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�  Congresso de Extensão Uni-
versitária - A Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac) realiza nos dias 
17 e 18 de novembro, o seu 2º Congresso de 
Extensão Universitária, nos salões do Centro 
de Convenções da Unicamp. O 2º Congresso 
reunirá e divulgará as ações de extensão 
realizadas pela Unicamp e por outras insti-
tuições de ensino superior interessadas em 
participar do evento.  O interessado poderá 
se inscrever em uma das seguintes modali-
dades: como expositor de trabalho em painel; 
como co-autor em trabalho submetido por um 
expositor; ou, ainda, como ouvinte, conforme 
descrito detalhadamente nas regras de inscri-
ção. O participante na modalidade expositor 
poderá inscrever, até 20 de outubro, um ou 
mais trabalhos em qualquer das oito áreas: 
Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e 
Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; 
Tecnologia e Produção; e Trabalho, definidas 
nacionalmente pelo Fórum dos Pró-Reitores 
de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras (Forproext). O trabalho submetido 
será avaliado por uma Comissão Julgadora, 
que decidirá sobre a sua aceitação. Inscrições 
e outras informações: www.preac.unicamp.br/
congresso 
� Semana de Geografia - A quarta 

edição da Semana da Geografia da Unicamp 
“Pensando a América Latina” acontece entre 
20 e 23 de outubro, nas dependências do 
prédio da Engenharia Básica, ao lado do IG. 
Na programação constam mesas-redondas, 
conferências, mini-cursos, espaços de diá-
logo e exibição de filmes. O evento é aberto 
ao público. Outras informações: cact@ige.
unicamp.br
� Maria Carrasqueira no Carnegie 

Hall - A professora Maria José Carrasqueira, 
do Departamento de Música, do Instituto de 
Artes da Unicamp, se apresenta no Weill 
Recital Hall do Carnegie Hall de Nova Iorque. 
Será no dia 20 de outubro. Os ingressos 
já estão esgotados. Leia mais: http://www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/10/14/
professora-do-instituto-de-artes-se-apresenta-
em-nova-iorque
�  Palestra com Ademir Pereira 

dos Santos - No dia 21 de outubro, às 15 
horas, o professor Ademir Pereira dos Santos 
profere a palestra “Inventário de Arquitetura 
Industrial: Questões de Teoria e Método”. O 
encontro ocorre no auditório da Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
(FEC) e é promovido pelo Programa de Pós-
graduação da unidade. Outras informações 
pelo e-mail rtirello@usp.br
� Sustentabilidade e Aquecimen-

to Global - O I Simpósio de Sustentabilidade 
e Aquecimento Global acontece no dia 22 de 
outubro, no Instituto de Química (IQ). É orga-
nizado pelo Trote da Cidadania pelo Consumo 
Integrado (TCI) em parceria com o Instituto 
de Química (IQ). Confira a página do evento:  
http://www.tci.unicamp.br/simposio. Outras 
informações: simpósio.sag@gmail.com
� EMC - Nos dias 22 e 23 de outubro, 

no auditório da Biblioteca Central “Cesar 
Lattes”(BC-CL), acontece o evento EMC 
- Estudante e Mercado Conectados 2008. 
Será aberto às 10 horas. Mais informações 
na página eletrônica: http://www.mte.org.br/
emc/index.swf
� Premiação - O Conselho Regional de 

Biblioteconomia – 8ª Região – do Estado de 
São Paulo escolheu o professor do Instituto 
de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, 
Ezequiel Theodoro da Silva, para receber o 
VIII Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura 
Russo. A distinção decorre do reconhecimento 
ao seu trabalho desenvolvido no segmento 
da Biblioteca escolar, tema do Prêmio deste 
ano. A cerimônia de outorga será realizada no 
dia 22 de outubro, às 19 horas, no auditório 
do Museu de Arte de São Paulo ‘Assis Cha-
teaubriand’ – Masp (Avenida Paulista, 1.579, 
São Paulo). Leia mais: http://www.unicamp.
br/unicamp/divulgacao/2008/10/08/ezequiel-
theodoro-recebe-premio-por-sua-dedicacao-
a-bibliotecas-escolares

� Palestra com Ignacy Sachs - O 
Instituto de Economia (IE) e o Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) pro-
movem a palestra “A grande transição: rumo às 
biocivilizações do futuro” com Ignacy Sachs, 
da École des Hautes Études en Sciences So-
ciales (EHESS) da França. Será no dia 22 de 
outubro, às 14 horas no auditório do Nepam. 
Outras informações: 19-3521-7690.
� Conferência Nacional de Cân-

cer - Nos dias 22 e 23 de outubro, a partir 
das 8 horas, no The Royal Palm Plaza, em 
Campinas-SP, acontece a Conferência Nacio-
nal de Câncer (CNC). Evento é coordenado 
pelo professor Fernando Medina da Cunha. 
Informações: 19-3787-3400. 
� Viva Mais - A Pró-Reitoria de Desen-

volvimento Universitário (PRDU), através do 
Programa Viva Mais, promove no dia 23 de 
outubro, o “Dia de alerta sobre o uso excessivo 
de álcool”. É destinado para funcionários, 
docentes, alunos e patrulheiros. As pales-
tras ocorrem no auditório da Diretoria Geral 
da Administração (DGA). De acordo com a 
programação, das 10h15 às 10h30, o médico 
Elson da Silva Lima, profere a palestra “O 
Álcool e a Saúde”. Das 10h30 às 11h30, a 
fonoaudióloga Viviane Coentro e a pedagoga 
Wanda Patrocínio, discutem “Cuidado sob 
Medida: Uma estória para ser contada”. No 
evento, a EMDEC fará, nas imediações do 
Restaurante Universitário, a exposição “Evite 
riscos, não entre nessa”. Na ocasião também 
serão distribuídos folders nas guaritas, nos 
ônibus fretados e cartazes para as unidades 
do campus. Os testes para medir níveis de 
consumo de álcool podem ser feitos no site: 
http://www.prdu.unicamp.br/vivamais/testes.
html
� FOP recebe Bernhard Gugge-

nheim - A área de Cariologia do Programa de 
Pós-graduação em Odontologia da Faculdade 
de Odontologia de Piracicaba (FOP) recebe, 
dia 24 de outubro, às 9 horas, o professor 
Bernhard Guggenheim (Universidade de Zu-
rich). Ele ministra a palestra “The Zürich Biofilm 
models: Back ground, Impact on basic research 
and clinically relevant applications”. Inscrições: 
alfredo@fop.unicamp.br. Para a palestra há 
80 vagas disponíveis. Outras informações: 
19-2106-5368.
�  Nanotecnologia - O seminário 

“Impactos da nanotecnologia sobre a saúde 
dos trabalhadores e sobre o meio ambiente” 
acontece no dia 24 de outubro, no Centro de 
Educação Profissional de Campinas “Prefeito 
Antonio da Costa Santos” (Avenida dos Ex-
pedicionários 145, Centro). Inscrições: www.
fundacentro.gov.br
� Dia do Servidor Público - O Grupo 

Integrar da Área da Saúde (FCM, HC, Cecom 
e Caism), em parceria com o Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS), realiza no dia 24 
de outubro, das 9 às 12 horas, no auditório da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM), uma 
programação especial em comemoração do 
Dia do Servidor Público. A abertura é com o 
coral Zíper na Boca. Na seqüência, acontece 
a palestra “Motivação no setor público”  e 
a apresentação de vídeos-depoimentos de 
funcionários da área da saúde. A comemo-
ração se encerra com o sorteio de brindes. A 
participação estará limitada até a capacidade 
do auditório. Informações: 19-3521-8853.
� Encontro de Estomaterapia - O 

Departamento de Enfermagem da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp rea-
liza, dia 24 de outubro, a partir das 8h30, 
no anfiteatro I do conjunto de salas de aula 
da FCM, o II Encontro de Estomaterapia. 
Participam do evento conferencistas de todo 
Brasil. Programação:  http://www.hc.unicamp.
br/arquivos/imagens/folderestoma.pdf. Outras 
informações: 19-3521-8822.
� Colóquio científico - O Instituto 

de Matemática, Estatística e Computação 
Científica (Imecc) realiza no dia 24 de outu-
bro, a partir das 9 horas, em sua unidade, o 
colóquio científico “Imecc 40 anos”. Sabia mais 
no site: http://www.ime.unicamp.br/imecc40/
programaçãocoloquio40.htm
� Madeiras e reflorestamento - I 

Workshop “Madeiras de Reflorestamento e 
sua Utilização” será realizado no CIS-Gua-
babara (Rua Mário Siqueira, 829, no bairro 
do Botafogo), nos dias 25 e 26 de outubro, 
das 8 às 17 horas. Informações e inscrições: 
19-3722-4944.

� Olimpíada de Física - Dia 25 de ou-
tubro, às 14 horas, no Instituto de Física “Gleb 
Wataghin” (IFGW), acontece a II Olimpíada 
de Física. O evento tem como público-alvo 
alunos do ensino médio. É organizado pelo 
Optical Society of America - Students Chap-
ters at Unicamp (OSA-SCU). Mais detalhes 
na página eletrônica: http://www.ifi.unicamp.
br/osa/olimp2/
� Fórum de Desafios do Magis-

tério - No dia 29 de outubro tem Fórum 
Permanente de Desafios do Magistério. Com 
a temática “Interdisciplinaridade e Currículo 
Escolar”, será realizado das 8h30, às 17h30, 
no Centro de Convenções da Unicamp. É 
organizado pela Faculdade de Educação 
(FE), pela Associação de Leitura do Brasil 
(ALB) e Rede Anhangüera de Comunicação 
(RAC). Conta com apoio das coordenadorias 
Geral da Unicamp (CGU) e de Relações Ins-
titucionais e Internacionais (Cori). Inscrições 
e outras informações no endereço eletrônico: 
http://www.cori.unicamp.br/foruns/magis/
foruns_magis.php
� Enumas 2008 - O Núcleo Interdiscipli-

nar de Planejamento Energético (Nipe) realiza 
nos dias 30 e 31 de outubro, no auditório 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), 
o workshop internacional “Energia Nuclear, 
Meio Ambiente e Segurança” (Enumas 2008). 
As inscrições para as seções de palestras e 
debates são gratuitas. Mais informações: http://
www.nipeunicamp.org.br/enumas2008/
� Histórias & Cotidianos - O Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Educação Con-
tinuada (Gepec) da Faculdade de Educação 
(FE) promove nos dias 30 a 31 de outubro e 
em 1 de novembro, nas dependências da FE, 
o evento Fala (Outra) Escola: IV Seminário 
Histórias Narradas & Cotidianos Vividos. 
Com a proposta da temática, o seminário foi 
desenvolvido com o intuito de provocar diálo-
gos, conversas, reflexões e parcerias sobre 
as produções cotidianas no trabalho escolar. 
Outras informações: 19-3521-5565.
� LNLS: vaga para pesquisador 

- O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS) oferece vaga para pesquisador em 
Espectrometria de Massas Aplicada à Caracte-
rização de Proteínas e Proteômica. As ativida-
des incluem liderar grupo no desenvolvimento 
de projetos de pesquisa envolvendo análise 
de proteínas e/ou proteômica e coordenar o 
laboratório multiusuário de Espectrometria de 
Massas. Os candidatos devem possuir ampla 
experiência na área, comprovada através de 
currículo, e interesse em instrumentação e 
aplicações de Espectrometria de Massas para 
caracterização de bioquímica de proteínas e/ou 
proteômica. São pré-requisitos dos doutorado 
em Bioquímica/Biologia Molecular ou áreas 
afins, com ênfase em Espectrometria de Mas-
sas; mínimo de dois anos de pós-doutorado, 
realizado em laboratório com reconhecida 
produção científica em bioquímica de proteínas 
e/ou proteômica, utilizando como ferramenta 
a técnica de espectrometria de massas. En-
viar, até 30 de outubro, carta de interesse e 
currículo, contendo ainda o endereço de três 
pessoas para referência, para o e-mail pesq.
mas2008@lnls.br ou correio (Caixa Postal 
6192 – CEP 13083-970 – Campinas, SP), sob 
a sigla MAS2008.
� Mestrado em Divulgação Cien-

tífica - O Laboratório de Estudos Avançados 
em Jornalismo (Labjor) da Unicamp recebe, até 
20 de outubro inscrições para os interessados 
em realizar o curso de mestrado em Divulgação 
Científica e Cultural (stricto sensu). A admissão 
no curso tem como exigência a aprovação em 
exame de compreensão de leitura em inglês 
como língua estrangeira. São candidatas 
pessoas com curso superior reconhecido pelo 
MEC de todas as áreas. Leia mais: http://www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/09/05/
labjor-abre-inscricoes-para-o-mestrado-de-
jornalismo-cientifico
� Constituição – Os 20 anos da Cons-

tituição de 1988 serão lembrados no ciclo 
de debates “A Luta pelos Direitos Sociais: 
Conquistas e Novos Desafios”, que ocorre 
de 20 a 22 de outubro na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro. O seminário, que 
reunirá constituintes, juristas, parlamentares, 
especialistas, autoridades e jornalistas, é 
promovido pelo Instituto de Economia da Uni-
camp, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e a Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal (Anfip). O evento 
também está sendo organizado pelo Centro 
de Estudos Sindicais e do Trabalho (Cesit-
Unicamp) e pelo Laboratório de Economia 
Política da Saúde (Leps- UFRJ). Ordem eco-
nômica, direitos políticos, direitos e garantias 
institucionais, educação, direitos trabalhistas 
e reforma agrária estão entre os temas que 
serão debatidos.
� Demografia - O Programa de Pós-

Graduação em Demografia da Unicamp, vin-
culado ao Departamento de Demografia do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH) e ao Núcleo de Estudos de População 
(Nepo), recebe, até 22 de outubro, inscrições 
ao processo seletivo 2008/2009 para cursos de 
mestrado (15 vagas) e doutorado (10 vagas). 
O processo seletivo é aberto para interessados 
que preencham os requisitos exigidos pela 
Sub-Comissão de Pós-Graduação do IFCH/
Nepo. Informações: 19-3521-5911 ou 19-
3521-1611. Saiba mais na página eletrônica: 
http://www.ifch.unicamp.br/pos/demografia/
selecao/2009/insc_demografia.php
� Jana Benetti - Jana Bennetti, diretora 

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 sobre evolução 
e seleção natural. Será no Catavento Cultural 
e Educacional, espaço  dedicado à popu-
larização 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” (“Dissemi-
nando Conhecimento pela TV: a Experiência 
da BBC”).  No encontro ela mostrará, com 
exemplos, como a emissora pública britânica, 
desde sua fundação há mais de 70 anos, sem-
pre se preocupou com a melhoria do nível de 
informação e cultura científica da população. 
Além de sua palestra no Catavento no dia 
20, às 18h30, a agenda de Bennett em São 
Paulo inclui ainda um programa Roda Viva, da 
TV Cultura, a ser pré-gravado na terça-feira, 
dia 21. Outras informações pelo telefone 
21-2102-1200 ou e-mail: sergiobrandao@
videociencia.com.br

� Biologia - “Estudo genético em indiví-
duos com surdez súbita” (mestrado). Candida-
ta: Jessica Carvalho Bergmann. Orientadora: 
professora Edi Lúcia Sartorato. Dia 20 de 
outubro, às 9 horas, na sala de defesa de teses 
da pós-graduação do IB.

“Estudo da etiologia da surdez neuros-
sensorial em recém-nascidos de alto risco” 
(mestrado). Candidata: Paula Baloni Andrade. 
Orientadora: professora Edi Lúcia Sartorato. 
Dia 20 de outubro, às 9 horas, na sala de de-
fesa de teses da pós-graduação do IB.
�  Física - “Cosmologia de neutrinos 

e o neutrino estéril como matéria escura” 
(mestrado). Candidato: Daniel Francisco 
Boriero. Orientador: professor Pedro Cunha 
de Holanda. Dia 20 de outubro, às 10 horas, 
no auditório da pós-graduação do IFGW.
� Medicina - “Avaliação e treinamento 

de alcance com restrição de tronco em pa-
cientes hemiparéticos pós-acidente vascular 
cerebral” (doutorado). Candidata: Roberta 
de Oliveira. Orientador: professor Antonio 
Guilherme Borges Neto. Dia 24 de outubro, 
às 9 horas, no anfiteatro da Comissão de 
Pós-Graduação da FCM. 
� “O teste do desenho do relógio no ras-

treio diagnóstico da demência de Alzheimer 
em idoso no Brasil” (mestrado). Candidato: 
Ivan Aprahamian. Orientadora: professora 
Mônica Sanches Yassuda. Dia 24 de outubro, 
às 14 horas, no anfiteatro da pós-graduação 
da FCM.
�  Odontologia - “Efeito in situ de 

formulações infantis à base de leite e soja 
na desmineralização do esmalte dental de-
cíduo” (mestrado). Candidata: Anna Maria 
Cia de Mazer Papa. Orientadora: professora 

Cinthia Pereira Machado Tabchoury. Dia 30 
de outubro, às 14 horas, na FOP.

13/10/2008 – O Brasil coordena pesquisas 
científicas na Antártica há 25 anos. Nunca, 
entretanto, ultrapassou os limites costei-
ros da região. Nem chegou a pisar sobre o 
continente antártico, mas apenas sobre o 
manto de gelo que cobre seus arredores. 

Esse cenário será radicalmente alterado no 
próximo mês com a expedição “Deserto de 
Cristal”, comandada por pesquisadores do 
Programa Antártico Brasileiro (Proantar). 
 Pela primeira vez, um grupo formado por 
quatro pesquisadores gaúchos, três cariocas 
e um chileno irão desenvolver uma série 
de trabalhos científicos em terras antárti-
cas, a 2000 km ao sul da estação brasileira 
Comandante Ferraz. Durante 40 dias serão 
estudados fenômenos ligados à biodiversidade 
e às correntes atmosféricas e marítimas da 
região. O objetivo dessas pesquisas é com-
preender a relação dos fenômenos antárticos 
com eventos de temperatura, clima e, princi-
palmente, mudanças climáticas brasileiros. 
 “Dizer que pesquisas na Antártica não interes-
sam ao Brasil é um grande mito. O continente 
antártico é o mais próximo da América do 

Sul. A Antártica e o seu clima importam ao 
Brasil tanto quanto a Amazônia”, afirma o 
glaciólogo da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs) e líder da expedição 
antártica brasileira, Jefferson Cardia Simões. 
     Simões diz que muitas das frentes frias 
que atingem a costa brasileira são formadas 
e se desprendem do Círculo Polar Antár-
tico. Correntes marítimas que circundam 
a região antártica também se comunicam 
com os oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, 
influenciando uma série eventos climáticos 
brasileiros. Por último, o gelo antártico 
guarda componentes atmosféricos dos mais 
remotos tempos, o que permite o estudo da 
contribuição humana na poluição atmos-
férica global e nas mudanças climáticas. 
   A expedição “Deserto de Cristal” faz 
parte das ações brasileiras no Ano Polar 

Internacional (2007-2009). O Ministério de 
Ciência e Tecnologia (MCT) liberou R$ 28 
milhões para pesquisas na Antártica durante 
esse período. Até mesmo um novo navio foi 
comprado pela Marinha para substituir o Ary 
Rongel que atualmente trabalha na região. 
A nova embarcação, que ainda não é um 
navio quebra-gelo, deve estar à disposição 
dos cientistas brasileiros no início de 2009. 
     “Até 2002 a pesquisa científica bra-
sileira era feita por indivíduos curiosos. 
Os investimentos não passavam de R$ 
1 milhão a R$ 2 milhões para o total de 
projetos. Hoje buscamos formar grupos 
temáticos em áreas de atuação estratégicas. 
Nossas pesquisas precisam ser relacionadas 
a questões de grande interesse ao país”, 
reforça Simões. 
(Luiz Paulo Juttel)

� Entrando 
  na Antártica

Sinopse: Luisa López Grigera é 
uma das mais importantes estudiosas 
contemporâneas do Siglo de Oro. 
Neste livro, examina as anotações 
manuscritas do madrilenho Francisco 
de Quevedo (1580-1645) esboçadas às 
margens da tradução latina da retórica 
aristotélica feita pelo humanista vene-
ziano Ermolao Barbaro (1453-1493). O 
confronto minucioso desses diferentes 
textos, produzidos por diferentes au-
tores, em diferentes circunstâncias, 
gêneros e temporalidades, resulta num 
vigoroso trabalho de erudição filológica, 
que tanto é revelador de novos aspectos 
da poética de Quevedo e do Barroco, 
quanto fecundo para a compreensão 
das maneiras de processamento das 
autoridades dos modelos antigos pelas 
literaturas modernas. 
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