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Sinopse: Joseph Andrews 
tem fundas raízes literárias, como 
seria de esperar de um autor como 
Fielding, amante dos clássicos, 
dramaturgo em decadência e 
polemista incorrigível. Ao mes-
mo tempo, porém, é uma obra 
dos tempos, e as aventuras que 
narra abrem espaço para a crítica 
de costumes, a sátira política e 
a reflexão moral. Lê-la é como 
percorrer uma galeria de tipos da 
Inglaterra urbana e rural de mea-
dos do século XVIII, ou, mais exa-
tamente, como examinar as telas 
sequenciais de William Hogarth, 
em que as virtudes e os vícios 
ingleses, muitos deles universais, 
são pintados com franqueza im-
piedosa e um sempre saudável 
bom humor.

26/9/2011 – As inscrições para o Pro-
FIS - Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior - da Unicamp foram abertas no 
último dia 26 e podem ser feitas até o dia 4 
de novembro. São 120 vagas para alunos 
de escolas públicas de Campinas, que farão 
as provas do Enem – Exame Nacional do 
Ensino Médio. O candidato deve acessar o 
site www.prg.unicamp.br/profi s e preencher o 
formulário. “O ideal é que todos os alunos de 
escolas públicas de Campinas se inscrevam 
no ProFIS, porque é gratuito e esta é uma 
chance de o estudante ingressar na Uni-
camp”, comenta o coordenador do programa, 
Francisco Magalhães Gomes.

Para selecionar os estudantes, a equipe do 
ProFIS vai observar os melhores desempe-
nhos no Enem, por escola de Campinas. As 
92 escolas públicas terão direito a uma vaga. 
As outras 28 vagas serão distribuídas para 
os segundos colocados, também levando em 
conta a nota do Enem. Serão 11 chamadas 
até março de 2012.

O ProFIS é o curso piloto de ensino supe-
rior da Unicamp voltado aos estudantes que 
cursaram todo o ensino médio em escolas 
públicas e, neste último ano de 2011, estão 
matriculados em instituições de Campinas. 
O currículo inclui disciplinas das áreas de 

ciências humanas, biológicas, exatas e 
tecnológicas, distribuídas por dois anos de 
curso. O objetivo é oferecer aos alunos uma 
visão integrada do mundo contemporâneo, 
capacitando-os para exercer diferentes pro-
fi ssões. Concluído o ProFIS, o aluno pode 
ingressar, sem vestibular, em um curso de 
graduação da Unicamp. Além disso, os for-
mandos recebem um certifi cado de conclusão 
de curso sequencial de ensino superior.

Para quem está indeciso em relação à es-
colha da faculdade, o ProFis é determinante. 
Depois de um semestre de curso, a aluna 
Fabiana Ferreira dos Santos, que veio da 
Escola Coriolano Monteiro, resolveu tentar 
uma vaga em Ciências Sociais. “Eu tinha 
dúvidas entre Filosofi a e História, mas, es-
tando aqui na Unicamp, eu passei a conviver 
com as pessoas do curso de Sociais e me 
interessei mais pelo curso”.

Outra aluna do ProFIS, Juliana Cazassani, 
da Escola Estadual Parque Oziel, também 
espera conseguir uma vaga no curso de Ciên-
cias Sociais. Ela considera o ProFis um curso 
puxado: “a gente veio de uma realidade bem 
distinta e como você está na Universidade, 
tudo é muito diferente. Temos que aprender 
para a vida agora; é um desafi o”. (Patrícia 
Lauretti)

O professor Francisco Magalhães Gomes: “O ideal é que todos os alunos
 de escolas públicas de Campinas se inscrevam”

ProFIS 2012 já está 
com inscrições abertas

 45 anos da Unicamp - A abertura ofi cial das 
comemorações dos 45 anos da Unicamp ocorre no 
dia 3 de outubro, a partir das 12h30, no auditório da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM). O evento 
contará com a participação de Nelson Aires, do 
Programa Artista Residente. A Universidade faz ani-
versário no dia 5 de outubro. Conheça o site ofi cial 
e a programação http://www.45anos.unicamp.br/
 Seminário do Geopi – Com o eixo temático 
Avaliação em Ciência, Tecnologia e Inovação, o 
Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa 
e da Inovação (Geopi) organiza no dia 3 de outubro, 
às 14 horas, o seminário Avaliação da sustentabili-
dade: desafi os da integração das dimensões social, 
ambiental e econômica”. O tema será apresentado 
por Rosana Corazza e por Fernando Colugnati (Ge-
opi/DPCT), na sala EB01 do Prédio da Engenharia 
Básica. Mais informações: 19-3521-4597.
 PET e Novos Talentos - Os projetos PET e No-
vos Talentos desenvolvem atividades de interação 
com os sistemas de educação básica e saúde, 
aproximando as demandas das comunidades à 
Unicamp e com estas atividades, o aluno de gra-
duação vivencia a prática de sua futura profi ssão 
sob orientação do corpo docente da Universidade, 
respondendo às necessidades da Comunidade. 
No dia 3 de outubro, das 8h30 às 13 horas, no 
auditório da DGA e no Pátio das Bandeiras, haverá 
uma mostra do que é desenvolvido pelos alunos 
para a comunidade. Mais detalhes: 19-3521-6739
 Socióloga da Unicamp na Bélgica – A convite 
do governo brasileiro, a professora Maria Lygia 
Quartim de Moraes, do Programa de Pós-Gradu-
ação em Sociologia da Unicamp, participa de um 
evento no dia 3 de outubro, na Bélgica. Ela ministra 
a conferência “O gênero no Brasil: feminismo e 
político”. Programação e outras informações no 
link http://www.europalia.be
  Unicamp e Universidade de Yale - Com o 
objetivo de fortalecer os laços com a Universidade 
de Yale, que ocupa o quarto lugar no ranking 
britânico QS World University de 2011, a Unicamp 
está trazendo uma comitiva da instituição americana 
para cumprir uma extensa programação com 
nossos professores, pesquisadores e estudantes, 
no dia 4 de outubro.  Um evento de interesse geral 
será a palestra sobre educação em artes liberais, 
proferida pelo professor Peter Salovey, que dirigiu 
o Yale College e é o atual reitor da Universidade. 
Paralelamente, ocorre um workshop sobre saúde 
pública e internacionalização, focado em doen-
ças infecciosas e segurança alimentar, com a 
participação de vários professores da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) e do Instituto de 
Biologia (IB). Os dois eventos serão em inglês, 
sem tradução simultânea. Leia mais no link: http://
www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2011/09/23/
unicamp-traz-delegacao-da-universidade-de-yale-
para-programacao-intensa
 Dez anos do curso de Medicina - A Comissão 
em Graduação de Medicina da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) organiza no dia 4 de 
outubro, a partir das 14 horas, no anfi teatro 1 da 

 Palestra com Robert Cleary - O Instituto de 
Geociências (IG) organiza no dia 11 de outubro, 
uma palestra aberta com o Dr. Robert W. Cleary. 
Ele aborda o tema “Wellhead Protection: Theory 
and Practice (Perímetro de Proteção de Poços: 
Teoria e Prática). O evento ocorre às 14 horas, no 
auditório da Diretoria Geral da Administração (DGA). 
Considerado pela comunidade acadêmica como um 
dos docentes de maior renome do meio científi co, 
Cleary é o principal docente do curso de Modfl ow na 
National Ground Water Association e dos cursos de 
Contaminação de Águas Subterrâneas, Hidrologia 
e Remediação da Princeton Groundwater Inc, 
ambas nos Estados Unidos. Mais informações: 
19-3521-4698. 
n Fórum de Meio Ambiente e Sociedade - No 
dia 13 de outubro, a partir das 9 horas, no Centro 
de Convenções da Unicamp, acontece mais uma 

 Computação - “Modelagem de deformação do 
espaço 2.5D para estruturas biológicas” (mestrado). 
Candidata: Elisa de Cássia Silva Rodrigues. Orienta-
dora: professora Anamaria Gomide. Dia 3 de outubro, 
às 16 horas, no auditório do IC (sala 85 - IC 2).
-“Metodologias de verifi cação e análise de modelos 
de plataformas em alto nível de abstração” (dou-
torado). Candidato: Bruno de Carvalho Albertini. 
Orientador: professor Sandro Rigo. Dia 6 de outu-
bro, às 10 horas, no auditório do IC - Sala 85 - IC 2.
- “BehEMOT – um sistema híbrido de análise de 
malware” (mestrado). Candidato: Dario Simões 
Fernandes Filho. Orientador: professor Paulo 
Lício de Geus. Dia 6 de outubro, às 10 horas, no 
auditório do IC (sala 85 - IC 2).
- “Um sistema para análise e detecção de ataques 
ao navegador web” (mestrado). Candidato: Vitor 
Monte Afonso. Orientador: professor Paulo Lício 
de Geus. Dia 6 de outubro, às 13h30, no auditório 
do IC (sala 85 - IC 2).
- Engenharia Mecânica - “Análise de critérios de 
falha baseados em fenômenos físicos para mate-
riais compósitos laminados” (mestrado). Candidato: 
Gustavo Pigilotti Panosso. Orientador: professor 
Paulo Sollero. Dia 6 de outubro, às 14 horas, no 
auditório (Bloco K) da FEM.
 Física - “Transferência de estados emaranhados 
de dois Qubits, usando cavidades acopladas com 
Átomos em seu interior” (mestrado). Candidato: 
Julio César González Henao. Orientador: professor 
José Antonio Roversi. Dia 3 de outubro, às 14 
horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
 Geociências - “Diagnóstico dos impactos so-
cioambientais urbanos em Itacaré-BA” (mestrado). 
Candidata: Paula Fabyanne Marques Ferreira. 
Orientador: professor Lindon Fonseca Matias. 
Dia 6 de outubro, às 9 horas, no auditório do IG.
- “Uso do território e federalismo como evento: 
a difusão regional de infraestruturas analisadas 
a partir das transferências intergovernamentais 
voluntárias entre União e Municípios” (doutorado). 
Candidato: Fabrício Gallo. Orientador: professor 
Márcio Antonio Cataia. Dia 7 de outubro, às 9 
horas, no auditório no IG.
 Matemática, Estatística e Computação Cien-
tífi ca - “Multiplicidade de soluções para equação 
de quarta ordem” (doutorado). Candidato: Evandro 
Monteiro. Orientador: professor Djairo Guedes de 
Figueiredo. Dia 4 de outubro de 2011, às 14 horas, 
na sala 253 do Imecc.

FCM, um seminário sobre os 10 anos do Curso de 
Medicina da Unicamp. O objetivo é apresentar a 
trajetória de criação do modelo curricular e discutir 
perspectivas em relação ao ensino médico da 
Unicamp. No mesmo dia será entregue o prêmio 
Miguel Tobar Acosta de reconhecimento ao Ensino 
de Graduação. Mais informações: 19-3521-8870.
 Fernando Sarti assume a direção do IE - A 
solenidade de posse do novo diretor do Instituto de 
Economia (IE), professor Fernando Sarti, acontece 
no dia 5 de outubro, às 10 horas, no auditório do Ins-
tituto de Economia (IE). Ele substituirá o professor 
Claudio Schuller Maciel, que ocupa interinamente 
a direção da unidade, em substituição ao professor 
Mariano Laplane. Sarti cumprirá o mandato de 2011 
a 2015. Mais informações: 19-3521-5708. 
 Fórum de Meio Ambiente e Sociedade - No dia 
6 de outubro, às 9 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp, acontece mais uma edição do Fórum 
Permanente de Meio Ambiente e Sociedade. Desta 
vez, com o tema “Injustiça Ambiental e Saúde: Os 
atingidos pela poluição do ar”. Inscrições e outras 
informações na página do evento http://foruns.
bc.unicamp.br/energia/foruns_energia.php 
  Seminário do CEAv - O Centro de Estudos 
Avançados (CEAv) organiza, dia 6 de outubro, às 
16 horas, no auditório do Instituto de Economia 
(IE), o Seminário “O Brasil no espelho da China: 
as refl exões de Barros de Castro”, em memória ao 
professor Antônio Barros de Castro. Participam os 
professores Fernando Nogueira da Costa e Júlio 
Sérgio Gomes de Almeida. Entrada livre. Mais 
informações no http://www.gr.unicamp.br/ceav/ ou 
telefone 19-3521-5231.
 Nipe organiza seminário e inaugura sua nova 
sede - O Núcleo Interdisciplinar de Planejamento 
Energético (Nipe) organiza no dia 6 de outubro, na 
Casa do Professor Visitante (CPV), às 14 horas, o 
seminário “O futuro do setor energético no Brasil”. 
Participam: José Goldemberg (USP), Rogério Cezar 
de Cerqueira Leite (Unicamp) e Carlos Henrique de 
Brito Cruz (Fapesp). A partir das 16 horas, dirigentes 
do Nipe inauguram a nova sede da unidade. Ela 
está localizada na rua Cora Coralina 330, no cam-
pus da Unicamp. Mais informações: 19-3521-1718. 
 Lançamento - Especialistas desafiam visão 
dicotômica ‘espaço x terra’ no livro “Espaço Exte-
rior: Ciência, Tecnologia, Ambiente e Sociedade”, 
organizado por Pedro Paulo Funari, Maria Filomena 
Fonte Ricco e Aline Vieira de Carvalho. A publicação 
será lançada no dia 6 de outubro, às 18h30, no 
Memorial Aeroespacial Brasileiro, em São José 
dos Campos. Mais detalhes: http://www.unicamp.
br/unicamp/divulgacao/2011/09/22/especialistas-
desafi am-visao-dicotomica-espaco-x-terra-no-livro-
espaco-exterio
 25 anos do HC - No dia 7 de outubro, às 10 
horas, no auditório V da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM), acontece a cerimônia em come-
moração aos 25 anos do Hospital de Clínicas (HC) 
da Unicamp.
 II Volta da Unicamp - A II Volta da Unicamp, 
evento que envolve além de corrida, pesquisas 
científi cas e palestras informativas, será realizada 
com o conceito “Saúde, Ciência e Sustentabilidade”, 
dia 9 de outubro. A prova, cuja largada ocorre às 
8 horas, na Faculdade de Educação Física (FEF), 
é parte integrante da programação de aniversário 
dos 45 anos da Unicamp. Informações e inscrições 
no link: http://www.sportrunner.com.br/ 

impacto na juventude. A temática será discutida 
durante a realização da 10ª edição do Fórum da 
Academia Brasileira de Pediatria. O evento, que é 
organizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) e apoiado pela Unicamp, ocorre nos dias 
21 e 22 de outubro, no auditório da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM). As vagas são limitadas. 
O Fórum será aberto às 8h30 com a apresentação 
de um coral infantil. Da mesa de abertura, às 8h45, 
participam: José Martins Filho, ex-reitor da Unicamp 
e presidente da Comissão Local; Eduardo da Silva 
Vaz, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria; 
Fernando José de Nóbrega, presidente da Academia 
Brasileira de Pediatria; Julio Dickstein, secretário da 
Academia Brasileira de Pediatria, e José Dias Rego, 
presidente do Fórum. A programação científica 
pode ser consultada na página eletrônica www.
forumcasbp.com.br. 
 Conpuesp - O Congresso dos Profi ssionais das 
Universidades Estaduais de São Paulo (Conpuesp) 
acontece nos dias 25 e 26 de outubro, no auditório 
Simom Bolívar do Memorial da América Latina em 
São Paulo-SP. O evento é organizado pela Unicamp, 
pela USp e Unesp. Inscrições e outras informações 
no site: www.conpuesp.com.br 
 Palestra com Theo Guenter - O professor Theo 
Guenter Kieckbusch, da Faculdade de Engenharia 
Química (FEQ) da Unicamp, ministra palestra duran-
te a realização do workshop “Avanços Tecnológicos 
na Qualidade e Estabilidade de Chocolates”. O 
evento será realizado no dia 25 de outubro, das 
8h30 às 17h30, no auditório Décio Dias Alvim do 
Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL). Pesqui-
sadores, professores, alunos de Pós-graduação e 
profi ssionais da área são o público-alvo do evento. 
Inscrições gratuitas podem ser feitas no e-mail 
workshopchoco@feq.unicamp.br. Outras informa-
ções: 19-3289-1186.

edição do Fórum Permanente de Meio Ambiente 
e Sociedade. “Combate à extrema pobreza e 
segurança alimentar” é o tema central do evento. 
Programação e outras informações na página 
eletrônica: http://foruns.bc.unicamp.br/
 ONHB – Após cinco etapas on-line, 300 equipes 
fi nalistas foram convocadas para a última fase da 3ª 
Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). O 
evento acontece na Unicamp, nos dias 15 e 16 de 
outubro. Mais informações: http://www.mc.unicamp.
br/novidades/artigo/543
 Semana de Engenharia da Unicamp - A Facul-
dade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
(FEC) organiza, de 17 a 21 de outubro, a Semana 
de Engenharia da Unicamp (SEC). Organizada 
por alunos e realizada em parceria entre a Projec 
(Projetos Júnior em Engenharia Civil) e o Centro 
Acadêmico (CAXD), a SEC XV tem por objetivo 
agregar valores aos alunos de engenharia civil, 
visando aproximá-los do mercado de trabalho. 
Do evento de 15 anos participará o Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, o diretor 
da Faculdade de Engenharia Civil, Paulo Barbosa 
e um representante da Caixa Econômica Federal. A 
Semana de Engenharia contará com a presença de 
mais de 300 pessoas e feed on-line. Durante o even-
to haverá exposição científi ca dos departamentos da 
FEC, debates, palestras, minicursos, recrutamento 
de talentos e painéis sobre o crescimento do Brasil 
na próxima década. No primeiro dia de evento 
haverá um coquetel para ex-alunos e, no último 
dia, o “Enduro a pé”, competição que visa integrar 
os diversos cursos da Unicamp. Mais informações 
no site http://www.secunicamp.com.br/
 Fórum Extra - Atividade Física e Saúde: experi-
ências bem sucedidas nas empresas, organizações 
e setor público. Este é o tema que será discutido na 
próxima edição do Fórum Extra. O evento ocorre no 
dia 17 de outubro, a partir das 9 horas, no Centro 
de Convenções da Unicamp. O professor Edgard 
Salvadori De Decca, coordenador geral da Unicamp, 
participa da abertura do evento. O objetivo do Fórum 
é divulgar as experiências bem sucedidas através da 
prática de atividades físicas oferecidas no âmbito da 
universidade no período de 2004 a 2011, bem como 
apresentar as iniciativas e resultados de programas 
desenvolvidos e oferecidos em empresas e organi-
zações e no setor público através de exposição de 
banner das experiências. Informações adicionais: 
19-3521-6624 ou e-mail lap@fef.unicamp.br
 Semana de Geografi a da Unicamp - Centro 
Acadêmico de Geografia e Ciências da Terra 
(CACT) do Instituto de Geociências (IG) organiza, 
entre 17 e 21 de outubro, a VII Semana de Geografi a 
da Unicamp. As mesas e conferências serão reali-
zadas nas salas do 2º piso do Ciclo Básico II (PB). 
A abertura ocorre às 19 horas. Mais informações no 
hotsite: http://www.ige.unicamp.br/cact/semana2011
 Colóquio do CBHA - De 18 a 21 de outubro 
ocorre, no auditório do Instituto de Artes (IA), o 
XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História 
da Arte (CBHA), sob o tema [Com/Con] Tradições 
na História da Arte. Participam do evento desta-
cados pesquisadores da área de artes, atuantes 
em diferentes Instituições de Ensino Superior do 
país, bem como críticos, historiadores e curadores 
estrangeiros. Estudantes de diversos programas de 
pós-graduação do país participarão deste colóquio 
apresentando pôsteres com os resultados de sua 
pesquisa.  Além disso, pesquisadores, professo-
res, estudantes e a comunidade interessada na 
atualização do conhecimento nessa área poderão 
acompanhar o evento na categoria de ouvintes.  O 
programa do colóquio pode ser acessado pelo site 
http://www.cbha.art.br/coloquio_2011.html 
 Seminário de documentos digitais - No dia 
19 de outubro, no Salão Nobre da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM), o Centro de Memória da 
FCM promove o seminário Documentos Digitais no 
Cotidiano da Unicamp. O evento começa às 9 horas, 
com a participação de Neire do Rossio Martins, do 
Sistemas de Arquivos da Unicamp. A organização 
é do Centro de Memória da FCM. Site do evento. 
  O Poema Eletrônico de Varese, Corbusier 
e Xanakis - Palestra será ministrada por Nicolau 
Centola, dia 20 de outubro, às 10 horas, em local 
ainda por defi nição. O evento é organizado por José 
Eduardo Fornari Novo Júnior, do Núcleo Interdisci-
plinar de Comunicação Sonora (Nics) da Unicamp. 
Mais informações: 19-3521-7923 ou 3521-2570.
 Fórum da Academia Brasileira de Pediatria - As 
transformações da família e da sociedade e o seu 


