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O médico e profes
sor aposentado Luiz 
Sergio Leonardi re
cebeu no último dia 
11 o titulo de profes
sor emérito da Uni

camp, em solenidade ocorrida na sala 
do Conselho Universitário (Consu). A 
assembleia universitária foi presidida 
pelo reitor Fernando Ferreira Costa 
e contou com a presença de autori
dades, familiares do homenageado, 
integrantes da comunidade interna e 
convidados. A láurea, proposta pelo 
Departamento de Cirurgia da Facul
dade de Ciências Médicas (FCM), 
foi aprovada por unanimidade pelo 
Consu. Foram padrinhos de Leonar
di os professores Nelson Andreolo 
e Ilka de Fátima Santana Ferreira 
Boin. O título de professor emérito é 
conferido àqueles que se distinguem 
no exercício da atividade acadêmica 
e em razão dos relevantes serviços 
prestados à ciência e à Universidade.

Conforme Andreolo, que fez a 
saudação inicial ao homenageado, 
durante 40 anos Leonardi se dedicou 
de forma ininterrupta ao ensino e à 
pesquisa. “Como médico e profes
sor, ele sempre foi um profissional 

enérgico e exigente, assim como um 
trabalhador incansável”, destacou 
Andreolo, que foi aluno de iniciação 
científica de Leonardi. Ele lembrou 
ainda que o novo professor emérito 
da Unicamp foi pioneiro em diversas 
áreas. “Fez o primeiro transplante 
hepático no Estado de São Paulo, foi 
um dos fundadores do Hemocentro 
da Unicamp e é o primeiro integran
te do Departamento de Cirurgia da 
FCM a receber este título”, elencou.

Ao agradecer a homenagem, Leo
nardi fez um discurso dividido em 
duas partes. Na primeira, feita de im
proviso, ele agradeceu a presença de 
colegas, amigos e familiares, mandou 
alguns recados e pontuou afirmações 
com bom humor. Na segunda, leu um 
texto marcado por avaliações apro
fundadas a respeito da medicina e da 
prática médica. De acordo com ele, 
as escolas médicas precisam oferecer 
uma formação mais humanística aos 
seus alunos. “A medicina deve ser 
orientada por princípios éticos, mol
dados em conceitos filosóficos”, disse.

No entender de Leonardi, o avan
ço tecnológico estabeleceu conflitos 
entre a medicina e a sociedade. “O 
uso de técnicas como o transplante 
de órgãos e a fecundação in vitro 
pressupõe maior responsabilidade 
de ordem moral”. O homenageado 

também aproveitou a solenidade 
para pedir ao reitor da Unicamp que 
some esforços para que o Hospital de 
Clínicas (HC) retome a realização de 
transplantes hepáticos infantis. Fer
nando Costa assinalou que a FCM, o 
HC e a própria Unicamp devem muito 
ao trabalho executado por Leonardi ao 
longo de quatro décadas. “O professor 
Leonardi contribuiu de forma impor

O professor 
Nelson Andreolo, 
que apadrinhou 
o homenageado: 
“Ele sempre foi 
um profissional 
enérgico e 
exigente, 
assim como 
um trabalhador 
incansável”

Luiz Sérgio Leonardi 
recebe o título de 
professor emérito

Painel da semana

� Fórum - No dia 22 de novembro, 
das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp, acontece mais uma edição do 
Fórum Permanente de Ensino Superior com 
o tema Internacionalização e Excelência 
Universitária. Site do evento: http://foruns.
bc.unicamp.br/superior/superior02.php
� Criopreservação - O Cemib irá 

realizar de 22 a 26 de novembro um curso 
e um simpósio sobre Criopreservação de 
Germoplasma de Camundongos. Este evento 
conta com o patrocínio da International So-
ciety for Transgenic Tecnhologies (ISTT), do 
International Council for Laboratory Animal 
Science (ICLAS) e do European Mouse Mu-
tant Archive (EMMA). As aulas práticas e te-
óricas serão transmitidas via teleconferência 
para a sala de Pós-graduação da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM). Inscrições e 
mais informações: http://course.cemib.
unicamp.br/crio/en
� Veículos movidos a foguete 

de água - Será promovida na Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp (Campus de 
Limeira) a segunda competição de veículos, 
envolvendo todos os 120 alunos dos cursos 
de Engenharia de Produção e Engenharia 
de Manufatura. As etapas eliminatórias da 
competição ocorrem nos dias 23 e 26 de 
novembro, a partir das 14 horas. A grande 
final acontece no dia 30, das 8h30 às 10h30.
� Programa Aluno-artista - O 

projeto “Filme Documentário: Não Lugares”, 
selecionado pelo Programa Bolsa Aluno-
artista, apresenta um workshop no dia 23 de 
novembro, às 12 horas, na Sala CB-18 do 
Ciclo Básico I. No evento, os alunos-artistas 
explicam ao público o processo de criação 
do documentário, o roteiro, a produção e as 
facetas das mensagens. A organização é 
do Programa Aluno-artista SAE-PRG. Mais 
informações: 19-3521-7016.
� Mostra de Teatro - Este mês 

começa a Mostra de Teatro do Departamento 
de Artes Cênicas da Unicamp. São espetá-
culos criados pelos alunos do curso de Artes 
Cênicas, sob a direção e a orientação de 
professores e artistas convidados. As apre-
sentações acontecem de 23 de novembro a 
12 de dezembro, no Espaço Cultural Semente 
e no TAO (Teatro Arte e Ofício) com entrada 
franca. Mais detalhes: 19-9139-0909. 
� Estudos Fotográficos - O I Se-

minário de Estudos Fotográficos da Revista 
Studium “Fotografia: Curadoria e Imaginação 
Contemporânea” será realizado no dia 24 de 
novembro, no auditório do Instituto de Artes 
(IA) da Unicamp.  Na abertura do evento, às 
9 horas, será apresentado o filme “El Pabel-
lón Alemán” (Espanha, 14’, 2008), de Juan 
Millares, seguido por conferência do próprio 
Millares, que é da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade Complutense de Madrid. A 
coordenação é do professor Fernando de 
Tacca. Programação: http://www.studium.
iar.unicamp.br/seminario/programacao.
pdf. Outras informações: studium.revista@
gmail.com
� Construindo Competências- 

O Curso de Administração da Faculdade 
Nazarena do Brasil (FNB) realiza, de 24 a 
27 de novembro, o seu I Ciclo de Palestras 
Abertas “Construindo Competências”. Trata-
se de um evento técnico-acadêmico, voltado 
aos profissionais da área de Administração, 
dirigentes e profissionais de áreas correla-
tas. Interessados em participar podem se 
inscrever pelo e-mail cipaad@fnb.com.br, 
até o dia do ciclo. As vagas são limitadas. 
O objetivo do “Construindo Competências”, 
cujas palestras serão realizadas no auditório 
da FNB (KM 15 da Estrada da Rhodia, em 
Barão Geraldo, Campinas), é proporcionar 
um momento de diálogo e reflexão sobre as 
questões emergentes que envolvem os pro-
cessos de produção do trabalho e de gestão 
administrativa em um mundo globalizado e 
competitivo. As palestras do ciclo ocorrem de 
24 a 26 de novembro, às 20 horas, e no dia 
27, às 9 horas. A coordenação do ciclo está 
a cargo do professor Rubens Toledo Arakaki, 
bacharel em Estatística pela Unicamp (1979) 
e da representante discente Ana Carolina 
Azevedo, coordenadora da comissão do 
evento e estagiária do Instituto de Economia 
(IE-Unicamp). Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone 19-3287-7360.

Curso da Inova - A Agência de Inova-
ção Inova Unicamp promove o curso Gestão 
da Propriedade Intelectual e Transferência 
de Tecnologia na Universidade, por meio do 
Projeto PILA - Rede de Propriedade Intelec-
tual da América Latina. A Unicamp integra a 
rede e é responsável pela gestão científica do 
projeto PILA. O curso acontece no dia 24 de 
novembro, no auditório da AFPU. É gratuito 
e destinado, prioritariamente, a profissionais 
que trabalham com propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia. Site do evento: 
http://www.inova.unicamp.br/paginas/
visualiza_conteudo.php?conteudo=163
� O Processo de Bolonha - 

“Histórico e Contextualização da Reforma” 
é o primeiro tema que será apresentado por 
Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira, da 
Faculdade de Educação (FEF) da Unicamp, 
no Simpósio “O Processo de Bolonha. A 

Reforma do Ensino Superior Europeu”. O 
evento ocorre no dia 25 de novembro, a partir 
das 9 horas, no Centro de Convenções da 
Unicamp. Participam pró-reitores de Gradu-
ação da Unicamp e de outras instituições de 
ensino e pesquisa. A realização é do Centro 
de Estudos Avançados (CEAv), das Pró-
reitorias de Graduação, de Pós-graduação 
e de Pesquisa e das Coordenadorias de 
Relações Institucionais e Internacionais e 
de Eventos Institucionais (CEI). O simpósio 
é coordenado pelo professor Euclides de 
Mesquita Neto. Outras informações podem 
ser obtidas pelo e-mail ceav@reitoria.uni
camp.br o telefone 19-3521-5231.
� Visita espanhola - A Unicamp 

recebe no dia 26 de novembro, a partir 
das 9 horas, no Gabinete da Reitoria, a 
visita de Felix Faura, reitor da Universidade 
Politécnica de Cartagena (Espanha) e de 
Francisco Artés Calero, Diretor del Instituto 
de Biotecnologia Vegetal. 
� Unicampinas - Inúmeros alunos 

da Unicamp ingressam e concluem os cursos 
sem, no entanto, conhecer a cidade de Cam-
pinas. Pensando nesta realidade,  foi criado  
o Projeto Unicampinas, desenvolvido a partir 
de uma parceria entre o Serviço de Apoio 
ao Estudante (SAE) e o Departamento de 
Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas 
(Detur). O primeiro evento do Unicampinas 
ocorre no dia 26 de novembro, sexta-feira, 
saindo do estacionamento da Biblioteca 
Central da Unicamp, às 12 horas, com retorno 
previsto para as 14h30. O segundo encontro 
será realizado no dia 3 de dezembro. Outras 
informações: 19-3521-7016 ou 3521-6544.
� TV digital na Educação - O 

Laboratório de Novas Tecnologias Aplicadas 
na Educação (Lantec) organiza no dia 26 de 
novembro, das 10 às 11 horas, no auditório 
da Biblioteca da Faculdade de Educação 
(FE) “Maurício Tragtenberg”, o seminário “A 
Utilização da TV Digital Interativa na Educa-
ção”. Será proferido pela professora Marcia 
Izabel Fugisawa Souza (FE), orientanda de  
doutorado do professor Sérgio Ferreira do 
Amaral. O seminário, com vagas restritas, 
é aberto à participação da comunidade. O 
auditório da Biblioteca da FE fica na Ave-
nida Bertrand Russell 801, no campus da 
Unicamp. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone 19- 3521-5565 ou e-mail 
lantec@unicamp.br.
� Monitores/Mediadores - O Mu-

seu Exploratório de Ciências (MC) recebe até 
24 de novembro, em sua página na internet, 
as inscrições para o Curso de Formação de 
Monitores/Mediadores. Podem ser feitas no 
site http://www.mc.unicamp.br/eventos/
evento/81
� 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 Tecnológica, 
coordenado pelo professor 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 será oferecida na 
própria Unicamp, com inscrições abertas até 
11 de março de 2011. A nova turma iniciará 
suas atividades no dia 18 de março de 2011. 
Outras informações: 19-3521-5167.
� 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=frontp
age&Itemid=1&lang=br
� Flávio de Carvalho - O Centro 

de Documentação Alexandre Eulálio (Cedae) 
organiza a exposição “Flávio de Carvalho: em 
busca da Arte Total”. Composta por dese-
nhos, fotos, manuscritos e projetos, a mostra 
pode ser visitada até 3 de dezembro (nova 
data), exceto sábados, domingos e feriados, 
das 9 às 22h30, na sala de exposições do 
CEDAE. Outras informações 19-3521-1523
� Holografia - Aberta ao público em 

geral e com uma hora e meia de duração, a 
exposição didática de Holografia, organizada 
pelo professor José Lunazzi, do Laboratório 
de Óptica do Instituto de Física (IFGW), 
contempla aula sobre óptica de imagens e 
demonstrações de hologramas e televisão 
holográfica. Iniciada no primeiro semestre 
de 2003, a mostra pode ser visitada todas 
as sextas-feiras, das 15h30 às 17h30, na 
sala de aula LL8 (térreo) da Faculdade de 
Educação (FE), até dezembro de 2010. Inscri-
ções: http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/
expo.htm

Teses da semana

� Computação - “SPARC16: Uma 
nova visão de compressão para processado-
res SPARC” (mestrado). Candidato: Leonardo 
Luiz Ecco. Orientador: professor Rodolfo 
Jardim de Azevedo. Dia 25 de novembro, às 
9 horas, no auditório do IC - Sala 85 - IC 2.
� Economia - “Imposto Territorial 

Rural: um estudo econômico sobre a des-
centralização da cobrança” (mestrado). 
Candidato: Thiago Ademir Macedo Oliveira. 
Orientador: professor Bastiaan Philip Reydon. 
Dia 26 de novembro, às 14 horas, na Sala 
IE-23 (Pavilhão da Pós-graduação).
� Educação Física - “Um diver-

timento admirável: história e formação do 
lazer na natureza (1779-1838)” (doutorado). 
Candidato: Cleber Augusto Gonçalves Dias. 
Orientador: professor Lino Castellani Filho. 
Dia 22 de novembro, às 9h30, na sala da 
congregação da FEF.

“A influência da ideologia e da indústria 

cultural sobre a programação esportiva na 
TV Brasil” (mestrado). Candidato: Alexandre 
Machado Roda. Orientador: professor Lino 
Castellani Filho. Dia 25 de novembro de 2010, 
às 14 horas, na sala da Congregação da FEF.
� Educação Física - “O brincar 

no contexto escolar: significados das brin-
cadeiras realizadas em aulas de educação 
física e no recreio” (mestrado). Candidato: 
Alan Marques da Silva. Orientador: professor 
Jocimar Daolio. Dia 26 de novembro, às 14 
horas, na sala da Congregação da FEF.
� Engenharia Elétrica e de Com-

putação – “Biclusterização na análise de 
dados incertos” (doutorado). Candidato: 
Fabrício Olivetti de França. Orientador: 
professor Fernando Von Zuben. Dia 22 de 
novembro, às 14 horas, no PE-37.

“Alocação e operação de controladores 
FACTS em sistemas elétricos de potência” 
(doutorado). Candidato: Odilon Luís Tortelli. 
Orientador: professor Anésio dos Santos 
Junior. Dia 26 de novembro, às 9 horas, na 
CPG/FEEC.

“Controle de potências ativa e reativa 
de geradores de indução trifásicos de rotor 
bobinado para aplicação em geração eólica 
com a utilização de controladores baseados 
no modelo matemático dinâmico do gerador” 
(doutorado). Candidato: Alfeu Joãozinho 
Sguarezi Filho. Orientador: professor Ernesto 
Ruppert Filho. Dia 26 de novembro, às 10 
horas, na sala da Congregação da FEEC.
� Engenharia Mecânica - “Modela-

gem e análise cinemática de CVT’s Toroidais: 
Influência dos parâmetros geométricos no 
desempenho” (mestrado). Candidato: Breno 
Raizer. Orientador: professor Franco Giuse-
ppe Dedini. Dia 22 de novembro, às 14 horas, 
no auditório DPM/FEM.
� Engenharia Química - “Estudo 

do processo de difusão em resinas dentárias” 
(doutorado). Candidata: Ana Elisa Lavezo. 
Orientador: professor Sergio Persio Ravag-
nani. Dia 23 de novembro, às 10 horas, na 
sala de defesa de teses da FEQ.
� Geociências - “Sensoriamento re-

moto ótico & exploração petrolífera on-shore 
e off-shore” (doutorado). Candidata: Talita 
Lammoglia. Orientador: professor Carlos 
Roberto de Souza Filho. Dia 26 de novembro, 
às 14 horas, no DGRN - Sala A - IG.
� Matemática, Estatística e 

Computação Científica - “Geometria 
hiperbólica: uma proposta para o desenvol-
vimento de atividades utilizando o software 
livre Noneuclid” (mestrado profissional). 
Candidato: Armando Staib. Orientador: pro-
fessor Edson Agustini. Dia 22 de novembro, 
às 9 horas, na sala 253 do Imecc.
� Odontologia - “Efetividade da 

desinfecção por energia de microondas de 
resinas acrílicas contaminadas por leveduras 
do gênero candida” (mestrado). Candidata: 
Manoela Capla de Vasconcelos dos Santos 
da Silva. Orientador: professor Rafael Leo-
nardo X. Consani. Dia 25 de novembro, às 
9 horas, no anfiteatro 01 da FOP.

“Estudo dos efeitos da ipomoea batatas (l.) 
Lam. Na resposta inflamatória e no biofilme 
dental” (doutorado). Candidata: Márcia Thaís 
Pochapski. Orientador: professor Francisco 
Carlos Groppo. Dia 26 de novembro, às 14 
horas, na Congregação da FOP.

O reitor 
Fernando 
Costa e 
o ex-reitor 
José Martins 
Filho 
entregam o 
diploma 
de professor 
emérito a 
Leonardi

tante, entre outros aspectos, para o 
avanço da pesquisa médica no país. A 
concessão dessa honraria é, portanto, 
mais do que merecida”, observou.

O reitor assinalou que grande 
parte da população de São Paulo e até 
mesmo de outros estados reconhece a 
Unicamp pelos serviços prestados na 
área da saúde. “O HC é, sem dúvida 
alguma, um dos melhores hospitais 

do Brasil. Essa condição foi alcan
çada graças à excelência do trabalho 
executado pelos seus profissionais, 
entre eles o professor Leonardi, pio
neiro na realização de transplantes 
de fígado no Estado”, acrescentou.

Graduado em medicina em 1963 
pela USP de Ribeirão Preto, Luiz Sér
gio Leonardi ingressou na Unicamp 
cinco anos depois. Em 1972, defendeu 
sua tese de doutorado e em 1973, a de 
livredocência. Em 1981, tornouse 
professor titular da Universidade. Foi 
chefe do Departamento de Cirurgia 
e diretor da FCM. Também foi um 
dos fundadores do Gastrocentro, 
sendo seu diretor executivo de 1999 
a 2007, data em que se aposentou da 
Universidade. 
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