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� Iniciação Científica Júnior – A 
Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) receberá, 
de docentes e pesquisadores da Unicamp, 
até 31 de março, via formulário eletrônico 
(http://galadriel.gr.unicamp.br:7979/pibic/
picjr/PICJr_LeMatricula.asp),  as inscrições 
ao Projeto de Pesquisa para Programa de 
Iniciação Científica Júnior – Unicamp/CNPq. 
O programa procura propiciar oportunidades 
e integrar estudantes de ensino médio de es-
colas públicas em atividades de pesquisa sob 
a orientação de professores ou pesquisadores 
com vínculo empregatício com a Unicamp e 
apoio do CNPq. Mais informações Edital PRP-
01/2009  (http://www.prp.rei.unicamp.br/picjr/
edital-icjunior-2009.pdf). 
� Cipa/Funcamp - A Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) 
receberá até 23 de março, inscrições para 
participação no processo eleitoral da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)  - 
Funcamp (gestão 2009-2010). Devem ser 
feitas das 9 às 17 horas, no setor de Recursos 
Humanos da Funcamp. Podem se inscrever 
apenas funcionários celetistas da Funcamp. 
A posse da nova diretoria está prevista para 
15 de maio.
� Educação Superior em Cuba - A 

Coordenadoria de Relações Institucionais e 
Internacionais (Cori)  organiza  palestra com 
o  assessor do ministro da Educação Supe-
rior,  Eduardo Cruz. Ele discute no dia 23 de 
março, às 11 horas no auditório II do Centro 
de Convenções da Unicamp, “La Educación 
Superior en Cuba”. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site da Cori  www.cori.
unicamp.br/
� Paulo Freire - Nos dias 24 e 25 

de março a Unicamp sedia o VII Seminário 
Internacional Paulo Freire, que terá como tema 
central “Paulo Freire na América Latina”. O 
seminário é organizado pela Biblioteca Popular 
Paulo Freire e tem o apoio da Unicamp, do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU), 
da Metrocamp e da Livraria Nobel. O evento 
será realizado no Centro de Convenções, das 
8 às 17h30. Informações e inscrições – que 
são gratuitas – no site do STU (www.stu.org.br/
paulofreire), via e-mail genezio@iar.unicamp.
br ou telefones 19-82257912/3289-4242.

� Trânsito no campus - A Prefeitura 
do Campus interditará, até 25 de março, a 
Rua Josué de Castro, no trecho entre a Rua 
6 de Agosto e a Avenida Oswaldo Cruz para 
substituição de telhado no prédio onde funcio-
nava a antiga Marcenaria da Universidade.
� Promoção da Saúde - No dia 

25 de março, no auditório da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, 
das 9 às 13 horas, acontece o seminário “A 
Promoção da Saúde e Desenvolvimento de 
Políticas Públicas Saudáveis”.  O evento faz 
parte da programação do convênio Brasil/
Canadá  firmado em 31 de julho de 2008 com 
o Departamento de Medicina Preventiva e 
Social (DMPS) da FCM. O acordo visa gerar a 
troca de conhecimentos sobre saúde coletiva. 
O projeto ações Intersetoriais para a Saúde: 
Promoção da Saúde para o Desenvolvimento 
Local Sustentável (AIPS) estabelece víncu-
los entre representantes nacionais e locais 
dos dois países. A coordenação é da Rede 
de Municípios Potencialmente Saudáveis, 
projeto com o apoio do DMPS, Organização 
Pan-America da Saúde e Ministério da Saúde. 
Programação: www.redemunicipiosps.org.br/. 
Outras informações: 19-3521-1103.
� Práticas no SUS - O Laboratório de 

Práticas Alternativas, Complementares e Inte-
grativas em Saúde (Lapacis) do Departamento 
de Medicina Preventiva e Social da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp re-
aliza, dia 25 de março, das 12 às 14h30, no 
anfiteatro do próprio Departamento, o debate  
“As práticas integrativas e complementares 
no SUS de Campinas”, com o coordenador 
municipal da saúde integrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde de Campinas, Willian 
Hyppólito Ferreira. Antes do debate, será ser-
vido um lanche para os inscritos. As vagas são 
limitadas. As inscrições devem ser feitas até 23 
de março pelo e-mail lapacis@fcm.unicamp.br. 
Outras informações: 19-3521-9042.
� Relação Rural x Urbano - O 

Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb) do 
Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade 
(Nudecri) da Unicamp organiza o Seminário 
Aberto ““Aspectos Estruturantes da Relação 
Rural x Urbano. Uma abordagem discursiva”. 
Será apresentado pela professora Maria 
Onice Payer (Univás), dia  25 de março, 
às 14 horas, na sala do Telão do Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL). O Seminário 
vincula-se ao Projeto de Cooperação Científica 
Internacional “As Políticas Públicas e as (Re) 
Divisões do Espaço Urbano”, desenvolvido 
pela equipe do Labeurb no quadro dos acor-
dos vigentes com a Universidade de Paris III 
(França) e o Ceres - Centre d’Etudes et de 
Recherches Economiques et Sociales (Tu-
nísia). Mais detalhes podem ser obtidos pelo 
e-mail evenlabe@unicamp.br ou telefones 
19-3521-7939/3521-7900.
� Fórum de Agronegócios – Dia 26 

de março, das 9 às 17 horas, no Centro de 
Convenções da Unicamp, acontece mais uma 
edição do Fórum Permanente de Agronegó-
cios, que terá como tema “Efeitos dos eventos 
meteorológicos extremos no Agronegócio”. O 
Fórum é organizado pelo Centro de Pesquisas 
Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agri-
cultura (Cepagri), pelo Instituto de Economia 
(IE) e pelo Laboratório de Estudos Avançados 
em Jornalismo (Labjor). A realização é da 
Coordenadoria Geral da Unicamp (CGU) e 
Coordenadoria de Relações Institucionais e 
Internacionais (Cori). Mais informações sobre 
a programação e inscrições podem ser obtidas 
na página eletrônica www.cori.unicamp.br/

foruns/agro/foruns_agro.php
� Revista Rua - Editada semestral-

mente pelo Laboratório de Estudos Urbanos 
(Labeurb) do Núcleo de Estudos da Criativida-
de (Nudecri), a Revista Rua recebe artigos, 
produções artísticas e resenhas via online, 
desde a sua migração para o formato eletrô-
nico, em 2008. Interessados na publicação 
de trabalhos nos números de junho de cada 
ano, devem encaminhá-los para análise até 
31 de março. Para novembro, a data limite 
de encaminhamento é 31 de agosto. Rua 
aceita trabalhos originais em português e es-
panhol. Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2009/02/19/labeurb
� Vestibular – A Comissão Permanente 

para os Vestibulares da Unicamp, a Comvest, 
divulga a nona chamada no dia 24 de março, 
juntamente com uma lista de espera. No 
dia 26 ocorre a matrícula dos convocados em 
nona chamada e a confirmação presencial de 
interesse por vagas para os candidatos da lista 
de espera (publicada juntamente com a nona 
chamada). A matrícula e a confirmação de inte-
resse por vagas serão na DAC, em Campinas, 
no mesmo horário: das 9 às 12 horas, inclu-
sive para candidatos aos cursos da Famerp. 
Também no dia 26, caso ainda haja vagas 
em aberto, a Comvest vai divulgar a décima 
chamada, às 16 horas, e a décima primeira 
chamada, às 18 horas. A décima e a última 
chamadas serão constituídas exclusivamente 
por candidatos que compareceram na DAC, 
no dia 26, para confirmar presencialmente o 
interesse por eventuais vagas. 
� Prêmios 3M - Jornalistas e estudan-

tes universitários de todo o Brasil têm até 31 
de março para inscrever seus trabalhos na 
terceira edição dos Prêmios 3M. Saiba mais: 
www.instituto3m.org.br/

� Alimentos - “Aplicação de cobertu-
ras comestíveis em morangos minimamente 
processados” (mestrado). Candidata: Lorena 
Costa Garcia. Orientadora: professora Miriam 
Dupas Hubinger. Dia 27, às 9h30, na sala 31 
do DEA/FEA.

“Perfil sensorial de bebida ‘light’ de polpa de 
Goiaba adoçada com diferentes edulcorantes” 
(doutorado). Candidato: Carlos Brito. Orienta-
dora: professora Helena Maria André Bolini. 
Dia 27, às 10 horas, no salão nobre da FEA. 
   “Extração, caracterização e modificação 
química por oxidação de amido de Pinhão 
(Araucaria angustifolia)” (mestrado). Candi-
data: Leilane Costa de Conto. Orientador: 
professor Yoon Kil Chang. Dia 27, às 14 horas, 
no auditório II do DTA/FEA.
� Artes - “A epistemologia, o documen-

tário e o papagaio: elementos para análise de 
documentários da vida selvagem” (doutorado). 
Candidato: Taunay Magalhães Daniel. Orien-
tador: professor Jacques Vielliard. Dia 27, às 
14 horas, no IA.
� Educação - “Dança - Educação 

Física: (in)tensas relações” (doutorado). Can-
didata: Lívia Tenorio Brasileiro. Orientadora: 
professora Eliana Ayoub. Dia 23, às 9 horas, 
na FE.
� Física - “Localização de modos vi-

bracionais em sistemas de baixa dimensio-
nalidade: uma aplicação ao DNA” (mestra-
do). Candidato: Carlos José Páez González. 

Orientador: professor Peter Alexander Blein-
roth Schulz. Dia 23, às 10 horas, no auditório 
da Pós-graduação do IFGW.

Reconstrução de estados de sistemas 
quânticos compostos e caracterização de 
emaranhamento por operações locais e comu-
nicação clássica” (mestrado). Candidato: Frank 
Eduardo da Silva Stein. Orientador: professor 
Marcos César de Oliveira. Dia 23, às 14 horas, 
no auditório da Pós-graduação do IFGW.

“Efeitos de desordem e correlação eletrônica 
numa abordagem local” (mestrado). Candidato: 
Daniel César Bosco de Miranda. Orientador: 
professor Eduardo Miranda. Dia 24 de março 
de 2009, às 14 horas no auditório da Pós-
graduação do IFGW.

“Camadas antirrefletoras de carbono amorfo 
e carbeto de silício para células solares de silí-
cio cristalino” (mestrado). Candidato: Douglas 
Soares da Silva. Orientador: professor Francis-
co das Chagas Marques. Dia 27, às 10 horas, 
no auditório da Pós-graduação do IFGW.
� Geociências - “Participação pública 

e novas expertises: um estudo de caso na 
câmara técnica rural do comitê de bacias 
hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí” (mestrado). Candidato: Alessandro 
Luis Piolli. Orientadora: professora Maria 
Conceição da Costa. Dia 27, às 14 horas, no 
auditório do IG.
� Linguagem - “Melodrama bachare-

lesco: um estudo estilístico da recepção do 
caso Dreyfus no Brasil” (mestrado). Candida-
ta: Milene Suzano de Almeida. Orientadora: 
professora Jeanne-Marie Gagnebin de Bons. 
Dia 25, às 9 horas, na sala de defesa de 
teses do IEL.
� Odontologia - “Influência da defici-

ência de vitamina D nos padrões de expressão 
gênica na osseointegração” (doutorado). 
Candidata: Cristiane Machado Mengatto. 
Orientadora: professora Celia Marisa Rizzatti 
Barbosa. Dia 26, às 14 horas, na sala da 
congregação da FOP. 
� Química - “Protocolo de avaliação 

do mercúrio potencialmente tóxico em águas 
naturais” (doutorado). Candidata: Nívea Cristi-
na de Carvalho Guedes. Orientador: professor 
Wilson de Figueiredo Jardim. Dia 24, às 8h30, 
no miniauditório do IQ.

“O uso de crônicas como recurso didático para 
o ensino médio” (mestrado). Candidato: Silmar 
José Spinardi Franchi. Orientador: professor 
Pedro Faria dos Santos Filho. Dia 27 de março 
de 2009, às 9 horas, na sala E-312 do IQ.

O professor Mohamed 
Habib, pró-reitor de 

Extensão e Assuntos 
Comunitários: 

“Queremos muitas 
crianças participando”� Preac coordena 

   Festival Internacional 
   de Leitura

Sinopse: Escrever sobre coisas 
complicadas não significa escrever 
complicado. Num estilo direto, sim-
ples, fácil de ser entendido, a autora, 
Yara Frateschi, faz uma comparação 
de fôlego: Aristóteles e Hobbes. Não 
são muitos os que atingem esse nível 
(Gueroult, por exemplo), no qual se 
acompanham as Meditações de 
Descartes, não exigindo do leitor um 
esforço inútil. Num vai-e-vem entre 
Aristóteles e Hobbes, Frateschi não 
só nos faz compreender bem o que 
é fundamental entre os dois autores, 
como delineia os principais temas da 
política hobbesiana. Mas precisamen-
te aqui estão o cerne e o interesse da 
análise de nossa autora. Ao invés de 
começar pelo pacto e daí deduzir 
as conseqüências, Yara Frateschi vai 
muito mais longe. Ou melhor, recua 
até chegar às fontes últimas da 
filosofia de Hobbes. Luiz Roberto 
Monzani

Autor: Yara Frateschi
ISBN: 978-85-268- 0808-9

Ficha técnica: 1a edição, 2008; 
176 páginas; formato: 14 x 21 cm
Áreas de interesse: Filosofia

Preço: R$ 30,00

A física da política
Hobbes contra Aristóteles  

Foto: Antoninho Perri

19/3/2009 –O I Festival Interna-
cional da Leitura de Campinas (Filc), 
uma parceria entre a Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários 
(Preac) da Unicamp e a Prefeitura 
de Campinas, será realizado entre 
os dias 18 e 26 de abril, na Estação 
Guanabara. A abertura oficial ocorre 
dia 18, às 19 horas, com a presença de 
autoridades e apoiadores do evento. 
“O país tem perdido o bom hábito 
da leitura. Muitas informações são 
obtidas por diferentes mecanismos 
de aquisição, mas estes nem sempre 
estimulam o intelecto e a criativi-
dade.” As palavras são do professor 
Mohamed Habib, pró-reitor e res-
ponsável pela Preac, que mais uma 
vez coordena um projeto cultural 
de projeção da cidade, que deve 

reunir mais de 140 mil visitantes 
no Centro Cultural de Inclusão e 
Integração Social, o CIS-Guanabara. 
   Depois de trabalhar à frente de 
eventos de grande porte como o 
Campinas Decor e o Festival do Café, 
Mohamed e a Preac têm pela frente 
desafios  como organizar  neste  ano 
o Festival das Frutas e o Festival da 
Madeira. Para o Flic serão cerca de 
150 pessoas inicialmente trabalhando 
para dar suporte à infraestrutura do 
evento. Nas dependências da Estação 
Guanabara, haverá espaço para o 
lançamento de livros e encontro com 
escritores, contadores de estórias, 
música, dança e teatro, entre outras 
manifestações culturais e artísticas. 
As mesas literárias do encontro, que 
durará nove dias, serão de responsa-
bilidade dos professores Alcir Péco-
ra, Jorge Coli, Carlos Vogt e Pedro 
Paulo Funari.

O escritor Monteiro Lobato será 
homenageado na ocasião. Nascido 
em 18 de abril de 1882, ele será 
lembrado nas apresentações teatrais 
e nos debates sobre suas obras lite-
rárias e mesmo em algumas críticas 
que lançou no mundo das artes como 
aquela dirigida à exposição da ar-
tista Anita Malfatti, que culminou 
com uma série de artigos, prós e 
contra os modernistas na imprensa 

nacional. A homenagem ao escritor 
acontecerá em todos os momentos 
do Festival. Um dos pontos altos 
do evento, revela Mohamed, serão 
as crianças de diferentes escolas da 
Região Metropolitana de Campinas 
(RMC). “Queremos muitas crianças 
participando, pois teremos uma am-
pla programação infantil. Sabemos 
que por meio delas é que a leitura 
poderá ser resgatada em seu cerne, 
desde as fases iniciais”, explica. Ou-
tro ponto importante, recorda, será 
um módulo dedicado à poesia. Escri-
tores destacados poderão, não apenas 
apresentar seus textos ao público, 
mas também discutir os seus traba-
lhos e as implicações de suas obras.  
   Mohamed se diz impressiona-
do que 50% dos adolescentes do país 
não tenham acesso à cultura e 90% 
dos jovens não tenham chances de 
ingresso no ensino superior. Tam-
bém lamentou que a televisão ainda 
incentive a desordem social e exiba 
programas com conteúdo de baixa 
qualidade. “Então esta será uma 
boa oportunidade para as pessoas 
conhecerem um Festival que deve 
estimular tanto a integração quanto 
a inclusão social”, pontua, ao mesmo 
tempo que convida os interessados 
para participar das atividades do 
Filc.


