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� CoMAU - Nos dias 7, 8 e 9 de outubro,
no auditório da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM), acontece o XVII Congresso Mé-
dico Acadêmico (CoMAU) da Unicamp. É or-
ganizado pela Coordenadoria Científica do
Centro Acadêmico Adolfo Lutz e por alunos
do curso de medicina da Unicamp. O even-
to abrange temas de interesse acadêmico e
de importância para a complementação do
curso médico e a atualização do profissional
de saúde. Durante o CoMAU será entregue
o prêmio Adolfo Lutz e Lopes de Faria aos
melhores trabalhos orais e pôsteres apresen-
tados. Programação e inscrições: http://
www.comau2008.com/. Outras informações:
19-3521-8968.
� Workshop com Michael Benedikt - A

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC) promove nos dias 7 e 8 de
outubro, a partir das 8h30, no auditório da
Associação de Docentes da Unicamp (Aduni-
camp), workshop com o professor Michael
Benedikt (Universidade Austin/Texas). Ele
discute “Valor em Habitações de interesse
social associado com pesquisas desenvolvi-
das em conjunto com a CDHU”. O evento é
aberto para pesquisadores, estudantes e
profissionais interessados no tema. Informa-
ções: 19-8114-3552.
� Semana de Fonoaudiologia - De 7 a 10

de outubro, das 9 às 17 horas, no auditório da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM), a-
contece a VI Semana de Fonoaudiologia. O
evento é organizado pelos alunos de gradu-
ação em Fonoaudiologia. Tem por objetivo
promover a aquisição de novos conhecimen-
tos, por meio de atividades científicas progra-
madas. A programação prevê palestras,
mesas-redondas e oficinas, com renomados
profissionais das áreas de Fonoaudiologia,
Medicina, Psicologia, Terapia Ocupacional e
Lingüistica. Programação e inscrições: http:/
/www.semana-fono-unicamp.890m.com/
Outras informações: 19-3521-8817.
� Esalq/USP - O Programa de Pós-gra-

duação em Entomologia da Esalq/USP rea-
liza nos dias 7, 8 e 9 de outubro, encontro so-
bre a “Conservação de Organismos Benéfi-
cos Bioconservação”. Saiba mais na página
eletrônica: http://www.unicamp.br/unicamp/
unicamp_hoje/sala_imprensa/www.lef.e-
salq.usp.br/bioconservacao ou e-mail bio-
con@esalq.usp.br
� Mega Bazar do Nuvoch - O Núcleo de

Voluntários do Hospital de Clínicas (Nuvohc)
realiza no dia 7 de outubro, das 9 às 16h30, no
Ginásio Multidisciplinar (GMU), o II Mega Bazar.
No local, os visitantes poderão adquirir roupas,
calçados, brinquedos e bijuterias a preços
acessíveis. Outras informações: 19-3289-3122.
� Professora do IQ recebe prêmio -

Contratada em junho para compor o quadro
docente do Instituto de Química (IQ), a pro-
fessora Luciana Gonzaga de Oliveira foi con-
templada com o prêmio – Grant - L´Oreal
Brasil para as Mulheres na Ciência 2008, na
área de Ciências Químicas. O programa é
patrocinado pela L´Oreal Brasil em parceria
com a Academia Brasileira de Ciências e a
Unesco. O anúncio oficial foi feito no dia 6 de
agosto e a cerimônia de premiação aconte-
ce no dia 8 de outubro, no Hotel Copacabana

Palace (RJ). Leia mais: http://www.uni-
camp.br/unicamp/divulgacao/2008/08/12/
docente-do-iq-recebe-premio-l-oreal-brasil-
para-mulheres-na-ciencia-2008-0
� Jovens Pesquisadores do IFGW - O

IX Encontro de Jovens Pesquisadores, even-
to organizado por estudantes de pós-gradu-
ação do Instituto de Física “Gleb Wataghin”
(IFGW), acontece de 8 a 10 de outubro, no
IFGW. Tem por objetivo promover a inte-
gração entre os futuros e atuais pós-gra-
duandos ligados às áreas de pesquisa corre-
lacionadas com a Física. Outras informa-
ções: 19-3521-5328 ou na página do even-
to http://www.ifi.unicamp.br/encontro
� Desastres Naturais - O Laboratório de

Estudos Climáticos (Leclig) do Instituto de
Geociências (IG) realiza mesa-redonda so-
bre desastres naturais. Será no dia 8 de
outubro, às 14 horas, na sala EB-02 (prédio
da Engenharia Básica) do IG. Outras infor-
mações: leclig@ige.unicamp.br
� Reservatórios de concreto - O Semi-

nário “Durabilidade de Reservatórios de Con-
creto” acontece no dia 10 de outubro, das
13h30 às 18 horas, no auditório da Faculda-
de de Engenharia Civil, Arquitetura e Urba-
nismo (FEC). Informações: 19-3521-2408.
� OSU no Guarani - A Orquestra Sinfônica

da Unicamp (OSU) apresenta nos dias 11 e 12
de outubro, às 20 horas, no Ginásio do Gua-
rani, o ballet “Quebra Nozes”, de Tchaikovsky.
A apresentação acontece com os corpos de
baile dos projetos Dança e Cidadania e Cia de
Dança de Campinas. Ingressos podem ser
adquiridos nas bilheterias do Ginásio por R$
20. Estudantes e aposentados pagam meia.
Outras informações: 19-3278-1586.
� Consu e CCPG - A Secretaria Geral

(SG) da Unicamp recebe até 7 de outubro as
inscrições dos estudantes de pós-graduação
para composição de sua representação junto
ao Conselho Universitário (Consu) e Comis-
são Central de Pós-graduação (CCPG). São
candidatos à representação todos os alunos
regularmente matriculados na pós-gradua-
ção, não estando com a matrícula trancada
e não sendo servidores públicos da Unicamp.
As inscrições devem ser feitas na SG (prédio
da Reitoria II). As eleições acontecem entre 5
e 6 de novembro. Leia mais: http://www.u-
nicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/09/25/
abertas-inscricoes-para-representacao-dis-
cente-da-pos-graduacao-junto-ao-consu
� Cariologia e Saúde Coletiva - A Comis-

são de Pós-Graduação da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (FOP) recebe, até
31 de outubro, inscrições à seleção de candi-
datos para mestrado, doutorado e doutorado
direto, nas áreas de concentração em Cario-
logia e Saúde Coletiva do Programa de Pós-
graduação em Odontologia. As inscrições
podem ser feitas por profissionais de nível
superior da área de saúde ou áreas afins. Os
exames acontecem nos dias 17 e 18 de no-
vembro e os resultados serão divulgados no
dia 1 de dezembro para início das atividades
acadêmicas no primeiro semestre de 2009. 
Outras informações pelo site http://www.fop.u-
nicamp.br/cpg/ ou telefone 19-2106 5250.
� Vestibular - A Comissão Permanente

para os Vestibulares da Unicamp, Comvest,
está com inscrições abertas para o Vestibu-
lar Nacional Unicamp 2009. Os candidatos
têm até o dia 7 de outubro para se inscrever.
Saiba mais: http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2008/09/02/vestibular-2009-rece-
be-inscricoes-ate-7-de-outubro
� Bolsistas trabalho SAE - O Serviço de

Apoio ao Estudante (SAE) recebe, até 8 de
outubro, solicitações de bolsistas trabalho
2009. Saiba mais no endereço eletrônico: http:/
/www.sae.unicamp.br/conteudo.php?id=17
� Semec - De 6 a 10 de outubro a Motriz,

empresa Júnior da Faculdade de Engenha-
ria Mecânica (FEM), realiza a Semana de
Engenharia Mecânica (Semec). Em sua XII
edição, o evento contará com a participação
de diversas empresas da região de Campi-
nas (Schaeffler Group, Metroval, Bosch e
Eaton). Além disso, diversas palestras ocor-
rerão durante a semana sobre as novidades
da área, com destaque para a palestra de
abertura que será ministrada por Besaliel
Botelho, Vice-presidente da Bosch América
Latina, no auditório da Faculdade de Ciênci-
as Médicas (FCM), às 18 horas, dia 6 de
outubro. Outras informações: no site http://
www.semec.com.br
� Simpósio no HC – Com o tema “Direi-

tos da Criança e do Adolescente na Saúde”,
o Serviço Social do Hospital de Clínicas
(HC), com apoio do Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS), realiza no dia 9 de ou-
tubro, a partir das 9 horas, I Simpósio de
Proteção Social da Criança e do Adolescen-
te, no anfiteatro do HC. É voltado aos profis-
sionais da área de saúde e a todos os que de-
senvolvem trabalho com jovens. Um dos des-
taques do evento está na palestra “A criança
terceirizada”, a ser proferida pelo professor
José Martins Filho, pediatra e ex-reitor da
Unicamp, com extensa bagagem na área de
pediatra. Também fará parte do evento a pa-
lestra “Brincando e Sonhando na Vida”, com
o professor Jamiro da Silva Wanderley, da
FCM. Há uma taxa de solidariedade: uma lata
de leite em pó, que deverá ser entregue no dia
do evento). Outras informações e inscrições:
spsca@hc.unicamp.br

� Eventos futuros

� Histórias das Ciências da Saúde – O
Grupo de Estudos História das Ciências da
Saúde da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) da Unicamp realiza, de 13 a 17 de
outubro, das 18 às 22 horas, no salão nobre
da FCM, o Curso de Introdução à História das
Ciências da Saúde, com uma programação
de 10 palestras. O evento marca as comemo-
rações da criação das duas primeiras esco-
las de medicina no Brasil, uma na Bahia e
outra no Rio de Janeiro. Inscrições: http://
www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?si-
gla=FCM-0427&of=001. Outras informações:
19- 3521-4646 ou 3521-8849.
� Simpeq - Acontece nos dias 17 e 18 de

outubro, no Instituto de Química (IQ) da
Unicamp, a oitava edição do VII Simpeq
“Química Beleza e Saúde” (http://gpqua-
e.iqm.unicamp.br/simpeq8i.html). Trata-se
de evento dirigido para professores que dão
aulas de Química no ensino médio. Na pro-
gramação estão previstas palestras, ativida-
des experimentais, apresentação de traba-
lhos e debates, e um curso de extensão
autorizado pela Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas da Secretaria de Edu-
cação de São Paulo. Inscrições e outras in-
formações: http://gpquae.iqm.unicamp.br/
simpeq8i.html
� Poéticas do fazer - Encontro de ex-alu-

nos de prática de ensino de arte da Unicamp
acontece nos dias 17 e 18 de outubro, no
salão nobre da Faculdade de Educação (FE).
É organizado pelo Laboratório de Estudos
sobre Arte, Corpo e Educação (Laborarte).

29/9/2008 – A Unicamp anunciou no últi-
mo dia 25 a abertura de processo seletivo para
contratação de professores que atuarão na Fa-
culdade de Ciências Aplicadas, no campus de
Limeira. São oferecidas 19 vagas em 13 áreas.
Os candidatos deverão ter titulação mínima de
professor doutor, além de apresentar memorial
e projeto de pesquisa. As inscrições, que pros-
seguem até 25 de outubro, deverão ser feitas na
Secretaria Geral da Universidade, localizada no
Prédio Reitoria II, andar térreo, Cidade Univer-
sitária “Zeferino Vaz”, distrito de Barão Geral-
do, no campus de Campinas, das 9 às 12 horas
e das 14 às 17 horas.  Informações no site da
Secretaria Geral da Unicamp.

São oferecidas as seguintes vagas:
Uma função na Área de Nutrição, para atu-

ação nas disciplinas: Nutrição normal e
dietética, Nutrição Educacional, Técnica
dietética, Nutrição: Ciências e Profissão, sendo
objeto do processo seletivo as disciplinas: Téc-
nica dietética, Nutrição: Ciência e Profissão e

Nutrição normal e dietética.
Duas funções na Área de Saúde Coletiva,

para atuação nas disciplinas Prática de Ciências:
Epidemiologia e Bioestatística,  Ações de Saúde
Coletiva e Sociedade, Ética e Bioética: conceito
e atividade profissional, Comunicação e Saúde,
Agressão e Defesa: relação parasito-hospedei-
ro, sendo objeto do processo seletivo as discipli-
nas Ações de Saúde Coletiva e Sociedade e Prá-
tica de Ciências: Epidemiologia e Bioestatística.

Uma função de na Área de Fenômenos de
Transporte e Operações Unitárias, para atuação
nas disciplinas: Introdução à Engenharia, Fe-
nômenos do Transporte, Laboratório de Enge-
nharia, Operações Unitárias, Termodinâmica e
Aplicações, Estrutura e Propriedade dos Mate-
riais,  sendo objeto do processo seletivo as dis-
ciplinas: Fenômenos do Transporte, Operações
Unitárias e Termodinâmica e Aplicações.

Uma função na Área de Gestão nas discipli-
nas Evolução do Pensamento em Gestão, Sis-
temas de Gestão; Gestão de Recursos Huma-
nos, Gestão de Sistemas de Logística, Noções
de Administração e Gestão, Práticas Sociais nas
Organizações, sendo objeto do processo seleti-
vo as disciplinas Evolução do Pensamento em
Gestão, Noções de Administração Gestão e Prá-
ticas Sociais nas Organizações.

Duas funções na Área de Ciências do Esporte,
para atuação nas disciplinas: Educação Física:
Ciência e Profissão, Fundamentos da Ginástica,
Cinesiologia, Atletismo, Fundamentos Meto-
dológicos do Treinamento Desportivo, sendo
objeto do processo seletivo as disciplinas: Fun-
damentos da Ginástica, Fundamentos Meto-
dológicos do Treinamento Desportivo, Cinesio-

logia e Educação Física: Ciência e Profissão.
Uma função na Área de Economia, para atu-

ação nas disciplinas Introdução à Economia,
Microeconomia, História das Empresas, Eco-
nomia Brasileira, Mercado, Concorrência e
Competitividade e Estratégia e Planejamento,
sendo objeto do processo seletivo as discipli-
nas Microeconomia e Introdução à Economia.

Uma função na Área de Finanças nas disci-
plinas Contabilidade I e II, Matemática Finan-
ceira, Mercado Financeiro e de Capitais, Ges-
tão Financeira, Controladoria e Finanças
Corporativas, Gestão de Finanças Internacio-
nais I e II e Noções de Administração e Gestão,
sendo objeto do processo seletivo as discipli-
nas Gestão Financeira, Noções de Administra-
ção e Gestão, Contabilidade I .

Uma função na Área de Projeto Mecânico,
para atuação nas disciplinas Introdução à En-
genharia, Laboratório de Engenharia I e II, De-
senho Técnico Assistido por Computador, Re-
sistência dos Materiais, Oficinas e Metodologia
do Projeto sendo objeto do processo seletivo as
disciplinas Introdução à Engenharia e Resistên-
cia dos Materiais.

Duas funções na Área de Gestão Aplicada à
Engenharia, para atuação nas disciplinas Ma-
temática Financeira, Introdução à Engenharia,
Programação Linear, Introdução à Probabilida-
de, Gestão do Conhecimento Organizacional,
Gerenciamento de Projetos, Gestão de Quali-
dade e Produtividade, Planejamento e Contro-
le da Produção, Métodos Estatísticos Aplica-
dos à Engenharia e Noções de Administração e
Gestão, sendo objeto do processo seletivo as
disciplinas Planejamento e Controle da Produ-

ção, Introdução à Engenharia e Métodos Esta-
tísticos Aplicados à Engenharia.

Uma na Área de Saúde do Trabalho e
Ergonomia, para atuação nas disciplinas: Higi-
ene e Segurança do Trabalho, Ergonomia, Prá-
ticas de Ciências: Epidemiologia e Bioesta-
tística, Ações em Saúde Coletiva e Sociedade,
Ética e Bioética: conceito e atividade profissio-
nal, Comunicação e Saúde, sendo objeto do pro-
cesso seletivo as disciplinas: Ações de Saúde
Coletiva e Sociedade e Ergonomia.

Duas funções na Área de Física nas disci-
plinas Física Geral I e II, Física Experimental I
e II, Geometria Analítica, Cálculo I, II e III,
sendo objeto do processo seletivo as discipli-
nas Física Geral I e II.

Uma função na Área do Núcleo Básico Geral
Comum, com atuação nas disciplinas Língua, Lin-
guagem e Discurso, Epistemologia e Filosofia da
Ciência e Lógica, sendo objeto do processo se-
letivo as disciplinas Língua, Linguagem e Dis-
curso e Epistemologia e Filosofia da Ciência.

Uma função na Área do Núcleo Básico Ge-
ral Comum, com atuação nas disciplinas Ética e
Cidadania, Epistemologia e Filosofia da Ciên-
cia, Sociedade e Cultura no Mundo Contempo-
râneo e Meio Ambiente e Sociedade, sendo ob-
jeto do processo seletivo as disciplinas Socieda-
de e Cultura no Mundo Contemporâneo, Ética e
Cidadania e Meio Ambiente e Sociedade.

Duas funções na Área de Núcleo Básico da
Saúde, para atuação nas disciplinas: Morfo-
fisiologia Humana I e II, Célula, estrutural e
funcional e Neurociências, sendo objeto do pro-
cesso seletivo a disciplina: Célula e  Morfofi-
siologia Humana I e II.

Processo seletivo
para docentes no
novo campus de Limeira

Leia mais: http://www.fe.unicamp.br/poeti-
casdofazer/
� Ver Ciência 2008 - Jana Bennett, dire-

tora geral da BBC, chega a São Paulo no dia
20 de outubro. Ela vem para fazer palestra
na abertura da mostra Ver Ciência 2008 cujo
tema central é “Evolução e diversidade”. O
evento marca o início das comemorações
dos 150 anos dos primeiros trabalhos de
Charles Darwin e Alfred Russel Wallace so-
bre evolução e seleção natural. Será no
Catavento Cultural e Educacional, espaço
 dedicado à popularização e disseminação
do conhecimento científico, instalado no
antigo Palácio das Indústrias. A palestra de
Jana Bennett, com tradução simultânea, se
intitula “Spreading Knowledge: the BBC
Experience” (“Disseminando Conhecimento
pela TV: a Experiência da BBC”).  No encon-
tro ela mostrará, com exemplos, como a emis-
sora pública britânica, desde sua fundação há
mais de 70 anos, sempre se preocupou com
a melhoria do nível de informação e cultura ci-
entífica da população.  Além de sua palestra
no Catavento no dia 20, às 18h30, a agenda
de Bennett em São Paulo inclui ainda um pro-
grama Roda Viva, da TV Cultura, a ser pré-
gravado na terça-feira, dia 21. Outras informa-
ções pelo telefone 21-2102-1200 ou e-mail:
sergiobrandao@videociencia.com.br

� Alimentos - “Equilíbrio líquido-líquido
de sistemas reacionais de etanólise e glice-
rólise” (doutorado). Candidato: Marcelo
Lanza. Orientador: professor Antonio José de
Almeida Meirelles. Dia 9, às 14 horas, no sa-
lão nobre da FEA.
� Computação – “Análise de problemas

de escalonamento de processos em Work-
flow” (doutorado). Candidato: Gregório Baggio
Tramontina. Orientador: professor Jacques
Wainer. Dia 10, às 9 horas, na sala 301 do IC.
� Física - “Neutrino de supernova” (mes-

trado). Candidato: Víctor Saúl Basto Gonzá-
lez. Orientador: professor Orlando Luís
Goulart Peres. Dia 10, às 10 horas, no au-
ditório da pós-graduação do IFGW.
� Linguagem - “Quando o corpo pede um

nome” (doutorado). Candidata: Cláudia Apa-
recida Oliveira Leite. Orientadora: professo-
ra Nina Virginia de Araújo Leite. Dia 10, às 9
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
� Matemática, Estatística e 
Computação Científica - “Acelerando o

método de Levenberg e Marquardt para a
minimização da soma de quadrados de fun-
ções com restrições em caixa” (doutorado).
Candidato: Luiz Antonio da Silva Medeiros.
Orientador: professor Francisco de As-
sis Magalhães Gomes Neto. Dia 8, às 14
horas, na sala 253 do Imecc.
� Química - “Aplicação de quimiometria

e espectroscopia no infravermelho próximo
no controle de qualidade de biodiesel e mis-
tura diesel/biodiesel” (mestrado). Candidata:
Ingrid Komorizono de Oliveira. Orienta-
dor: professor Ronei Jesus Poppi. Dia 6, às
9 horas, no miniauditório do IQ.

“Estudos em materiais vítreos e/ou cerâ-
micos de SiCxOy e/ou SiC enriquecidos com
fase dispersa de carbono” (doutorado).
Candidata: Mariana Gava Segatelli. Orienta-

dora: professora Inez Valéria Pagotto Yoshi-
da. Dia 7, às 8h30, no miniauditório do IQ.

“Desenvolvimento do método de correção
de anarmonididade ao campo de força: apli-
cação para o ácido fórmico” (mestrado).
Candidato: Marcelo de Sousa. Orienta-
dor: professor Yoshiyuki Hase. Dia 10, às 14
horas, na sala E-312.

Sinopse: Onde quer que tenha circulado, o
ensaio satírico Queda que as mulheres têm para
os tolos causou polêmica. Originalmente publica-
do em francês por Victor Hénaux, suas idéias
controversas foram debatidas e combatidas na
imprensa belga do final da década de 1850. Pu-
blicado em 1861 no Rio de Janeiro, em tradução
pelo estreante Machado de Assis, o ensaio fo-
mentou o debate antigo a respeito da originalida-
de e da imitação na literatura, tendo sido ora con-
siderado texto original do grande escritor brasi-
leiro, ora adaptação, ora tradução. Esta edição
bilíngüe, cuidadosamente preparada por Ana
Cláudia Suriani da Silva e Eliane Fernanda Cu-
nha Ferreira, resolve finalmente a dúvida sobre
a autoria de Queda, ao mesmo tempo em que
(re)abre o caminho para novas polêmicas e pes-
quisas. Histórias antigas ainda capturam a nos-
sa imaginação. Autores modernos como os anti-
gos traduzem, transformam mitos e outros textos
originais por razões diversas. Para um autor-tra-
dutor, como o jovem Machado, deter-se numa
tradução é exercer uma forma peculiar de medi-
tação estética. É a partir desse material que mui-
tas obras originais vem à tona.

ISBN: 978-85-268-0699-3
Ficha técnica:

1a edição, 2008; 88 páginas;
formato: 14 x 21 cm
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