família onde nasceram e 
onde vivem. É gratificante para eles 
poder contribuir para amenizar o 
sofrimento do Brasil da realidade”. 
    O interesse pelo PEC é crescente a 
cada chamada, segundo o pró-reitor. 
Na primeira edição, em 2007, foram 
selecionados 22 de 44 projetos ins-
critos. Em 2008, o número de grupos 
interessados chegou a 56, mas apenas 
30 foram aceitos. A crescente procura 
levou a Unicamp, por meio da Preac, 
a selecionar de 30 a 40 propostas, mas 
a expectativa é receber de 90 a 100 
projetos. 

(Maria Alice da Cruz)
O pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários (Preac) da Unicamp, professor 
Mohamed Habib: “Para os estudantes, o Brasil passa a ser o Brasil da realidade”

Aberto até 31 de maio 
edital para Projetos 
de Extensão Comunitária

solo, da zona rural ou urbana, com o técnico, o 
especialista ou o pesquisador.

de São Paulo por meio de imagens spot ve-
getation e dados meteorológicos” (mestrado). 
Candidato: Jeferson Lobato Fernandes. Orien-
tador: professor Jansle Vieira Rocha. Dia 29, 
às 14 horas, no anfiteatro da Feagri. 
� Engenharia Mecânica - “Consumo 

de energia no transporte da coleta de resíduo 
sólido domiciliar no município de Campinas” 
(mestrado). Candidata: Fátima Aparecida 
de Morais Lino. Orientador: professor Wal-
dir Antonio Bizzo. Dia 27, às 14 horas, no 
auditório ID-2 da FEM.
� Humanas - “Deslocamentos entre o 

samba e a fé: Um olhar para gênero, raça, 
cor, corpo e religiosidade na produção de 
diferenças.” (doutorado). Candidata: Kelly 
Adriano de Oliveira. Orientadora: professora 

Mariza Correa. Dia 27, às 13 horas, na sala 
de defesa de teses do IFCH.
� Matemática, Estatística e 
Computação Científica - “Otimização 

topológica de mecanismos flexíveis” (mestrado). 
Candidato: Thadeu Alves Senne. Orientador: 
professor Francisco de Assis Magalhães Gomes 
Neto. Dia 27, às 14 horas, na sala 253 do Imecc. 
    “Efeito de localização para as equações esta-
cionárias clássicas de Boussinesq em um canal” 
(doutorado). Candidato: Clair do Nascimento. 
Orientador: professor José Luiz Boldrini. Dia 27, 
às 16 horas, na sala 121 do Imecc.

“Perturbações de sistemas reversíveis” (douto-
rado). Candidata: Ana Cristina de Oliveira Mereu. 
Orientador: professor Marco Antonio Teixeira. Dia 
29, às 10 horas, na sala 253 do Imecc. 
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