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Sinopse: “Por que e para que es-
tudar a África?”, pergunta autora na 
Introdução desta obra, que elucida 
aspectos fundamentais da história da 
língua inglesa no continente africano 
— uma história do passado que se 
reafi rma no presente, quando a língua 
inglesa, antes atrelada ao imperialismo 
britânico e trabalhada como ferramen-
ta do colonialismo, é fortalecida no 
pós-independência das colônias e dos 
protetorados, ao ganhar o status de 
língua ofi cial. Partindo da desconstru-
ção de um conceito estereotipado de 
África, a autora explica que as refl exões 
apresentadas neste livro “são norteadas 
por uma ética ligada à subversão de 
discursos que inventaram uma África 
débil e servil, mais especifi camente de 
um discurso que infere a inevitável su-
perioridade da língua inglesa em relação 
às línguas africanas autóctones”. Em 
contrapartida ao discurso que promove 
o inglês como língua global e globali-
zante, A língua inglesa na África 
ressalta a importância social e política 
das línguas africanas, sobretudo no 
contexto educacional dos países africa-
nos ditos anglófonos. Para fundamentar 
seu argumento, a autora reúne os mais 
importantes teóricos africanos que se 
debruçam sobre a questão linguística 
no continente, tecendo, assim, um diá-
logo produtivo e questionador. Este é, 
por fi m, um livro despretensioso e bem 
articulado: leitura essencial para aqueles 
que estudam a(s) África(s) no Brasil.

Autora: Ângela Lamas Rodrigues 
é doutora em letras pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Atualmente 
é professora na Universidade Estadual 
de Londrina (PR).

A língua inglesa 
na África

Opressão, negociação, 
resistência

Paviartes I recebe R$ 1,2 mi 
em readequações na infraestrutura

Foto: Antonio Scarínetti

16/3/2012 – O reitor da Unicamp, 
Fernando Ferreira Costa, inaugurou 
no último dia 16 as obras para reade-
quações na infraestrutura do Pavilhão 
I (Paviartes) do Instituto de Artes 
(IA). O prédio passou por restrutu-
ração completa. Foram trocados os 
pisos, telhados, instalações elétricas 
e hidráulicas; e executadas adequa-
ções para portadores de necessidades 
especiais, com instalação de elevador 
e reforma dos sanitários. Mais de 200 
alunos dos cursos de Dança e Artes 
Cênicas desenvolvem suas atividades 
práticas no local. O investimento é de 
R$ 1,2 milhão.

“Uma universidade que queira ser 
de classe mundial, como a Unicamp 
almeja, tem que ter todas as suas áreas 
igualmente desenvolvidas. Por isso, 
estamos investindo maciçamente na 
infraestrutura. E isso inclui o Instituto 
de Artes. Estes recursos são signifi ca-
tivos e fazem parte de um conjunto de 
investimentos que estamos fazendo 
na graduação. Gostaria de agradecer 
o esforço dos diretores, docentes e 
funcionários que contribuíram com 
esta obra”, expressou o reitor durante 
cerimônia de inauguração.

Citando outras obras, como a cons-
trução do teatro-escola, o diretor do IA, 
Esdras Rodrigues Silva, afi rmou que o 
momento é “histórico e signifi cativo. 

Reitor Fernando Costa descerra placa no Pavilhão I do IA

  Fórum de Meio Ambiente e Sociedade - Com o 
tema “Mudanças Globais e Qualidade de Vida, Ambiente, 
Turismo e Violência”, o Fórum Permanente de Meio 
Ambiente e Sociedade acontece no dia 11 de abril, às 9 
horas, no Centro de Convenções da Unicamp. Inscrições 
e outras informações no link http://foruns.bc.unicamp.br/
energia/foruns_energia.php
  Fórum de Dislexia e TDAH - O Laboratório de 
Pesquisa em Difi culdades, Distúrbios de Aprendizagem 
e Transtorno de Atenção (Disapre) da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) realiza no dia 12 de abril, das 9 
às 17 horas, no auditório-5 da FCM, o Fórum de Dislexia 
e TDAH: evidências científicas. A abertura do evento 
contará com a participação da professora e pesquisadora 
Maria Valeriana Leme de Moura-Ribeiro e do professor 
Joseph A. Sergeant, da Universidade de Amsterdam 
(Holanda). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
até o dia 10 de abril. Mais informações: 19-3521-7372.
 Gestão em propriedade intelectual - A Unicamp 
sedia, de 24 a 27 de abril, o Curso Avançado de Gestão 
em Propriedade Intelectual, do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI). As inscrições devem ser 
feitas diretamente pelo site da Inova Unicamp (http://www.
inova.unicamp.br/paginas/inovanit/curso48_inscricao.
php), até 30 de março. Para participar é necessário ter 
o certifi cado do curso intermediário. O curso é gratuito e 
a realização é da Agência de Inovação Inova Unicamp, 
por meio do projeto InovaNIT.
 Barbie na educação de meninas: do rosa ao choque 
- Livro de Fernanda Roveri, doutoranda pela Faculdade 
de Educação (FE) da Unicamp, será lançado no dia 27 
de abril, às 16h30, no Salão Nobre da FE. No evento 
haverá mesa-redonda com as professoras Carmen Lúcia 
Soares (FE), Helena Altmann (FEF) e Cláudia Trevisan, 
da Prefeitura Municipal de Campinas. A publicação é 
da Editora Annablume. Outras informações: ferdth@
yahoo.com.br

 Bolsas de iniciação científi ca - A Pró-reitoria de 
Pesquisa (PRP) recebe, de 2 a 15 de abril, as inscrições 
ao processo seletivo para bolsas de iniciação científi ca 
dos programas PIBIC/CNPq, PIBIC-AF, PIBITI e SAE/
Unicamp. As inscrições podem ser feitas no endereço 
eletrônico www.prp.unicamp.br/pibic
 (EA)² recebe inscrições para o programa Tope - 
Projeto desenvolvido pelo Espaço de Apoio ao Ensino 
e Aprendizagem (EA)² com o apoio das Pró-reitorias 
de Graduação (PRG) e de Extensão e Assuntos Co-
munitários (Preac), o programa “Tope: Todos podem 
ensinar e todos podem aprender” objetiva oferecer cursos 
informais de curta duração, de segunda a sexta-feira, 
das 12 às 14 ou das 18 às 19 horas. Os cursos podem 
ser voltados para qualquer assunto que desperte o 
interesse da comunidade: aviões de papel, fi lmes de 
“stop motion”, ábacos, mágica, vídeo games, etc. A 
participação é voluntária e aberta para a comunidade 
da Unicamp. Interessados em ministrar e/ou assistir 
aos cursos podem se inscrever, até 30 de março, no link 
http://www.ea2.unicamp.br/joomla/index.php/eventos/
projetos/31-tope-todos-podem-ensinar
 Fórum de Ciência e Tecnologia - No próximo Fórum 
Permanente de Ciência e Tecnologia será discutido o 
tema “Espaço e Cultura digital: modos de ocupação”. O 
evento ocorre no dia 26 de março, às 9 horas, no auditório 
da Biblioteca central Cesar Lattes (BC-CL). Mais: http://
foruns.bc.unicamp.br/tecno/tecno48.php
 PAD/PED - O primeiro Encontro de Aperfeiçoamento 
do 1º semestre de 2012 do PAD/PED acontece no dia 
26 de março, às 14 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp. O evento contará com palestra de Eliana 
Ayoub e Guilherme do Val Toledo Prado. Abordam: 
“Planejamento e organização do trabalho pedagógico”. 
Eliana Ayoub é docente da Faculdade de Educação 
(FE) e presidente da Subcomissão Permanente para 
Formação de Professores da CCG/PRG. Guilherme 
do Val Toledo Prado é docente da FE e vice-presidente 
da mesma comissão. Mais informações: 19-3521-7990.
  Fórum da SEH - O Fórum “Processar artigos de 
uso único - uma polêmica de saúde” ocorre no dia 26 
de março, das 8h30 às 17h30, no auditório da Diretoria 
Geral da Administração (DGA). A organização é da Seção 
de Epidemiologia Hospitalar da Unicamp (SEH). Outras 
informações: 19-3521-7054. 
 Programa de Orientação de Carreira - A partir de 
26 de março serão iniciadas as atividades do Projecta 
- Programa de Orientação de Carreira/2012 para os 
estudantes. Este serviço é fruto de uma parceria entre o 
Serviço de Orientação Educacional e o Setor de Estágios 
do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE). O Projecta tem 
por fi nalidade auxiliar o aluno nas questões relacionadas 
ao seu desenvolvimento profi ssional, considerando: a sa-
tisfação com o curso escolhido (dúvida na continuidade); 
a transição da universidade para o mundo do trabalho 
(planejamento de carreira) e a preparação do estudante 
para o ingresso no mercado de trabalho (elaboração 
do currículo, dinâmicas de grupo e entrevista). Os 
atendimentos serão oferecidos em grupo em horários 
variados. Inscrições. Outras informações: 19-3521-6539. 
  Encontros NEPP - O Programa de Estudos de 
Sistemas de Saúde (PESS) do Núcleo de Estudos de 

 Computação - “Coloração de arestas em Grafos 
Split” (doutorado). Candidata: Sheila Morais de 
Almeida. Orientadora: professora Célia Picinin de 
Mello. Dia 28 de março, às 9 horas, no auditório do IC.
 Economia - “Crise e capitalismo contemporâneo: 
uma revisão das interpretações marxistas da grande 
recessão (2007-2009)” (mestrado). Candidato: Alex 
Wilhans Antonio Palludeto. Orientador: professor 
Nelson Prado Alves Pinto. Dia 30 de março, às 16 
horas, na sala 23 (pavilhão da Pós-graduação) do IE.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - 
“Caracterização hidrodinâmica da Baía e Estuário 
Santista utilizando a modelagem numérica” (mes-
trado). Candidata: Camila Maria Mateus Alves de 
Souza. Orientador: professor Tiago Zenker Gireli. Dia 
30 de março, às 9h30, na sala de videoconferência 
do CCUEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Condi-
ções sufi cientes de otimalidade para o problema de 
controle de sistemas lineares estocásticos” (mestra-
do). Candidato: Diego de Sousa Madeira. Orientador: 
professor João Bosco Ribeiro do Val. Dia 29 de março, 
às 15 horas, na sala PE-11 (prédio da CPG/FEEC).
- “Aplicação da codifi cação ROI e WT para compres-
são de imagens DICOM-CT” (mestrado). Candidata: 
Efraina Gladys Cutipa Arapa. Orientador: professor 
Yuzo Iano. Dia 30 de março, às 9 horas, na sala da 
congregação da FEEC.
- “Uma nova técnica para caracterização de grades 
de Bragg em fi bra óptica utilizando um método de 
deconvolução” (mestrado). Candidato: Alex Dante. 
Orientador: professor Elnatan Chagas Ferreira. Dia 
30 de março, às 14 horas, na sala PE-11, prédio da 
CPG/FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Avaliação termoeconô-
mica da cogeração no setor sucroenergético com 
o emprego de bagaço, palha, biogás de vinhaça 
concentrada e geração na entressafra” (doutorado). 

Políticas Públicas (NEPP) abre no dia 27 de março, 
às 9 horas, a série de “Encontros NEPP”. O objetivo é 
promover refl exões e debates sobre a construção das 
Redes Básicas de Saúde no Sistema Único de Saúde 
(SUS). No primeiro encontro haverá a participação 
do Dr. Eugênio Vilaça Mendes.O evento ocorre no 
auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM-5). 
Mais informações: 19-3521-2480 ou e-mail pess@
nepp.unicamp.br 
 IELTS - Uma palestra do IELTS, exame de inglês exi-
gido por determinadas universidades para participação 
em intercâmbios, ocorre no dia 27 de março, às 17h30, 
na sala PB18 do Ciclo Básico I. O evento é ligado ao 
Programa Ciência sem Fronteiras. Outras informações: 
19-3521-4757.
 Fórum de Arte, Cultura e Educação - “A Fronteira 
entre a Ciência e a Arte”. Tema será discutido durante 
a realização do Fórum Permanente de Arte, Cultura e 
Educação. O evento ocorre no dia 29 de março, às 9 
horas, no Centro de Convenções da Unicamp. Inscrições 
e outras informações no site: http://foruns.bc.unicamp.
br/arte/foruns_arte.php%20
 Lean Enterprise e Lean Healthcare – Os sim-
pósios Lean Enterprise e Lean Healthcare serão 
realizados no dia 29 de março, a partir das 9 horas, 
no auditório da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM). A primeira videoconferência contará com 
a participação de Earll Murman, diretor do Lean 
Advancement Initiative (LAI) Educational Network 
(EdNet) do MIT e autor do livro “Lean Enterprise 
Value: Insights from MIT s Lean Aerospace Initiative”. 
A segunda videoconferência terá a participação de 
Richard B. Lewis II, diretor-executivo do LAI no MIT 
e ex-diretor de operações da Rolls-Royce Corpora-
tion. A organização é do Laboratório Logística em 
Ensino, Pesquisa e Divulgação Científi ca ( Lepedic). 
Inscrições online até 26 de março. Programação e 
valores de investimento estão disponíveis no link 
http://www.lepedic.com.br/eventos/simposiolean%20
 Itinerários do Saber Musical - O projeto “Itinerários 
do Saber Musical” retoma as suas atividades de 2012 
com a realização da ofi cina “Samba de Bumbo Rural 
Paulista”. Ela será ministrada Alceu José Estevam, 
dia 29 de março, às 12 horas, na sala 35 do Instituto 
de Artes (IA). O evento é apoiado pela Pró-reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários (Preac) e pelo IA. A 
organização é da professora Lenita W. Mendes Nogueira. 
Mais informações itinerariosdosabermusical@gmail.com
  Lançamento - No dia 29 de março, às 19 horas, 
no EccoSpaço, o professor Gastão Wagner de Souza 
Campos lança o romance-ficção Espírito de Época 
(Editora Hucitec), livro que o médico sanitarista esteve 
escrevendo desde 2004. O lançamento também marca 
os 60 anos do professor do Departamento de Saúde 
Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas (FCM). 
Souza Campos teve participação fundamental na criação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e outras políticas 
públicas na área. Espírito de Época é uma transliteração 
subjetiva dos anos 50, 60 e 70, uma caricatura lírica 
de uma época e das gerações que a coproduziram. O 
EccoSpaço fi ca na Rua João Vedovello 149, no Jardim 
Santa Cândida, em Campinas-SP. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 19-9136-7295. 
 Conversando sobre a Graduação - No primeiro 
“Conversando sobre a Graduação” de 2012, projeto 
organizado pela Pró-reitoria de Graduação (PRG) da 
Unicamp, o convidado é Álvaro Neves, doutor em Física 
pela University of Nottingham. No dia 30 de março, na 
sala CB05 do Ciclo Básico I, ele tratará sobre a origem 
e a racionalidade do método tradicional de ensino e dos 
métodos ativos/interativos, entre outros assuntos. Neves 
é professor do Departamento de Física da Universidade 
Federal de Viçosa. O Conversando sobre a Graduação 
tem por objetivo promover conversas a respeito de temas 
que têm importância para o desenvolvimento dos cursos 
de graduação, tais como: avaliação, composição do 
currículo, vetores, entre outros. 
 Cipa - A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
no Trabalho (Cipa-Funcamp) recebe, até 30 de março, 
as inscrições de novos cipeiros. Elas podem ser feitas 
das 9 às 17 horas, no Sesmt-Funcamp.
 Seminário de coleta seletiva solidária - No dia 30 de 
março, às 9 horas, no auditório do Instituto de Economia 
(IE), a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Popula-
res (ITCP) da Unicamp organiza o seminário de coleta 
seletiva solidária “Gestão de Resíduos Sólidos” com 
a participação de catadores. O objetivo do encontro é 
contribuir para a refl exão, debate e elaboração propostas 
para a gestão de resíduos sólidos em Campinas, que 
possam garantir melhores condições ambientais para 
o município e também melhores condições de trabalho 
para as cooperativas de triagem e catadores. Mais 
informações: 19-3521-5212.

 SisPot 2012 - Encontro de Pesquisadores em Sis-
temas de Potência será realizado entre 2 e 4 de abril, 
na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação 
(FEEC). O evento tem ocorrido regularmente desde 
2001 com a apresentação de trabalhos de pesquisa 
em andamento ou recentemente concluídos na FEEC. 
Mais informações no link http://www.fee.unicamp.br/
SisPot2012/

Candidato: Aristides Bobroff Maluf. Orientador: 
professor Caio Glauco Sanchez. Dia 30 de março, 
às 14 horas, na FEM.
 Engenharia Química - “Conveccão forçada de 
partículas poliméricas em fase diluída: curvas de 
pressão e distribuição de partículas” (doutorado). 
Candidata: Marlene Silva De Moraes. Orientador: 
professor Elias Basile Tambourgi. Dia 29 de março, às 
9 horas, na sala de defesa de teses (bloco D) da FEQ.
- “Síntese automática de redes de trocadores de calor 
a partir de análise pinch e programação matemática” 
(mestrado). Candidata: Mariana Fraga de Santana. 
Orientador: professor Roger Josef Zemp. Dia 30 de 
março, às 14 horas, na sala de defesa de tese da FEQ.
 Geociências - “Interpretação paleoambiental dos 
paleossolos encontrados no grupo Urucuia (cretáceo 
superior)” (mestrado). Candidata: Roberta Marquezi 
Bueno. Orientador: professor Francisco Sergio 
Bernardes Ladeira. Dia 28 de março, às 9 horas, no 
auditório do IG.
- “Uma análise dos condicionantes e oportunidades 
em cadeias produtivas baseadas em recursos 
naturais: o caso do setor sucroalcooleiro no Brasil” 
(doutorado). Candidata: Pollyana de Carvalho Var-
richio. Orientador: professor Sérgio Robles Reis de 
Queiroz. Dia 29 de março, às 14 horas, no IG.
- “Caracterização geológica e metalogenética do 
Depósito X1 – Província Aurífera de Alta Floresta, 
região de Matupá (MT)” (mestrado). Candidata: 
Rosana Mara Rodrigues. Orientador: professor 
Roberto Perez Xavier. Dia 3 de abril, às 14 horas, 
no auditório do IG.
 Humanas - “Nuvem cigana: a trajetória do Clube da 
Esquina no campo da MPB” (mestrado). Candidata: 
Sheyla Castro Diniz. Orientador: professor Marcelo 
Siqueira Ridenti. Dia 29 de março, às 14 horas, na 
Sala da Congregação do IFCH.
- “Somos todos um: vida e imanência no movimento 
comunitário alternativo” (mestrado). Candidato: 
Rodrigo Iamarino Caravita. Orientador: professor 
Ronaldo Almeida. Dia 30 de março, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses do IFCH.
- “Os sentidos da paternidade: dos ‘pais desconhe-
cidos’ ao exame de DNA” (doutorado). Candidata: 
Sabrina Finamori. Orientadora: Professora Heloisa 
Pontes. Dia 30 de março, às 14 horas, na sala da 
congregação do IFCH.
 Linguagem - “Folha: do manual ao jornal ou do 
jornalístico ao pedagógico” (doutorado). Candidata: 
Maraisa Lopes. Orientadora: professora Claudia 
Regina Castellanos Pfeiffer. Dia 26 de março, às 14 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
- “No começo ele não tem língua nenhuma, ele não 
fala, ele não tem Libras, né?”: representações sobre 
línguas de sinais caseiras” (mestrado). Candidata: 
Kate Mamhy Oliveira Kumada. Orientadora: profes-
sora Marilda do Couto Cavalcanti. Dia 4 de abril, às 
11 horas, na sala de defesa de teses do IEL. 
- “Alterações de linguagem nas epilepsias: um estudo 
neurolinguístico” (mestrado). Candidata: Danielle 
Patricia Algave. Orientadora: professora Rosana do 
Carmo Novaes Pinto. Dia 4 de abril, às 15 horas, na 
sala de defesa de teses do IEL. 
 Matemática, Estatística e Computação Cientí-
fi ca - “Sobre uma classe de sistemas elípticos ha-
miltonianos” (doutorado). Candidato: José Anderson 
Valença Cardoso. Orientador: professor Francisco 
Odair Vieira de Paiva. Dia 27 de março, às 10 horas, 
na sala 253 do Imecc. 
- “Otimização sem derivadas em conjuntos magros” 
(doutorado). Candidato: Francisco Nogueira Calmon 
Sobral. Orientador: professor José Mario Martínez 
Pérez. Dia 28 de março, às 14 horas, na sala 253 
do Imecc.
- “Iteração continuada aplicada ao método de pontos 
interiores.” (mestrado). Candidata: Lilian Ferreira Berti. 
Orientador: professor Aurelio Ribeiro Leite de Oliveira. 
Dia 2 de abril, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
 Química - “Nanocristais de celulose: obtenção, ca-
racterização e modifi cação de superfície” (mestrado). 
Candidata: Márcia de Oliveira Taipina. Orientadora: 
professora Maria do Carmo Gonçalves. Dia 29 de 
março, às 14 horas, no Miniauditório do IQ.
- “Estudos biofísicos de chaperonas de secreção e de 
interações proteína-ligante” (doutorado). Candidata: 
Alessandra Prando. Orientadora: professora Ljubica 
Tasic. Dia 30 de março, às 13h30, no Miniauditório 
do IQ. 

Com todas as obras o IA entra em uma 
nova era no quesito infraestrutura, dan-
do um salto muito grande”, ressaltou.

Um total de R$ 12 milhões vem 
sendo aplicados nos últimos três anos 
em diversas obras no Instituto, com-

plementou Paulo Eduardo Rodrigues 
da Silva, pró-reitor de Desenvolvimen-
to Universitário. “São muitas obras 

que estamos executando no campus, 
e o Instituto que mais vem recebendo 
recursos pela demanda existente é o IA. 
Mas todas as demais unidades estão 
passando por melhorias”, ponderou. 
As obras são gerenciadas pela Coor-
denadoria de Projetos e Obras (CPO), 
órgão vinculado à Pró-Reitoria de De-
senvolvimento Universitário (PRDU).

O pró-reitor de Graduação, Mar-
celo Knobel, destacou o esforço con-
junto para a conquista de melhorias 
na infraestrutura do Pavilhão I. “Tive 
um envolvimento direto com a refor-
ma e sei que tem muito ainda para 
ser melhorado. Nós temos todo um 
planejamento para encaminhar estas 
outras melhorias e o importante é que 
estamos trabalhando bem e juntos para 
conquistarmos espaços adequados para 
nossa universidade”, destacou.

Também discursaram as diretoras 
Sara Pereira Lopes, do Departamento 
de Artes Cênicas, e Elizabeth Bauch 
Zimmermann, da Artes Corporais. 
A cerimônia de inauguração contou 
ainda com apresentações de grupos 
de alunos dos cursos de Artes Cênicas 
e Dança. Eles encenaram fragmentos 
dos espetáculos “O Burguês Finado” 
(Artes Cênicas) e “Sim, pela Cintura” 
(Dança), dirigidos pelos docentes 
Robert Mallet e Daniela Gatti. (Sílvio 
Anunciação)


