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� PIC-Jr - A solenidade de abertura da 
terceira edição do Programa Pic-Jr, evento 
organizado pela Pró-reitoria de Pesquisa 
(PRP) da Unicamp em parceria com o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), acontece no dia 17 de 
maio, a partir das 9 horas, no auditório I do 
Centro de Convenções da Unicamp. Outras 
informações: 19-3521-4758.
� Seminário Internacional - O 

seminário internacional “Arquivo Edgard 
Leuenroth: história e pesquisa” acontece 
de 17 a 20 de maio, a partir das 18 horas, 
nos auditórios do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas (IFCH). Na conferência 
de abertura, às 19 horas, o professor Marcel 
van der Linden (IIHS-Holanda) fala sobre 
“História Global do Trabalho”. Programação: 
http://segall.ifch.unicamp.br/site_ael/index.
php?option=com_content&view=art. Outras 
informações: seceven@unicamp.br
� O Relatório Flexner 100 anos 

depois - O Grupo de Estudos História das 
Ciências da Saúde (GEHCsaúde), a Câmara 
de Ensino de Graduação e a Coordenadoria 
do Curso de Graduação em Medicina da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) orga-
nizam nos dias 17 e 18 de maio, no auditório 
da FCM, o seminário “O Relatório Flexner 100 
anos depois e suas repercussões no ensino 
em saúde”. Na abertura do evento, às 19h30, 
Naomar de Almeida Filho, reitor da Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBa), ministra a 
conferência “O Relatório Flexner: história e 
repercussões para o ensino médico”. Direto-
res das faculdades de medicina da Unicamp, 
USP, Unesp e Unifesp e pesquisadores 
e historiadores convidados participam do 
evento. Programação e inscrições gratuitas 
no site www.fcm.unicamp.br/flexner
� IV Semana de Pesquisa da 

FCM - De 17 a 21 de maio acontece a IV 
Semana de Pesquisa da Faculdade de Ciên-
cias Médicas (FCM) da Unicamp. Neste ano, 
122 trabalhos em forma de pôsteres foram 
inscritos e concorrem a prêmios oferecidos pela 
Câmara de Pesquisa da FCM. As conferências 
abordarão as novas linhas de pesquisa em 
implantação na FCM. Destaque para Avaliação 
pré-clínica de estratégia baseada no uso de 
células endoteliais progenitoras modificadas 
para o tratamento de hemofilia, da médica 
e pesquisadora do Hemocentro, Margareth 

Ozelo; Descoberta de biomarcadores através 
de revolucionárias técnicas bioanalíticas, do 
professor e pesquisador do Departamento 
Patologia Clínica, Rodrigo Ramos Catharino; 
Células-tronco neoplásicas como alvo no 
desenvolvimento de novos fármacos, do 
professor e pesquisador do Departamento de 
Farmacologia da FCM, André Almeida Sckenka 
entre outras. O professor Francisco Mauro 
Salzano, do Departamento de Genética do 
Instituto de Biociências da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS), encerra o 
evento com a palestra Sexo e evolução: uma 
abordagem transdisciplinar. Inscrições e a 
programação completa estão disponíveis no 
site http://www.fcm.unicamp.br/semanapesq/. 
Outras informações: 19-3521-8917.
� Novo diretor – O professor Paulo 

Ferreira de Araújo será empossado como 
novo diretor da Faculdade de Educação 
Física (FEF) para o quadriênio 2010-2014. 
A solenidade de posse acontece no dia 18 
de maio, às 14h30, no auditório da Biblioteca 
Central Cesar Lattes (BC-CL).
� Criança & Segurança 2010 - A 

Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) 
realiza no dia 18 de maio, a partir das 9 
horas, em seu auditório, o evento “Criança 
& Segurança 2010 - Transporte de Crianças 
– Questões & Soluções” com a participação 
de Alfredo Peres da Silva, presidente do 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran). No 
evento serão discutidos quais os procedimen-
tos que estão sendo adotados com relação 
à educação/informação do condutor. Temas 
como a fiscalização e soluções para a redu-
ção de custos dos dispositivos de retenção 
infantil para consumidores de baixa renda 
também estão na pauta de discussões. O 
encontro tem como público-alvo fabricantes 
nacionais e importadores de dispositivos de 
retenção infantil, montadoras de autoveícu-
los, pesquisadores e profissionais da área 
e órgãos de imprensa. No Criança e Segu-
rança 2010 também será lançada campanha 
publicitária sobre o assunto. A coordenação 
é do professor Celso Arruda (FEM). Outras 
informações podem ser obtidas pelo e-mail 
celso@fem.unicamp.br ou pelo telefone 
19-3521-3345.
� Inauguração no Cecom - O 

Centro de Saúde da Comunidade (Cecom) 
da Unicamp inaugura no dia 18 de maio o 
Ambulatório de Clínica Geral e Especialida-
des. A cerimônia ocorre na recepção médica, 
às 15 horas. 
� Programa Top USA Santander 

Universidades – Inscrições podem ser 
feitas até 18 de

maio. Leia: http://www.prpg.unicamp.br/
noticias/top_usa.pdf
� Possibilidades da Linha de 

Eni llis - A artista-plástica Eni llis Rivelino 
expõe seus desenhos em mostra itinerante 
na Unicamp. Organizada pela Coordena-
doria de Desenvolvimento Cultural (CDC) 
da Unicamp, em parceria com os Núcleos 
de Políticas Públicas (Nepp) e de Estudos 
da População (Nepo), além do Centro de 
Saúde da Comunidade (Cecom), a mostra 
será exibida nos espaços de arte das uni-
dades. A abertura da exposição denominada 
“Possibilidades da Linha de Eni llis” ocorre 
no dia 19 de maio, às 12 horas, no auditório 
do Nepp/Nepo.
� Exposição de charges - A Co-

ordenadoria de Desenvolvimento Cultural 
(CDC) e os núcleos de Estudos de População 
(Nepo) e o de Políticas Públicas (NEPP) 
organizam no dia 19 de maio, a partir das 
13 horas, no Espaço de Arte da CDC (Rua 
Elis Regina 131), a exposição de charges 
“Angelo Agostini Invade a Universidade”, 

do artista Bira Dantas. Na CDC, a mostra 
permanece até 2 de junho. De 16 de junho 
a 1 de julho, pode ser visitada no auditório 
do Nepp/Nepo (Rua Albert Einstein 1300). 
Outras informações: 19-3521-1733.
� Minicurso de propriedade 

intelectual - A Agência de Inovação Inova 
Unicamp organiza no dia 19 de maio, das 
8h30 às 12 horas, na sede do CIESP-Cam-
pinas (rua Padre Camargo Lacerda 37, no 
bairro Bonfim), um minicurso de propriedade 
intelectual. Os conceitos básicos de gestão 
da propriedade intelectual serão abordados 
por Rodrigo Guerra, gerente de Projetos e 
Inovação no Laboratório Nacional de Bioci-
ências (Ministério de Ciência e Tecnologia). 
As inscrições são gratuitas e o número de 
vagas é limitado. Outras informações: http://
www.inova.unicamp.br/site/06/paginas/
inscricao_evento15.php
� Seminário do Geopi – O Grupo 

de Estudos sobre Organização da Pesquisa 
e da Inovação (Geopi) organiza no dia 19 de 
maio, no auditório do Instituto de Geociências 
(IG), às 14h30, um seminário com o professor 
Marcelo Michelsohn (Reos Partners). Ele 
discute o tema “Limites do Crescimento e 
Inovação: abordagens recentes”. O evento 
faz parte da série de seminários do Geopi 
com o eixo temático “Inovação para Sus-
tentabilidade”. Outras informações: geopi@
ige.unicamp.br
� Simpósio Nacional de Saúde 

da População Negra e HIV/AIDS 
- Nos dias 20 e 21 de maio, no Centro de 
Convenções da Unicamp e no Espaço Cul-
tural Casa do Lago, acontece o 1º Simpósio 
Nacional de Saúde da População Negra e 
HIV/AIDS com a temática “População Negra 
e HIV/AIDS”. A abertura oficial do evento 
ocorre às 9 horas, no Centro de Convenções. 
O objetivo é divulgar/debater os resultados 
das pesquisas dos projetos aprovados pelo 
Edital do Programa Nacional DST/AIDS do 
Ministério da Saúde e Unesco. Público-alvo: 
secretarias e serviços públicos de saúde, 
CTA’s, COAS, programas estaduais e mu-
nicipais DST/AIDS, movimentos sociais, 
universidades, sindicatos, entre outros. O 
Simpósio é promovido pela Disciplina de 
Moléstias Infecciosas (DMI) da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM), pelo Núcleo de 
Estudos de População (Nepo), pelo Serviço 
Social (DST/AIDS) e Fórum DST e AIDS da 
Unicamp. Informações e inscrições: http://
www.fcm.unicamp.br/simposio/sspn
� “Os 12 Trabalhos” - O Laboratório 

de Estudos sobre Violência, Imaginário e 
Juventude (Violar) da Faculdade de Educa-
ção (FE) exibe no dia 20 de maio, às 19h30, 
na Biblioteca da FE, o filme “Os 12 traba-
lhos”, de Ricardo Elias. Na ocasião haverá 
o debate “Juventude, Trabalho, Exclusão e 
Violências”. Os textos sobre o assunto estão 
disponíveis no xerox da unidade. 
� Palestra com Francisco Mauro 

Salzano - A Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) recebe no dia 21 de maio, às 
13 horas, em seu Salão Nobre, o professor 
Francisco Mauro Salzano, do Instituto de 
Biociências da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele profere a 
palestra “Sexo e evolução - uma abordagem 
transdisciplinar”. 
� Programa de Capacitação do 

Nepo – O I Programa de Capacitação: 
População, Cidades e Políticas Sociais 
acontece de 23 a 29 de maio. É apoiado 
pelo Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) e pela Faepex/PRP/Unicamp. Tem 
como público-alvo profissionais envolvidos 
nas seguintes áreas temáticas: urbanização, 
migração, desenvolvimento urbano e regional 

7/5/2010 – A Faculdade de Enge-
nharia Química (FEQ) da Unicamp 
inaugurou na tarde do último dia 7 
as obras (ampliação) dos laborató-
rios de pesquisa e das salas de aula 
dos cursos de extensão da Área de 
Processos em Tecnologia Química. 
Ao todo, o espaço conta com 900 
metros quadrados, onde funcionam 
três laboratórios e três salas de 
aula, além de salas de professores. 
De acordo com o professor Milton 
Mori, coordenador do Laboratório 
de Pesquisa em Processos Químicos 
e Gestão, foram investidos cerca de 
R$ 6 milhões no prédio nos últimos 
cinco anos, incluindo o custo com a 
compra de equipamentos. Parte dos 
recursos foi gerada pelos cursos de 
extensão oferecidos pela Faculdade 
e a outra parte veio da Petrobras.

Participaram da mesa de inaugu-
ração o reitor Fernando Costa; o ex-
reitor e atual secretário de Educação 
de Campinas, José Tadeu Jorge; o 
diretor da FEQ, Osvaldir Pereira Ta-
ranto; o coordenador de Extensão da 
FEQ, Edson Tomaz, o coordenador do 

Programa de Tecnologia, Otimização 
e Confiabilidade da Petrobras, Gabriel 
da Silva Cardoso; e o professor Milton 
Mori. Em sua fala, o reitor Fernando 
Costa destacou a excelência das ati-
vidades de ensino e pesquisa da FEQ. 
De acordo com ele, o trabalho desen-
volvido pela Unidade dificilmente 

encontra paralelo no Brasil. “Trata-se 
de uma das principais escolas de En-
genharia Química do país. A FEQ deu 
uma importante contribuição para a 
Unicamp alcançar o elevado patamar 
em que se encontra”.

O reitor assinalou, ainda, a antiga 
e profícua colaboração existente en-

de graduação e pós-graduação”. 
Gabriel Cardoso, representante da 
Petrobras, também deu ênfase à 
parceria histórica entre a companhia 
e a Unicamp. Números fornecidos 
por ele revelam que a estatal inves-
tiu R$ 135 milhões em convênios 
firmados com a Universidade nos 
últimos 15 anos. “Um dos nossos 
objetivos é continuar estreitando 
essa relação, buscando sempre pes-
quisas que possam ser aplicadas em 
nossas atividades. Nesse sentido, 
pensamos em ampliar futuramente o 
período de duração dos projetos, que 
poderiam passar dos atuais dois ou 
três anos para cinco anos ou mais”, 
adiantou.

Para o diretor da FEQ, que está 
em vias de encerrar o seu mandato 
à frente da Unidade, a entrega das 
salas de aula da extensão e a am-
pliação dos laboratórios resultam 
da competência das atividades 
conduzidas nas áreas de pesquisa 
e extensão da Faculdade. “Quero 
agradecer à Petrobras pela con-
fiança nos resultados obtidos pela 
FEQ”, afirmou Taranto. Conforme 
Milton Mori, entre as pesquisas que 
já estão sendo ou serão realizadas 
nos laboratórios recém-ampliados 
estão trabalhos nos segmentos de 
biotecnologia, engenharia ambiental 
e craqueamento catalítico. 

(Manuel Alves Filho)

e meio ambiente, entre outras. Nesta edição 
serão privilegiados parceiros das secretarias 
Estaduais e Municipais de Planejamento, 
Promoção Social, Desenvolvimento Social e 
Transporte. O Programa é coordenado pela 
professora Rosana Baeninger (Nepo). Outras 
informações: 19-3521-5913.

Teses da semana

� Economia - “A indústria de software: 
análise da competividade e de política indus-
trial para o setor” (doutorado). Candidato: 
Antonio Carlos Diegues Junior. Orientador: 
professor Paulo Sérgio Fracalanza. Dia 21 
de maio, às 14 horas, no Pavilhão da Pós-
graduação do IE.
� Educação - “Língua, subjetividade 

e opressão linguística - interrogações a uma 
pedagogia (AB)surda” (mestrado). Candidata: 
Regiane Pinheiro Agrella. Orientadora: pro-
fessora Regina Maria de Souza. Dia 21 de 
maio, às 14 horas, na FE.
� Educação Física - “A Educação 

Física na Educação Infantil e as relações 
de gênero: educando crianças ou meninos 
e meninas?” (mestrado). Candidata: Marina 
Mariano. Orientadora: professora Helena 
Altmann. Dia 21 de maio, às 14 horas, na 
sala da Congregação da FEF.
� Geociências - “Constituições do 

habitar: reassentamento do Jd. São Marcos 
para o Jd. Real” (mestrado). Candidata: 
Fernanda Cristina Paula. Orientadora: pro-
fessora Maria Tereza Duarte Paes. Dia 21 
de maio de 2010, às 14 horas, no auditório 
do IG.
� Matemática, Estatística e 

Computação Científica - “Um es-
tudo de equações diferenciais aplicado 
no comportamento de vigas” (mestrado 
profissional). Candidato: Richard de Souza 
Costa. Orientador: professor Mario Conrado 
Cavichia. Dia 18 de maio, às 14 horas, na 
sala 253 do Imecc. 

“Natação em espaços curvos via teoria 
do calibre” (mestrado). Candidato: Danilo 
Borim do Nascimento. Orientador: professor 
Ricardo Antonio Mosna. Dia 20 de maio, às 
14 horas, na sala 253 do Imecc.
� Medicina - “Atuação fisioterapêu-

tica e avaliação da funcão respiratória em 
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca 
eletiva” (mestrado). Candidata: Ana Beatriz 
Sasseron. Orientadora: professora Ilka de 
Fatima Santana Boin. Dia 18 de maio, às 
13h30, no anfiteatro da Comissão de Pós-
graduação da FCM.
� Odontologia - “Análise das carac-

terísticas clínico-patológicas e da ploidia do 
dna em pacientes jovens com carcinoma es-
pinocelular de língua: um estudo colaborativo 
internacional” (doutorado). Candidato: Alan 
Roger dos Santos Silva. Orientador: profes-
sor Marcio Ajudarte Lopes. Dia 21 de maio, 
às 14 horas, na Congregação da FOP.

“Eficácia de limpadores químicos na remo-
ção e recolonização de biofilme de cândida 
spp. formado na superfície de material reem-
basador” (mestrado). Candidata: Ana Paula 
Coelho Vieira. Orientadora: professora Altair 
Antoninha Del Bel Cury. Dia 21 de maio, às 
8h30, no Anfiteatro da FOP.

“Comunidades microbianas em canais 
radiculares e abscessos periapicais agu-
dos e suscetibilidade de algumas bactérias 
anaróbias estritas isoladas” (doutorado). 
Candidato: Francisco Montagner. Orienta-
dora: professora Brenda Paula Figueiredo 
Almeida Gomes. Dia 21 de maio, às 8h30, 
no Anfiteatro 3 da FOP.

Descerramento da placa de inauguração dos novos espaços da FEQ: 
maior estrutura para a realização de pesquisas e cursos de extensão

FEQ amplia laboratórios
 e inaugura salas de aula 
dos cursos de extensão

tre a Unicamp e a Petrobras. “Essa 
parceria tem proporcionado bons 
resultados para a Universidade, a 
empresa e o país. E não se trata de 
prestação de serviço. A colaboração 
envolve educação e pesquisa, pois 
conta com a participação de nossos 
professores, pesquisadores e alunos 
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Organização: 
Elciene Azevedo [et al.]

Sinopse: Homens, mulheres, 
escravos, livres, libertos, nacionais e 
imigrantes. Trabalhadores no plural, na 
sua relação com a constante suspeição 
da polícia, ganhando o pão de cada 
dia, frequentando o botequim, fazendo 
greve, samba e amor. Neste livro, tais 
personagens se tornam protagonistas 
de sua própria história, negociando, 
reivindicando direitos, reinterpretando 
e reelaborando em suas experiências 
coletivas um mundo imaginado por 
patrões e autoridades. Esta coletânea 
coloca em xeque imagens simplificadas 
e antagônicas do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, cidades tantas vezes 
reduzidas à presença negra numa, 
imigrante noutra, que revelam aqui 
tanto suas histórias singulares quanto 
um destino comum, constituídas que 
são por espaços urbanos segregados 
e desigualdade racial.

Trabalhadores 
na cidade

Cotidiano e cultura no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, 
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