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Paulo Franchetti faz balanço de
vivências em livro com 48 poemas

Painel da semana

� Fórum de Saúde - Encontram-se 
abertas as inscrições para o Fórum Per-
manente de Saúde do Esporte intitulado 
“Cuidado Seguro: Um Direito do Paciente 
e um Compromisso Institucional”. O evento 
será realizado no dia 15 de março, no Centro 
de Convenções. As inscrições podem ser 
feitas no endereço eletrônico: http://foruns.
bc.unicamp.br/saude/foruns_saude.php. A 
realização é da Coordenadoria Geral da 
Universidade (CGU). 
� Workshop Inova FV - O Núcleo 

Interdisciplinar de Planejamento Energético 
(Nipe) organiza nos dias 15 e 16 de março, o 
Workshop Inovação para o Estabelecimento 
do Setor de Energia Solar Fotovoltaica no 
Brasil (Inova FV). O evento ocorre no audi-
tório da Biblioteca Central “Cesar Lattes (BC-
CL), a partir das 8h30. Outras informações: 
19 9792-2928 ou na página eletrônica http://
www.nipeunicamp.org.br/inovafv
� Estudos no Japão - No dia 17 

de março, a partir das 11 horas, a Unicamp 
recebe a visita de Atsuko Tasaki e de Ma-
saaki Yamada, ambos da Tokyo University 
of Agricultural and Technology (TUAT) do 
Japão. A recepção ocorre na sala de reuniões 
da Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG) 
com uma reunião de trabalho. Das 13 às 
14h30, no auditório da Biblioteca Central 
“Cesar Lattes” (BC-CL), Tasaki profere uma 
palestra aos estudantes da Unicamp sobre 
as oportunidades e expectativas de estudo no 
Japão. Outras informações: 19-3521-4700.
� Gestão Estratégica da Ino-

vação Tecnológica - O Departamento 
de Política Científica e Tecnológica (DPCT) 
do Instituto de Geociências (IG) oferece a 
6ª edição do Curso de Especialização em 
Gestão Estratégica da Inovação Tecnoló-
gica, coordenado pelo Prof.Ruy Quadros. 
O curso integra módulos sobre processos 
e ferramentas de gestão de tecnologia e 
inovação, incluindo a gestão da inovação 
aberta, sobre práticas organizacionais das 
empresas inovadoras, e sobre as políticas de 
inovação e o sistema nacional de inovação 
no Brasil. O objetivo do curso é capacitar 
profissionais que gerenciam funções críticas 
do processo de inovação e que atuam em 
organizações que criam valor com base 

nas inovações de produtos, processos, 
serviços e negócios. A nova turma iniciará 
suas atividades no dia 18 de março. Outras 
informações: 19-3521-5167 ou site http://
www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/site_evento:%20http://www.
extecamp.unicamp.br/gestaodainovacao/
� Palestras de aprimoramen-

to - O Setor de Orientação Educacional 
do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), 
em parceria com o Grupo de Pesquisa Psi-
cologia e Educação Superior (PES), está 
oferecendo aos estudantes da Unicamp, 
por meio do Projeto “Saiba Mais”, uma série 
de palestras que servirão como subsídio de 
aprimoramento do processo de aprendiza-
gem. Os encontros ocorrerão duas vezes 
por semana, das 12 às 13h30, na sala CB-
18 do Ciclo Básico I. Na primeira palestra, 
dia 17 de março, as professoras Elizabeth 
Mercuri e Soely Jorge Polydoro, do Grupo 
de Pesquisa Psicologia e Educação Superior 
da Faculdade de Educação (FE), falam sobre 
“Estou na universidade, e agora? Reflexões 
sobre ingresso, transição e permanência no 
ensino superior”. No dia 19, Gema Galgani 
Mesquita Duarte, da Universidade José do 
Rosário Vellano (Unifenas), aborda “Hábitos 
de vida, qualidade do sono e seus efeitos 
na aprendizagem e no humor”. No último 
encontro do mês, dia 28, Pedro Sales Luís 
Rosário, da Universidade do Minho (Por-
tugal), apresenta o tema “(Des)regular o 
estudar na Universidade? Elementar, meu 
caro Watson!” . Outras informações: 19-
3521-6539.

Dia Internacional da Mulher - A pa-
lestra “A criança terceirizada” será proferida 
pelo ex-reitor da Unicamp, José Martins Fi-
lho. Trata-se da primeira atividade programa-
da pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) para comemorar o Dia Internacional 
da Mulher. O encontro com o pediatra ocorre 
no dia 18 de março, às 9h30, no auditório da 
Diretoria Geral da Administração (DGA). Às 
11 horas, em outra palestra, Edson de Paula, 
consultor de desenvolvimento profissional, 
fala sobre “A mulher é um show”. 
� Logotipo para a FCA – A Fa-

culdade de Ciências Aplicadas (FCA) está 
promovendo um concurso para a escolha de 
seu logotipo. O concurso é direcionado à co-
munidade interna e externa. Os interessados 
em participar devem providenciar a documen-
tação relacionada no documento “Concurso 

para criação do Logotipo da Faculdade de 
Ciências Aplicadas” e apresentar propostas 
à FCA (pessoalmente ou por correio). O 
prazo para a submissão de propostas será 
encerrado em 15 de março. Informações 
detalhadas no link: www.fca.unicamp.br ou 
telefone 19-3701-6661.
� Propagandas do século XX - A 

Área de Coleções Especiais e Obras Raras 
da Biblioteca Central Cesar Lattes (BC-CL) 
organiza, até 31 de março, uma mostra de 
anúncios de propagandas do século XX. A 
exposição pode ser visitada de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17 horas, na BC-CL. 
Informações: 19-3521-6465.
� Livros com 70% de desconto 

- Localizadas no prédio da Biblioteca Cen-
tral Cesar Lattes (BC-CL) e no Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL), as livrarias da 
Editora da Unicamp estão comercializando 
livros com descontos de até 70%. Informa-
ções: 19- 3521-7030 ou 3521-4140.
� Unicamp Ventures - Está ini-

ciado o período de inscrições para startups 
interessadas no programa de mentoria e 
apoio da Unicamp Ventures. O programa 
tem o objetivo de desenvolver e acelerar 
empresas de base tecnológica na região de 
Campinas-SP. Para participar do processo 
seletivo é preciso inscrever-se no site do 
Conselho de Startups (http://unicampven-
tures.org/page/conselho-de-startups-2011) 
até 14 de março. Mais informações: www.
unicampventures.org 
� Minuto Científico - Estão aber-

tas as inscrições para o Minuto Científico, 
concurso de vídeos de difusão científica 
latinoamericana e caribenha, organizado 
pelo Museu Exploratório de Ciências (MC) 
da Unicamp. A premiação acontece dia 30 
de maio de 2011, durante a 12ª Reunião 
Bienal da Rede de Popularização da Ciência 
e Tecnologia na América Latina e no Caribe 
(RedPop), realizada no Brasil, em Campinas, 
interior de São Paulo, no período de 29 de 
maio a 2 de junho. Site do evento: http://
www.mc.unicamp.br/redpop2011/index.
php?option=com_content&view=frontpage
&Itemid=1&lang=br

Teses da semana

� Biologia - “Caracterização mo-
lecular e funcional da enzima Glutamato 
Desidrogenase (GDH) em ilhotas de ratos 
submetidos à restrição protéica e suplemen-
tados com Leucina” (doutorado). Candidata: 
Priscilla Muniz Ribeiro da Silva. Orientador: 
professor Everardo Magalhães Carneiro. Dia 
15 de março, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses da Pós-graduação do IB.
� Geociências - “Gestão de ciência, 

tecnologia e inovação no exército brasileiro 
no contexto da lei de inovação” (mestrado). 
Candidato: Argemiro Galvão Netto. Orienta-
dor: professor Sérgio Luiz Monteiro Salles 
Filho. Dia 14 de março, às 14 horas, no 
auditório do IG.

“A importância do mapa na construção 
do conhecimento: uma análise a partir da 
perspectiva histórico-cultural” (mestrado). 
Candidata: Viviane Lousada Cracel. Orien-
tador: professor Mauricio Compiani. Dia 14 
de março de 2011, às 14 horas, no IG.

“Proteção e comercialização da pesquisa 
acadêmica no Brasil: motivações e percep-
ções dos inventores” (doutorado). Candidato: 

Rodrigo Maia de Oliveira. Orientadora: 
professora Lea Maria Leme Strini Velho. 
Dia 15 de março de 2011, às 13h30, no 
auditório do IG.

“Análise cronológica e pedológica de 
uma topossequência na Estação Ecológica 
de Jataí, Luis Antonio – SP: relação entre 
processos pedogenéticos na vertente e na 
planície aluvial do rio Mogi Guaçu” (mes-
trado). Candidato: André Luiz de Souza 
Celarino. Orientador: professor Francisco 
Sergio Bernardes Ladeira. Dia 16 de março, 
às 9h30, no auditório do IG.

“Marcado pela própria natureza: o Imperial 
Instituto Fluminense de Agricultura e as 
Ciências Agrícolas no Brasil – 1860 a 1891” 
(doutorado). Candidata: Begonha Eliza Hick-
man Bediaga. Orientadora: professora Léa 
Maria Leme Strini Velho. Dia 17 de março 
de 2011, às 14 horas, no auditório do IG.
� Matemática, Estatística e 

Computação Científica - “Fluxos 
estocásticos e teorema do limite de kunita” 
(mestrado). Candidato: David Alexander 
Chipana Mollinedo. Orientador: professor 
Pedro José Catuogno. Dia 14 de março, às 
14 horas, na sala 253 do Imecc
� Medicina - “Mediação da oste-

opontina na mionecrose e regeneração 
muscular após envenenamento por bothrops 
lanceolatus” (mestrado). Candidata: Valéria 
Barbosa de Souza. Orientadora: professora 
Maria Alice da Cruz Hofling. Dia 15 de março, 
às 10 horas, no anfiteatro do Departamento 
de Farmacologia da FCM.

“Associação entre haplótipos de metalo-
proteinase de matriz-9 (mmp-9) e obesidade 
infantil: efeitos sobre as concentrações 
plasmáticas de MMP-9” (doutorado). Candi-
data: Vanessa de Almeida Belo. Orientador: 
professor José Eduardo Tanus-Santos. Dia 
16 de março, às 14 horas, no anfiteatro do 
Departamento de Farmacologia da FCM.
� Medicina - “Valor prognóstico 

de achados anatomopatológicos em bióp-
sia transretais de pacientes submetidos a 
prostatectomia radical” (doutorado). Can-
didata: Maísa Momesso de Quintal Ribeiro. 
Orientador: professor Athanase Billis. Dia 17 
de março, às 9h30, no anfiteatro do Depar-
tamento de Anatomia Patológica da FCM.
� Odontologia - “Estudo dos crité-

rios de avaliação das lesões dentárias pelos 
juízes, peritos dos IMLs e especialistas em 
odontologia legal de acordo com o Código 
Penal brasileiro” (mestrado). Candidata: 
Andréia Cristina Guther Sgarbi. Orientador: 
professor Eduardo Daruge. Dia 16 de março, 
às 14 horas, no anfiteatro 02.

“Violência contra a mulher: análise de 
lesões de cabeça e pescoço em laudos 
médico - legais” (mestrado). Candidata: 
Talita Lima de Castro. Orientador: professor 
Eduardo Daruge Junior. Dia 16 de março, às 
9 horas, na Congregação da FOP.

“Estudo prospectivo da alteração de 
sensibilidade dos nervos alveolar inferior 
e mentual após fratura de mandíbula e 
tratamento cirúrgico” (mestrado). Candidata: 
Gabriela Mayrink Gonçalves. Orientador: 
professor Marcelo Marotta Araújo. Dia 18 
de março, às 14 horas, na Congregação.

“Avaliação dos sistemas de fixação resi-
nosos: por meio de nanoinfiltração, micro-
dureza e microcisalhamento” (mestrado). 
Candidata: Lúcia Trazzi Pietro. Orientador: 
professor Luis Alexandre Maffei Sartini 
Paulillo. Dia 18 de março, às 14 horas, no 
anfiteatro 01 da FOP.

Sistemas de informações 
Geo-referenciadas

Conceitos e fundamentos

Sinopse: Os Sistemas de Informações Geo-
referenciadas (SIGs) representam uma área de 
conhecimento tipicamente transdisciplinar, para 
a qual contribuem várias ciências, tais como 
geodésia, cartografia, geografia, computação, 
geologia, agronomia, biologia, estatística e tantas 
outras. Cobrindo tópicos que incluem desde os 
fundamentos de SIG, passando pelo histórico de 
seu desenvolvimento enquanto técnica e ciência 
e alcançando até os aspectos práticos de uso e 
aplicação de SIG, o livro vem certamente preen-
cher uma lacuna até agora existente. Os leitores 
certamente encontrarão neste livro material de 
grande relevância para o aprendizado e para 
a reflexão sobre SIG. Álvaro Penteado Crósta
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Memória
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reúne
trabalhos
produzidos
ao longo de 
duas décadas
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emória Futura 
é o mais recente 

livro do professor 
Paulo Franchetti, 

do Instituto de Es-
tudos da Linguagem 

(IEL) da Unicamp. A publicação, que 
reúne 48 poemas produzidos ao longo 
de 20 anos – boa parte nos últimos cinco 
-, foi lançada recentemente pela Ateliê 
Editorial.  De acordo com o autor, que 
responde também pela direção da Editora 
da Unicamp, a obra pode ser conside-
rada uma espécie de balanço das suas 
vivências. “O título do livro pode parecer 
paradoxal numa primeira leitura, uma 
vez que as pessoas costumam associar 
memória apenas ao passado. Entretanto, 

a expressão está consagrada, por exemplo, 
no meio jurídico, no qual significa registro. 
O que eu pretendi fazer foi justamente regis-
trar algumas das minhas experiências, mas 
com o olhar voltado para o futuro”, explica.

Conforme Franchetti, nem todos os po-
emas são inéditos. Alguns já haviam sido 
publicados, por exemplo, em sites dedicados 
à literatura. O docente conta que selecionou 
os escritos que pudessem ser retrabalhados 
e que permitissem compor um conjunto 
relativamente coeso, como se o livro fosse 
um poema único. “O retrabalhar, no caso, 
não significou reescrever, mas sim fazer 
pequenos ajustes, como cortar uma ou outra 
palavra”, esclarece. Os temas abordados são 
os inescapáveis a qualquer pessoa, princi-
palmente àquela que completou 50 anos e 
percebeu a finitude de todas as coisas. “Nos 
poemas, eu falo de amor, morte, infância, 
angústias religiosas. Como foram escritos em 
momentos diferentes da minha vida, penso 
que eles mostram como as experiências vão 
se modificando com o decorrer do tempo”.

A produção de uma obra com tais caracte-
rísticas, admite Franchetti, tem o seu aspecto 
doloroso. Afinal, balanços costumam revelar 
sucessos, mas insucessos também. O autor 
diz que Memória Futura surge num instante 
especial da sua vida profissional. Em razão 
dos afazeres da vida acadêmica – estudos, au-
las, orientações, pesquisas etc –, ele sempre 
dedicou menos tempo do que desejava ao ato 
de escrever, paixão que o encaminhou para o 
curso de Letras e posteriormente para a críti-
ca literária. “Atualmente, embora ainda man-
tenha esses compromissos, penso que atingi 

um ponto de equilíbrio que tem me per-
mitido dedicar não apenas mais tempo, 
mas também mais energia à literatura”.

A julgar pela produção atual de 
Franchetti, energia é o que não lhe 
falta. Além de Memória Futura, ele 
tem dois outros livros prontos – um de 
poesia e um de contos – e está escre-
vendo um terceiro, este um romance. 
Além disso, o professor do IEL soma 
três outras obras publicadas – uma de 
poesia satírica e pornográfica, uma 
de haicais e uma pequena novela.

O professor e escritor 
Paulo Franchetti: 

“Registrando 
algumas das minhas 

experiências, mas 
com o olhar voltado 

para o futuro”
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