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Rafael e Baldassar 
Castiglione: 

arquitetura, ideologia e   
poder na Roma de Leão X

Autor: Rafael
Organização: Luciano Migliaccio

Tradução: Luciano Migliaccio, 
Maria Luiza Zanatta e Letícia Martins de 

Andrade.
Co-edição: Editora Unifesp

Sinopse: Os dois textos de Rafael, aqui 
apresentados pela primeira vez em tradução 
portuguesa, são de grande relevância para 
compreender o debate sobre a interpretação 
da arquitetura antiga no Renascimento e a 
difusão internacional dos modelos italianos. 
Eles são também um documento importante 
para a história da posição social dos artistas 
na Europa moderna e para a história da política 
do papado. Ao mesmo tempo, representam um 
marco para os modernos métodos de projeto e 
de levantamento arquitetônico. O primeiro texto, 
endereçado ao papa Leão X, é uma introdução 
ao levantamento e à reprodução em gravura 
da topografia histórica e dos edifícios mais 
importantes de Roma antiga, encomendados a 
Rafael pelo próprio pontífice. O segundo é uma 
carta do artista elucidando a metodologia de 
projeto de uma vila destinada à família Medici, 
que se tornaria o exemplo de residência para 
o lazer do príncipe. Em ambos os textos, num 
como colaborador e no outro como interlocutor, 
aparece a figura de Baldassar Castiglione, autor 
de O cortesão — diálogo que construiria a 
imagem ideal da sociedade de corte na Europa 
da época.

Ficha técnica: 1a edição, 2010; 
168 páginas; formato: 18 x 27 cm

ISBN: 978-85-268-0886-7
Área de interesse: Arquitetura e Artes 

Preço: R$ 40,00

Cartas sobre arquitetura

Painel da semana

� Aluno-Artista - A Comissão Orga-
nizadora do Serviço de Apoio ao Estudante 
(SAE) prorrogou, até 16 de maio, as inscri-
ções de projetos para o Programa Aluno-
Artista Edição 2011-2012. Mais informações: 
19-3521-7016.
� Capacitação - O Núcleo de Es-

tudos de População (Nepo) recebe, até 31 
de maio, as inscrições para o Programa de 
Capacitação: População, Cidades e Políticas 
Sociais. Mais informações podem ser obtidas 
no endereço eletrônico: http://www.nepo.uni-
camp.br/eventos/2011/capacitacao2011.html
� Semana Nacional de Museus - 

O Museu de Zoologia da Unicamp participa, 
entre 16 e 22 de maio, da 9ª Semana Nacional 
de Museus. O evento, que este ano terá como 
tema Museu e Memória, é realizado anual-
mente em celebração ao Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio). No período, 1.006 
instituições museológicas promovem cerca 
de 3.080 eventos em mais de 500 cidades 
do país. Veja a programação: http://www.
museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/04/
Guia-9-Semana-de-Museus-final.pdf. Outras 
informações: cpgii@museus.gov.br.
� Encontro de Professores de 

Latim - Evento ocorre nos dias 17 e 18 de 
maio, no auditório do Instituto de Estudos 

da Linguagem (IEL). A abertura oficial será 
realizada às 10 horas. Outras informações: 
19-3521-1520.
� Seminário de Arquitetura Ru-

ral - No dia 17 de maio, das 8 às 17 horas, 
na sala CA-22 do prédio azul da Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
(FEC), acontece o 6o Seminário de Arqui-
tetura Rural. A organização é do professor 
André Argollo. Mais detalhes: (16) 9114 0455.
� Diálogos Universitários - A Me-

catron Projetos e Consultoria Júnior promove 
no dia 17 de maio, das 18 às 23h30, no au-
ditório-5 da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM), o evento Diálogos Universitários. 
No encontro haverá palestra com Rodrigo 
Pimentel, ex-capitão do Bope e escritor do 
livro “A Elite da Tropa” e Alfredo Behrens, 
professor de MBA internacional e economista 
com PhD na Universidade de Cambridge. 
Inscrições e outras informações no site: http://
www.dialogosuniversitarios.com.br/v2/site
� Duo ViPi - Formado pelos musicistas 

Thiago Lourenço (piano) e Guilherme Alves 
(violão), o Duo ViPi faz apresentação no dia 
18 de maio, às 12h30, no Pavilhão do Ciclo 
Básico (PB). O evento faz parte do MusiSAE 
Popular, evento organizado pelo Serviço 
de Apoio ao Estudante (SAE) da Unicamp. 
Contato: 9116-3665.
� Saiba Mais - A próxima palestra do 

projeto Saiba Mais será realizada no dia 19 
de maio, das 12 às 13h30, na Sala CB-18, 
do Ciclo Básico I, com o tema “Hábitos de 
vida, qualidade de sono e seus efeitos na 
aprendizagem e no humor”. A convidada será 
Gema Galgani Mesquita Duarte, membro do 
Grupo de Pesquisa Avançada de Medicina 
do Sono do Hospital das Clínicas da USP. 
� Mesa-redonda - O Museu Explora-

tório de Ciências da Unicamp realiza no dia 
20 de maio, das 15 às 17h30, no auditório 
da Biblioteca Central Cesar Lattes (BC-CL), 
a mesa-redonda “As Diversas Faces da 
Memória”. O evento gratuito é destinado ao 
público em geral e integra a programação 
da 9ª Semana Nacional de Museus, orga-
nizada pelo Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), que acontece de 16 a 22 de maio. 
Mais informações: imprensamuseu@reitoria.
unicamp.br
� Mostra de Vídeos - No dia 20 

de maio, das 10 às 12 horas, no auditório 

da Biblioteca Central Cear Lattes (BC-CL), 
acontece a 1ª Mostra Livre de Vídeos da Rua 
e a palestra “Videoativismo na prática - uma 
experiência audiovisual com o movimento na-
cional de população de rua”. A palestra será 
ministrada por Kit Menezes, professora do 
Instituto Veris e voluntária do Centro de Mídia 
Independente (CMI). A organização é do 
setor de Ação Cultural da BC-CL. Inscrições 
gratuitas no site http://www.sbu.unicamp.br. 
Outras informações: 19-3521-6489.
� Red-Pop - A 12ª Reunião Bienal 

da Rede de Popularização da Ciência e da 
Tecnologia da América Latina e do Caribe 
(Red-Pop) acontece na Unicamp, de 29 de 
maio a 2 de junho, propondo o intercâmbio 
de experiências e resultados práticos en-
tre diversos profissionais e pesquisadores 
atuantes no ramo de divulgação científica. 
Divulgará pesquisas, idéias, inovações e 
problemáticas do setor. Organizado pelo 
Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, 
o evento recebe o apoio da Organização das 
Nações Unidas para a Educação (Unesco) 
e da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp). Mais de 290 
trabalhos entre comunicações orais, pôsteres 
digitais, oficinas e minicursos integram a 
programação, além das conferências magnas 
e do concurso de vídeo Minuto Científico, 
destinado não apenas às instituições ou 
profissionais do ramo de divulgação, mas 
também a comunidade em geral. Programa-
ção: http://www.mc.unicamp.br/redpop2011/
images/stories/programa-redpop.pdf
� Prêmio José Reis - Até 31 de 

maio. Esta é a data limite para quem deseja 
se inscrever na 31ª edição do Prêmio José 
Reis de Divulgação Científica e Tecnológica. 
Este ano, a categoria escolhida é Jornalismo 
Científico. Os trabalhos devem ser enviados 
ao Serviço de Prêmios do CNPq (Edifício 
Santos Dumont, Lago Sul – SHIS Quadra 
01, Conjunto B, Bloco B, 1º andar, CEP 
71605001), em Brasília-DF. A categoria 
premiará o jornalista profissional que se 
destaque na difusão da Ciência e da Tecno-
logia nos meios de comunicação de massa. A 
premiação consiste importância em dinheiro, 
no valor de R$ 20 mil; diploma; e passagem 
aérea e hospedagem para permitir que o 
agraciado (a) participe da Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC). Outras informações podem 
ser obtidas pelos telefones 61-3211-9410, 
3211-9093 ou e-mail prêmios@cnpq.br
� Prêmio Jabuti - Estão abertas as 

inscrições para o Prêmio Jabuti 2011. Agora, 
ao invés de 21 categorias, a premiação terá 
29. Além disso, será laureado apenas um 
livro por categoria (antes, eram premiados 
três livros). Podem concorrer obras inéditas, 
editadas no Brasil, entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2010. A participação é aberta a 
editores, escritores, autores independentes, 
tradutores, ilustradores, produtores gráficos 
e designers. Mais informações e regulamento 
no site www.premiojabuti.org.br. No ano 
passado, a premiação alcançou recorde de 
inscritos (2.867) entre todas as edições do 
concurso.
� Prêmio Jovem Cientista - O 

Prêmio Jovem Cientista é considerado pela 
comunidade científica uma das mais impor-
tantes premiações do gênero na América 
Latina. Quatro categorias são premiadas: 
Graduado, Estudante do Ensino Superior, 

Estudante do Ensino Médio, e Mérito Insti-
tucional. As inscrições poderão ser feitas a 
partir de 2 de maio, quando entra no ar o novo 
site do Prêmio: www.jovemcientista.cnpq.br.
� Concurso de fotografia - Até o 

dia 17 de junho estarão abertas as inscrições 
para o 4º concurso universitário de fotografia 
“Meu Olhar sobre o Brasil”, iniciativa da Re-
vista Fotografe Melhor com patrocínio da Ca-
non. Estudantes universitários interessados 
em participar devem consultar o regulamento 
no site: www.concursouniversitario.com.br

Teses da semana

� Engenharia Química – “De-
senvolvimentos de modelos neurais para 
detectar e localizar vazamentos em tubula-
ções transportando gás” (mestrado). Candi-
data: Rejane Barbosa Santos. Orientadora: 
professora Ana Maria Frattini Fileti. Dia 17 
de maio, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses da FEQ.

“Previsão tecnológica a médio/longo pra-
zos sobre a evolução das propriedades e de 
mercado dos polímeros de engenharia” (mes-
trado). Candidato: Ricardo Venicio Cuzziol 
de Carvalho. Orientador: professor Wagner 
dos Santos Oliveira. Dia 19 de maio, às 14 
horas, na sala de defesa de teses da FEQ.

“Análise de caos em eito Fluidizado cir-
culante” (doutorado). Candidato: Guilherme 
José de Castilho. Orientador: professor 
Marco Aurélio Cremasco. Dia 19 de maio, 
às 8h30, na sala de aula PG 05 - Bloco D.

“Projetos de capital em indústrias de pro-
cessos: um modelo estruturado para geren-
ciamento de portfólios, programas e projetos” 
(doutorado). Candidato: Darci Santos do 
Prado. Orientadora: professora Elizabete 
Jordão. Dia 20 de maio, às 14 horas, na sala 
de defesa de Teses - Bloco “D”.
� Geociências - “Mobilidade urbana 

em Campinas: análise do espaço de circula-
ção” (mestrado). Candidato: Francisco Bryan. 
Orientadora: professora Regina Célia Bega 
dos Santos. Dia 18 de maio, às 14 horas, no 
auditório no IG.
� Matemática, Estatística 
e Computação Científica - “Efeitos 

da vacinação e do tratamento na dinâmica 
da transmissão da tuberculose” (mestrado). 
Candidato: Marcio Rodrigues Sabino. Orien-
tador: professor Hyun Mo Yang. Dia 17 de 
maio, às 9 horas, na sala 253 do Imecc.

“Modelagem da dependência entre testes 
para diagnóstico clínico usando funções 
cópula” (doutorado). Candidato: José Rafael 
Tovar Cuevas. Orientador: professor Jorge 
Alberto Achcar. Dia 19 de maio, às 14h30, 
na sala 253 do Imecc.

“Estimação não paramétrica da covariância 
de dados funcionais agregados” (mestrado). 
Candidato: Guilherme Vieira Nunes Ludwig. 
Orientadora: professora Nancy Lopes Garcia. 
Dia 20 de maio, às 14h30, na sala 253 do 
Imecc.
� Medicina - “Caracterização de as-

pectos relevantes para a avaliação genético-
clínica de portadores de fendas orofaciais em 
Alagoas” (mestrado). Candidato: Marshall 
Ítalo Barros Fontes. Orientadora: professora 
Vera Lúcia Gil da Silva Lopes. Dia 20 de 
maio, às 13h30, no anfiteatro da Comissão 
de Pós-graduação da FCM.

11/5/2011 – O Núcleo de Estu-
dos de Políticas Públicas (Nepp) 
da Unicamp promoveu na última 
quarta-feira um seminário para 
iniciar, efetivamente, a formação 
da rede brasileira do Projeto Teles-
copi – Rede de Observatórios de 
Boas Práticas de Gestão Estratégica 
Universitária na América Latina e 
Europa. O projeto faz parte do Pro-
grama Alpha e é coordenado pela 
Universidade Politécnica da Cata-
lunha (UPC), com financiamento 
da União Europeia, sendo liderado 
pela Unicamp no Brasil. Ele envolve 
18 países (14 da América Latina 
e quatro da Europa), com a parti-
cipação de aproximadamente 25 
universidades públicas e privadas.

“O Projeto Telescopi teve início 
em 2009 e termina neste ano, com 
o propósito de identificar, reco-
nhecer e divulgar boas práticas de 
planejamento e gestão estratégicos 
no ensino superior. Por ser algo 
recente no país, ainda há resistên-
cia e desconhecimento sobre o que 
seja o planejamento estratégico 
numa universidade. A Unicamp 

é uma das pioneiras e vem desde 
2000 neste aprendizado, que está 
se consolidando dez anos depois”, 
afirma o professor José Roberto 
Rus Perez, coordenador-associado 
do Nepp e organizador do evento.

Segundo Rus Perez, a partir do 
seminário “Boas práticas alinhadas 
ao planejamento estratégico”,  vai 
ser construída uma rede nacional, 
com um banco de experiências sele-
cionadas e avaliadas por uma comis-
são de pesquisadores. “O propósito 
é disponibilizar na Internet uma pá-
gina informando o que as nossas ins-
tituições estão fazendo de bom. Será 
um espaço para discutir e socializar 
informações sobre estas práticas”.

Maria de Fátima Pires da Silva, 
assessora técnica da Coordenado-
ria Geral da Universidade (CGU), 
discorreu sobre a experiência da 
Unicamp para cerca de 30 repre-
sentantes de várias instituições do 
país, incluindo pró-reitores, vice-
reitores e diretores de planejamento. 
“Sendo uma primeira reunião para 
formar esta rede de universidades 
brasileiras para a troca de boas 
práticas acadêmicas e administra-
tivas, considero o público muito 
bom, por conta da sua qualidade”.

A assessora da CGU explica que, 
do ponto de vista acadêmico, o que 
está em discussão é como melhorar 
os indicadores de pesquisa e formar 
melhor os alunos de graduação e 
de pós-graduação, avaliando a in-
fraestrutura disponibilizada pelas 
universidades. “Um exemplo é a 
criação do espaço da escrita, onde 
professores que não dominam a es-
crita em inglês ou francês podem ter 
seus artigos traduzidos e revisados, 
o que aumenta a visibilidade inter-
nacional da instituição”. No aspecto 
administrativo, Maria de Fátima 
da Silva destaca a importância do 
próprio planejamento estratégico, 
além da avaliação institucional e 
do estabelecimento de indicadores. 
“É bastante complicado implantar 
tais práticas dentro da academia, 
já que isso não depende apenas da 
boa vontade de determinado grupo. 
A ideia precisa permear os profes-
sores, os alunos e principalmente 
os ex-alunos, que podem avaliar o 
que a universidade lhes ofereceu”.

A palestra de abertura do semi-
nário do Nepp foi concedida por 
Claudia Velandia Gómez, diretora 
de Planejamento e Avaliação da 
Universidad de los Andes, que 
tratou do planejamento e dos in-
dicadores na sua instituição e no 
ensino superior da Colômbia em 
geral. A tarde ficou reservada para 
a apresentação de três experiên-
cias bem sucedidas na Unicamp.

José Roberto Rus 
Perez, do Nepp: “Ainda 
há resistência e 
desconhecimento sobre o 
que seja o planejamento 
estratégico numa 
universidade”

O início de uma 
rede nacional de 
boas práticas 
nas universidades

Foto: Antonio Scarpinetti


