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� Semana de Estudos de En-
genharia Agrícola - A  XV Semana 
de Estudos de Engenharia Agrícola da 
Unicamp ocorre entre 3 e 7 de maio. 
O evento, organizado pelo Centro Aca-
dêmico da Faculdade de Engenharia 
Agrícola, reúne alunos de graduação, 
pós-graduação e professores, para dis-
cutir temas relevantes da profissão e 
do agronegócio no Brasil. A cerimônia 
de abertura da XV Semeagri será no 
dia 3, às 14 horas, na sede da Embrapa 
- Informática Agropecuária, localizada 
no campus da Unicamp. Informações: 
19-3521-1045.
� Concursos – Veja concursos 

com inscrições abertas no endereço 
eletrônico http://www.unicamp.br/uni-
camp/unicamp_hoje/sala_imprensa/
concursos.php 

� Doador Universitário - A 
terceira coleta de sangue do Projeto 
Doador Universitário 2010 será realizada 
no dia 4 de maio, das 8 às 12 horas, na 
Praça das Bandeiras. As doações tam-
bém podem ser feitas no Hemocentro, 
de segunda a sábado, inclusive feriados, 
das 7h30 às 15 horas. 
� Academia Brasileira de 

Ciências - Eleitos para a Academia 
Brasileira de Ciências em dezembro de 
2009, os professores José Mario Marti-
nez Pérez, do Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica 
(Imecc) e Lauro Tatsuo Kubota, do Insti-
tuto de Química (IQ), assumem no dia 4 
de maio, às 18 horas, em solenidade no 
Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. 
Mais em http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2010/02/12/mario-martinez-
e-lauro-kubota-sao-eleitos-para-a-aca-
demia-brasileira-de-cienci
� Domenico Losurdo na Uni-

camp - “A linguagem do império” é o 
tema que Domenico Losurdo, da Univer-
sidade de Urbino, Itália, apresenta no dia 
5 de maio, às 14 horas, no auditório do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH). Terá com debatedor João Quar-
tim de Moraes, do IFCH. A promoção é do 
Centro de Estudos Marxistas (Cemarx), 
com apoio da Secretaria de Eventos. 
Após o debate será lançado o mais re-
cente livro de Losurdo, A linguagem do 
Império – Léxico da ideologia americana 
(Boitempo editorial). Informações por 
e-mail: agalvao@unicamp.br ou flavio-
antoniodecastro@gmail.com
� Mudanças Climáticas e a 

Agricultura - A Faculdade de Enge-
nharia Agrícola (Feagri) organiza no dia 
5 de maio, das 13 às 14 horas, em seu 
anfiteatro, uma palestra sobre “Mudanças 
Climáticas e a Agricultura”. A organização 
é do professor Claudio Messias. Outras 
informações: 19-3521-1154
� Fórum de Arte e Cultura - 

Realizar uma ampla discussão sobre a 
atual situação da TV Universitária dentro 
do processo de comunicação pública. 
Este é o objetivo principal do Fórum 
Permanente de Arte e Cultura, evento 
que acontece no dia 6 de maio, a partir 
das 9 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp. O Fórum é organizado 
pela Rádio e TV Unicamp. Inscrições, 
programação e outras informações em 
http://www.cori.unicamp.br/foruns/arte/
artes33.php
� Encontro de centros e mu-

seus de ciências - Museus das três 
universidades públicas paulistas, com o 
apoio da Secretaria Estadual de Cultura, 
realizam, no dia 11 de maio, o I Encon-
tro de Centros e Museus de Ciências do 

Estado de São Paulo (ECMC). O evento 
acontece no auditório do Instituto Ocea-
nográfico da Universidade de São Paulo 
(USP), das 9 às 17 horas. As inscrições 
são gratuitas e estão disponíveis até 7 
de maio no sítio do Museu Exploratório 
de Ciências, da Unicamp. Para mais 
informações, basta escrever para mc@
reitoria.unicamp.br.
�Simpósio Hemoglobinopa-

tias - O II Simpósio de Políticas e Con-
trole das Hemoglobinopatias acontece 
no dia 8 de maio, a partir das 8 horas, 
no Centro de Convenções da Unicamp. 
Guilherme Campos, deputado federal; 
Frederico Carbone Filho, da Secretaria 
de Saúde de São Paulo; Carmela Mag-
giuzzo Grindler , coordenadora Estadual 
do PNTN de São Paulo e Sílvia Regina 
Brandalise, coordenadora do evento, 
participam da mesa de abertura. Às 
8h30, sob a coordenação de Tânia Marini 
de Carvalho, do Ministério da Saúde, 
acontece a mesa-redonda “Reflexões 
Críticas do Programa de Triagem Ne-
onatal”. Participam: Patrícia Kunzle 
(USP-Ribeirão Preto), Carmem Cunha, 
do Centro Infantil Boldrini de Campinas 
e Victor Ferraz (USP-RibeirãoPreto).  O 
evento será encerrado com as conside-
rações finais de Altair Lira, presiden-
te da Federação Nacional de Anemia 
Falciforme (Salvador-BA), seguindo-se 
coquetel. Outras informações:  sgabet-
ta@unicamp.br

Teses da semana

� Alimentos - “Extração super-
crítica de Astaxantina e lipídeos ricos em 
ácidos graxos ω-3 a partir de resíduos 
de Camarão-rosa (Farfantepenaeus pau-
lensis)” (mestrado). Candidata: Andrea 
del Pilar Sánchez Camargo. Orientador: 
professor Fernando Antonio Cabral. Dia 
5 de maio de 2010, às 14 horas, na sala 
31, prédio do DEA/FEA.
� Artes - “O percurso da intersec-

ção Olivier Messiaen-Almeida Prado: 
Momentos, La Fauvette des Jardins e 
Cartas Celestes” (doutorado). Candidato: 
Tadeu Moraes Taffarello. Orientador: 
professor Silvio Ferraz de Mello Filho. 
Dia 7 de maio, às 15 horas, na sala de 
defesa de teses da CPG/IA. 
� Biologia - “Mapeamento de 

potenciais interações envolvidas na 
agregação e na formação de fibrilas ami-
lóides em apomioglobina” (doutorado). 
Candidato: Daniel Henrique do Amaral 
Corrêa. Orientador: professor Carlos 
Henrique Inácio Ramos. Dia 4 de maio 
de 2010, às 9 horas, na sala de defesa 

de teses do IB.
� Computação - “Detecção e 

recuperação de intrusão com uso de con-
trole de versão” (mestrado). Candidato: 
Gabriel Dieterich Cavalcante. Orientador: 
professor Paulo Lício de Geus. Dia 5 de 
maio de 2010, às 14 horas, no auditório 
do IC.
� Filosofia e Ciências Huma-

nas - “A guerra das línguas na imprensa 
sionista de língua alemã (1897-1914): 
um debate em perspectiva histórica” 
(mestrado). Candidata: Bárbara Odebre-
cht Weiss. Orientador: professor Omar 
Ribeiro Thomaz. Dia 7 de maio de 2010, 
às 14 horas, na sala de defesa de teses 
do IFCH.
� Geociências - “Estudo de caso 

do programa de educação ambiental 
fruto da terra: a pedagogia de projetos 
como instrumento de educação ambien-
tal” (mestrado). Candidata: Sheila Zachi 
Ceccon. Orientador: professor Maurício 
Compiani. Dia 5 de maio de 2010, às 9 
horas, no auditório do IG.
� Química - “Desenvolvimentos 

metodológicos em proteômica estrutural 
por espectrometria de massas” (douto-
rado). Candidato: Eduardo Jorge Pilau. 
Orientador: professor Fabio César Go-
zzo. Dia 3 de maio de 2010, às 9 horas, 
no miniauditório do IQ.

Álgebras de Lie
Autor: 

Luiz A. B. San Martin

Sinopse: Este livro oferece um 
panorama amplo e abrangente da 
teoria das álgebras de Lie. Apesar 
de incluir diversos tópicos avançados 
da teoria, o texto está estruturado 
e redigido de forma a possibilitar 
seu uso como livro-texto em um 
curso introdutório em nível de pós-
graduação. A preocupação com o 
leitor sem experiência anterior na 
área se expressa na forma clara e 
detalhada por meio da qual a teoria é 
introduzida, na quantidade de exem-
plos significativos que permeiam 
todo o texto e nas extensas listas de 
exercícios que acompanham cada 
um dos capítulos. Além da funda-
mentação da teoria das álgebras de 
Lie e da teoria de classificação das 
álgebras semi-simples complexas, 
corpo básico da teoria, o livro contém 
introduções abrangentes à teoria 
de representação e classificação 
de álgebras semi-simples reais, o 
que torna este texto um material de 
consulta adequado a pesquisadores 
de diversas áreas correlatas. (Mar-
celo Firer)

ISBN:  
978-85-268-0876-8

Ficha técnica: 
2a edição, 2010; 456 páginas; 

formato: 21 x 28 cm

Área de iteresse: 
Matemática

Preço: 
R$ 60,00

23/4/2010 – A Comissão Perma-
nente para os Vestibulares da Unicamp 
(Comvest) abriu no dia 26 de abril as 
inscrições para o pedido de isenção 
da taxa de inscrição do Vestibular 
Unicamp 2011. As inscrições devem 
ser realizadas até dia 28 de maio, ex-
clusivamente pela internet, na página 
da Comvest. Para finalizar o processo 
de inscrição, o candidato deve enviar a 
documentação necessária (descrita no 
Edital) pelo correio para a Comvest até 
o dia 31 de maio. A falta de qualquer 
documento e/ou o envio após o prazo 
excluem o candidato do processo. Para 
quem achar conveniente, a Comvest 
disponibilizará em seu prédio com-
putadores com acesso à internet para 
que os candidatos efetuem a inscrição.

As isenções da taxa de inscrição 
do Vestibular da Unicamp são ofe-
recidas em três modalidades: 1- para 
candidatos provenientes de família de 
baixa renda (renda líquida máxima de 
R$550,00 por morador do domicílio); 
2- funcionários da Unicamp/Funcamp; 
e 3- para aqueles que se candidatarem 
aos cursos de Licenciatura em período 
noturno (Ciências Biológicas, Física, 
Letras, Licenciatura Integrada Quími-
ca/Física, Matemática e Pedagogia).

Os pré-requisitos para todas as 
modalidades são: ter cursado da 5ª a 
8ª série (ou 6º ao 9º ano) do ensino 
fundamental e ter cursado o ensino 
médio integralmente em instituições 
da rede pública de educação; ser resi-
dente e domiciliado no Estado de São 

Paulo e já ter concluído ou concluir 
em 2010 o ensino médio. A Comvest 
oferece 6.640 isenções na modalidade 
1; 100 na modalidade 2 e um número 
ilimitado de isenções na modalidade 3.

A lista dos estudantes contempla-
dos com a isenção será divulgada dia 

18 de agosto. Também a partir desta 
data, os contemplados começam a 
receber – exclusivamente via correio 
eletrônico – um comunicado de que fo-
ram beneficiados. Importante: os con-
templados não são automaticamente 
inscritos no Vestibular Unicamp 2010. 

No Vestibular 2010, 5.372 candidatos que pediram a isenção e preencheram os requisitos 
necessários para receber o benefício não pagaram a taxa de inscrição

É preciso, posteriormente, fazer a ins-
crição no Vestibular, usando o código 
de isento fornecido pela Comvest.

As inscrições para o Vestibular 
Unicamp 2011 serão realizadas no 
período de 23 de agosto a 8 de ou-
tubro, exclusivamente na página 
eletrônica da Comvest. Para efetuar 
sua inscrição no Vestibular Uni-
camp, os candidatos isentos deverão 
utilizar um formulário específico.

No ano passado
 

No Vestibular 2010, 5.372 candidatos 
que pediram a isenção e preencheram 
os requisitos necessários para receber 
o benefício foram isentos de pagar a 
taxa de inscrição. A Comvest recebeu 
6.361 pedidos. Todos os solicitantes 
que cumpriram os requisitos do pro-
grama foram beneficiados. O programa 
de isenção do Vestibular Nacional da 
Unicamp é parte do Programa de Ação 
Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), 
que prevê que estudantes que tenham 
cursado todo o ensino médio na rede 
pública brasileira recebam 30 pontos 
a mais na nota final da segunda fase. 
Candidatos autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas que tenham cursa-
do o ensino médio em escolas públicas 
também têm, além dos 30 pontos adi-
cionais, mais dez pontos acrescidos à 
nota final. A participação no PAAIS é 
opcional e deve ser indicada no formu-
lário de inscrição. (Juliana Sangion)

Unicamp abre período 
para solicitação 
de isenção da taxa 
do Vestibular 2011
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