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Sinopse: Este livro consiste 
em interpretação detalhada dos 
livros vii e viii da Metafísica 
de Aristóteles, nos quais se 
desenvolvem dois dos conceitos 
mais básicos de sua filosofia: 
os conceitos de essência e 
de substância. A coerência 
e a unidade do argumento 
desenvolvido em tais livros 
constituem objeto de impasse e 
controvérsia entre os intérpretes. 
Tampouco é fácil compreender 
quais são os objetivos do 
argumento de Aristóteles e 
como ele se encaixa no contexto 
argumentativo da Metafísica em 
seu todo. A leitura proposta por 
Angioni ressalta a consistência 
da argumentação de Aristóteles 
e atribui aos livros vii e viii uma 
função bem precisa no conjunto 
da Metafísica: trata-se de refutar 
certas concepções adversárias 
sobre os primeiros princípios.
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As noções aristotélicas 
de substância e essência

O livro VII da Metafísica 
de Aristóteles

� Iniciação Científica Júnior -
A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) recebe, 

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  (www.prp.rei.unicamp.br/picjr/
edital-icjunior-2009.pdf). 
� Descerramento de retratos - 

No dia 30 de março, às 8h30, no saguão da 
diretoria da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM), acontece o descerramento dos retratos 
dos professores Antonia Teresinha Tresoldi e 
Ivan Felizardo Contrera Toro, superintenden-
tes do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp 
no período de abril a dezembro de 2002 e 
dezembro de 2002 a setembro de 2005, res-
pectivamente. O evento será realizado durante 
a reunião do Conselho Superior do HC. Após 
o descerramento, os retratos seguem para a 
galeria de fotos da superintendência do HC 
da Unicamp. 
� Revista Rua recebe trabalhos 

- Editada semestralmente pelo Laboratório 
de Estudos Urbanos (Labeurb) do Núcleo de 
Estudos da Criatividade (Nudecri), a Revista 
Rua recebe artigos, produções artísticas e re-
senhas via online, desde a sua migração para 
o formato eletrônico, 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 espanhol. Leia mais: www.unicamp.br/uni-
camp/divulgacao/2009/02/19/labeurb.
� Prêmio Trote da Cidadania - Para 

incentivar mais grupos a desenvolverem ações 
solidárias com os calouros, a Fundação Educar 
DPaschoal realiza o Prêmio Trote da Cidadania 
que completa 10 anos. Quem realizou um 
projeto cidadão ainda dá tempo de fazer a 
inscrição até o dia 1º de abril. As informações 
de como participar estão disponíveis no hotsite: 
www.trotedacidadania.org.br/
� Astronomia - Observar o céu, assim 

como fez Galileu Galilei há 400 anos, é a 
proposta do Museu Exploratório de Ciências 
e do Clube de Astronomia da Unicamp para 
o dia 2 de abril, em comemoração ao Ano 
Internacional de Astronomia. A partir das 
19h30, no ponto mais alto do campus, alunos, 
professores e funcionários da Universidade 
podem participar do maior evento de divul-
gação astronômica já realizado no mundo: 
durante 100 horas, em 137 países, milhares de 
pessoas irão olhar para o céu, contemplando 
astros e estrelas. Para participar da noite de 
observação não é necessário realizar inscri-
ção. Basta comparecer na sede do museu, 

localizada na Estrada Municipal Unicamp, Km 
1, munido de binóculos, lunetas, telescópios 
ou qualquer outro equipamento astronômico. 
Entre os astros que poderão ser observados 
está o planeta Saturno.  Além desta, outras 
atividades relacionadas ao Ano Internacional 
de Astronomia podem ser consultadas no site: 
www.astronomia2009.org.br.
� 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/
� Enfermagem e Trabalho - O De-

partamento de Enfermagem da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) abrirá inscrições para 
o mestrado e doutorado na área de Enferma-
gem e Trabalho para o ano de 2009. As linhas 
de pesquisa são “Processo de cuidar em saúde 
e enfermagem”; “Trabalho, saúde e educação”; 
“Informação, comunicação em saúde e enfer-
magem” e “Gerenciamento dos serviços de 
saúde e enfermagem”. O prazo da inscrição 
será de 4 a 24 de abril de 2009, das 10 às 16 
horas. O edital completo com os documentos 
necessários, local de inscrição, e bibliogra-
fia estão disponíveis na página eletrônica: 
www.fcm.unicamp.br/ensino/pos/programas/
arquivos_enf/2008/Folder%20_EDITAL%20
DE%20DIVULGACAO_%202009.pdf. Outras 
informações pelo telefone 19-3521-9087 ou 
e-mail pgenf@fcm.unicamp.br.
� Prêmio Clarival do Prado - Estão 

abertas, até 31 de março, as inscrições para 
o Prêmio Clarival do Prado Valladares 2009, 
iniciativa cultural da Organização Odebrecht 
que chega à sua 6ª edição, após ter recebido, 
nos anos anteriores, mais de 800 projetos de 
todas as regiões do Brasil. Criado em 2003, 
o prêmio é conferido anualmente a um projeto 
de pesquisa inédito que trate de tema ligado 
à história do Brasil. Seu objetivo é enriquecer 
o acervo documental do país sobre fatos, 
processos e pessoas cuja memória deva ser 
preservada e difundida. Leia mais no site: www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/01/21/
empresa-premia-pesquisas-ineditas-sobre-
historia-do-brasil. 
� Cerâmicas - De 1 de abril a 8 de maio, 

no Espaço das Artes da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM), acontece a exposição “Cerâ-
micas”, da artista plástica Darly Pellegrini. A 
abertura da mostra ocorre às 11 horas. Outras 
informações: 19-3521-8968.
� Schumann - O Núcleo de Integração 

e Difusão Cultural (Nidic) organiza o Concerto 
Schumann. Será no dia 30 de março, às 12h30, 
no Espaço Cultural Casa do Lago. A regência 
é do maestro Carlos Fiorini e contará com a 
participação de Priscila Ott Falcão (piano). 
Outras informações: 19-3521-1701. 
� Motorista hospitalar - De 30 de março a 1º 

de abril, o Hospital da Mulher, o Caism, receberá 
currículos ao processo seletivo para preenchi-
mento de uma vaga de motorista hospitalar. 
Devem ser entregues das 9 às 11:30 e das 14 
às 16:30, no Setor de Recursos  Humanos do 
Caism (Rua Alexander Fleming 101), no campus 
da Unicamp. O edital, em formato PDF, pode ser 
consultado no endereço: https://www.funcamp.
unicamp.br/rh/arquivos/690.pdf

Eventos Futuros
 � Sispot 2009 - Entre os dias 6 e 8 de 

abril, na Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação (FEEC), acontece o Encontro 
de Pesquisadores em Sistemas de Potência 
da Unicamp (SisPot 2009). Tem por objetivo 
apresentar trabalhos de pesquisa em anda-
mento ou recentemente concluídos na FEEC. 
O evento ocorre desde 2001. A programação 
completa pode ser consultada na página ele-
trônica http://www.fee.unicamp.br/SisPot2009 
    � Governança e Comunicação de 
Risco – Acontece, no dia 7 de abril, o se-
minário Governança e Comunicação de Risco. 
O evento será realizado no auditório do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam), 
às 14 horas. Conta com a participação dos 
pesquisadores Philip Macnaghten do Institute 
of Hazard and Risk Research, da University 
of Durham, Inglaterra, e Julia Silvia Guivant, 
da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Outras informações: 19-3521-7690. 
    � Servidor Emérito - No dia 7 de abril, 
às 15 horas, na sala do Conselho Universitário 
(Consu), o funcionário Antonio Faggiani (DAC), 
receberá o título de Servidor Emérito. Leia ma-
téria publicada pelo Portal da Unicamp: www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/11/26/
toninho-da-dac-tem-titulo-de-servidor-emerito-
aprovado-pelo-consu
� Fórum - No próximo dia 8 de abril, 

das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp, acontece mais uma edição do 
Fórum Permanente de Extensão Universitá-
ria com o tema “Preservação de um Brasil 
Plural: em defesa da diversidade cultural, 
étnica e religiosa”. O Fórum é organizado 
pela Pró-Reitoria de Extensão Comunitária 
(Preac) e a realização é da Coordenadoria 
Geral da Unicamp (CGU) e Coordenadoria 
de Relações Institucionais e Internacionais 
(Cori). Mais informações sobre a progra-
mação e inscrições podem ser obtidas no 
hotsite: www.cori.unicamp.br/foruns/extensao/
foruns_extensao.php
� Inauguração - A cerimônia de inau-

guração do bloco de laboratórios do Edifício 
Prof. Amilcar Oscar Herrera acontece no dia 8 
de abril, às 9h30, no Instituto de Geociências 
(IG) da Unicamp (Av. Bertrand Russel 181, 
quadra 33), no campus da Unicamp. 

� Alimentos - “Obtenção de extrato 
de matriz oleaginosa de origem amazônica 
via tecnologia supercrítica” (mestrado). Candi-
dato: Rodrigo Nunes Cavalcanti. Orientadora: 
professora Maria Angela Meireles. Dia 30 de 
março, às 10 horas, no anfiteatro do DTA/FEA.  
    “Avaliação do desempenho energético de 
uma câmara de estocagem com fluido secun-
dário termoacululado” (mestrado). Candidato: 
Juliano José Fiori. Orientador: professor 
Vivaldo Silveira Júnior. Dia 30 de março, às 
15 horas, na sala 31 do DEA/FEA.

“Microcápsulas de bixina: obtenção, aplica-
ção e estudos de fotodegradação em sistema-
modelo” (doutorado). Candidata: Maria Ivone 
Martins Jacinto Barbosa. Orientadora: profes-
sora Adriana Z. Mercadante. Dia 3 de abril, às 
14 horas, no auditório do Depan/FEA.

� Biologia - “Perfis das distrogli ca      nas e 
morfofisiologia do lobo ventral da próstata de ca-
mundongos distróficos” (mestrado). Candidata: 
Leslie Cristina Pinto. Orientadora: professora 
Valéria Helena Alves Cagnon Quitete. Dia 3 de 
abril, às 9 horas, na sala de defesa de teses do IB.  
    “Morfoanatomia de frutos e sementes em 
Apocynaceae” (doutorado). Candidato: 
Shesterson Aguiar. Orientadora: professora 
Sandra Maria Carmello-Guerreiro. Dia 3 de abril, 
às 14 horas, na sala de defesa de teses do IB. 
    � Engenharia Mecânica - “Estudo sobre 
a aplicação da tecnologia de pro to tipagem rápida 
na reconstrução de lesões craniofaciais” (dou-
torado). Candidata: Maria de Fátima de Gou-
veia. Orientadora: professora Cecília Amélia 
de Carvalho Zavaglia. Dia 3 de abril de 2009, 
às 9 horas, no auditório do bloco K da FEM.  
    � Física - “Desenvolvimento de uma fonte 
de nano-agregados metálicos” (mestrado). 
Candidato: Artur Domingues Tavares de Sá. 
Orientador: professor Varlei Rodrigues. Dia 30 
de março, às 10 horas, no auditório da Pós-
graduação do IFGW. 
� Geociências - “Organização da P&D 

no Brasil: evolução, experiências e pers-
pectivas de um sistema de inovação para a 
agricultura” (doutorado). Candidata: Paule 
Jeanne Vieira Mendes. Orientador: professor  
Rui Henrique Pereira Leite de Albuquerque. 
Dia 30 de março, às 14 horas, no auditório 
do IG.
� Linguagem - “Estudo morfossintático 

do Assurini do Xingu” (doutorado). Candidata: 
Antônia Alves Pereira. Orientadora:  professora 
Lucy Seki. Dia 31 de março, às 9 horas, na 
sala de defesa de teses do IEL.
� Matemática, Estatística 
e Computação Científica 
“Uma família de algoritmos para programa-

ção linear baseada no algoritmo de Von Neu-
mann” (doutorado). Candidato: Jair da Silva. 
Orientador: professor Aurélio Leite Oliveira. 
Dia 31 de março, às 9 horas, na sala 253 
do Imecc.

“Cálculo fracionário e aplicações” (dou-
torado). Candidato: Rubens de Figueiredo 
Camargo. Orientador: professor Edmundo 
Capelas de Oliveira. Dia 31 de março, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc. 

“O método do referencial móvel via exem-
plos” (mestrado). Candidata: Ana Claudia 
da  Sil va Moreira. Orientador: professor Car-
los Eduardo Durán Fernández. Dia 3 de a -
bril, às 14 horas, na sala 253 do Imecc. 
    � Química - “Desenvolvimento do método 
multivariado acelerado para determinação 
do prazo de validade de produtos unindo 
quimiometria e cinética química” (doutora-
do). Candidato: André Messias Krell Pedro. 
Orientadora: professora Márcia Miguel Castro 
Ferreira. Dia 30 de março, às 14h30, no mi-
niauditório do IQ.

“Utilização de espectrometria de massas, 
ligação cruzada (cross-linking) e footprin-
ting no estudo de interações proteína-proteína” 
(doutorado). Candidato: Amadeu Hoshi Igle-
sias. Orientador: professor Fábio Cesar Gozzo. 
Dia 3 de abril, às 14 horas, na sala E-312 do IQ. 
    “Calibração de primeira e segunda ordem 
e figuras de mérito na quantificação de enan-
tiômeros por espectroscopia” (doutorado). 
Candidata: Patrícia Valderrama. Orientador: 
professor Ronei Jesus Poppi. Dia 3 de abril, 
às 14 horas, no miniauditório do IQ.

18/3/2009 – A aula inaugural do curso de 
História da Unicamp, denominada “O avesso 
da Revolução Industrial, uma viagem pelo 
território da pobreza”, não foi com certeza 
algo rotineiro na vida acadêmica do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) na 
manhã do último dia 18. A professora Maria 
Stella Bresciani, historiadora de grande peso 
científico, pertencente ao Instituto desde 1974, 
recebeu uma deferência especial, no anfiteatro 
2, de seus colegas de profissão neste momento 
em que ela se prepara para a aposentadoria na 
instituição, no mês de junho deste ano. Stella 
adianta, porém, que não pretende pôr fim a uma 
carreira que iniciou de maneira inesperada, de-
pois de já ter atuado por anos na indústria farma-
cêutica. Após ajudar diabéticos com a insulina 
necessária ao seu tratamento, salientou ela, 
descobriu a História, um de seus maiores pra-
zeres. “Temos que fazer o que gostamos. É um 
grande passo para tudo dar certo”, aconselhou.  
    Natural de São Paulo, Capital, a historia-
dora contou que descende de italianos e que 
cedo aprendeu ter disciplina em casa. A es-
colha profissional de hoje aconteceu logo em 
seguida ao nascimento do seu primogênito, 
numa época em que o mercado de trabalho já 

se sinalizava indícios de que o emprego daria 
muito o que falar não muitos anos depois. 
    Colega do Departamento de História, o qual 
Maria Stella ajudou a criar, o professor Edgar 
de Decca, atual pró-reitor de Graduação da 
Unicamp, elogiou o trabalho dela e garantiu que 
é demasiado repetitivo enfatizar a importância 
de Stella para a historiografia brasileira. As suas 
pesquisas, segundo Edgar de Decca, mudaram 
a perspectiva sobre a abordagem do trabalho 
escravo e livre no país. “Stella amadureceu mui-
to ao estudar o pensamento liberal e encabeçar 
estudos da História Moderna e Contemporânea. 
Nada como termos um patrimônio da histo-
riografia em nossa Universidade”, comentou, 
acrescentando que tem orgulho por ter ingres-
sado na Unicamp também graças ao seu apoio.  
    Maria Stella apontou dados e gráficos, for-

necendo estatística e mapas a fim de colaborar 
para a elucidação do território da pobreza. 
Falou de São Paulo. Implicitamente favorável 
à interdisciplinaridade, enveredou por um 
trabalho parceiro com a área de Arquitetura 
e Urbanismo. Dessa trajetória, resultam al-
guns trabalhos em que tem falado da questão 
da territorialidade. Partiu da análise de um 
encarte recente publicado no jornal O Esta-
do de São Paulo, intitulado Megacidades. 
“Nele, São Paulo é mencionada em quinto 
lugar entre as maiores cidades do mundo, 
desde 1975. E até 2025 a previsão é de que a 
cidade continuará nesta posição”, informou.  
    Stella comentou que grandes desafios de-
vem ser avaliados, como por exemplo as áreas 
degradadas da região central e as favelas da 
Capital. São Paulo e Campinas, no encarte 

do jornal, formam a maior malha urbana do 
Hemisfério Sul, com 27 milhões de habitan-
tes, 12% do país, responsáveis por 65,7% do 
PIB do Estado e 22% do PIB brasileiro. No 
texto, São Paulo aparece como uma metró-
pole desmedida, com um número de veículos 
bem maior do que a sua capacidade e já com 
uma situação de caos e de colapso presentes. 
    A partir desse encarte, a historiadora desco-
briu muitas semelhanças de tratamento com o 
que tinha estudado no século XIX em Londres, 
com territórios de pobreza e suas características. 
Falou sobre o contraste da riqueza trazida pela 
Revolução Industrial e o empobrecimento da 
classe trabalhadora. Com o auxílio da icono-
grafia, destacou a ideia da degradação física e 
moral observada no século XIX e atualmente. 
    Conforme os pesquisadores Meyer e co-
laboradores, São Paulo vive um novo padrão 
urbano, com modernização de suas favelas e 
cortiços, o que eles chamaram ‘modernização 
precária’. “Cada prédio é um pacto que preci-
sa de iluminação, água e mínimas condições 
sanitárias”, abordou Maria Stella, dizendo que 
não é possível estudar o país como um recorte 
apenas. Além disso, a historiadora enfatizou 
que há uma concepção moral na palavra ‘de-
gradada’ e em outras metáforas. “É a força 
persuasiva das palavras constituindo a base 
para a formação de campos conceituais”, frisou.  
    Maria Stella Martins Bresciani fez a gradua-
ção em História pela Universidade de São Paulo 
em 1970, onde também concluiu o doutorado 
em História Social em 1976. Fez pós-doutorado 
pelo Centre National de la Recherche Scienti-
fique em 1995 e pela École des Hautes Études 
en Sciences Sociales em 2003. Atualmente, é 
professora titular do IFCH e bolsista de produ-
tividade em pesquisa do CNPq nível 1A.
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