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da Memória

Área de interesse: Antropologia, 
História e Sociologia
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Sinopse: Esta obra de Mary Carruthers 
ilumina de modo novo e original a tradição 
da arte da memória. A autora, dentro da 
tradição dos estudos da memória iniciada 
por Frances Yates, em sua obra fundamental 
A arte da memória (também publicada 
pela coleção Espaços da Memória), aponta 
para questões até agora pouco estudadas. 
Ela mostra a importância da criatividade e 
da imaginação nos exercícios de memória 
monásticos da Idade Média. Assim, com-
preendemos por que Mnemosyne pode ser 
considerada a mãe de todas as musas e, 
portanto, das artes. Carruthers revela a me-
mória como uma de nossas mais importantes 
e essenciais faculdades, que está longe de 
ser apenas um arquivo estanque. Lendo 
este livro, compreendemos melhor o papel 
das imagens em nosso conhecimento, tema 
cada vez mais atual.

Autora: Mary Carruthers é uma das 
maiores autoridades nos estudos da tradição 
retórica da memória, clássica e medieval. 
Seus trabalhos, com destaque para esta 
obra agora publicada e para seu seminal 
The Book of Memory (Cambridge, 2008), 
têm infl uenciado diversas áreas. Carruthers 
obteve sua graduação no Wellesley College 
(1961) e seu doutorado em Yale (1965), em 
língua e literatura inglesas, sendo que seu 
estudo enfocou a tradição da cultura latina. 
Desde 1991, é professora de literatura na 
New York University.

Foto: Antonio Scarpineti

Campinas, 24 a 30 de outubro de 2011

17/10/2011 – Competência. É este o 
diferencial que os graduandos de engenha-
ria civil da Unicamp devem buscar para se 
colocar no mercado de trabalho em tempos 
de globalização, na opinião de Ozires Silva, 
fundador da Embraer, ex-presidente da 
Petrobras e da Varig, ex-ministro da Infra-
estrutura, reitor da Unimonte e presidente 
da Pele Nova Biotecnologia. “Tentarei pintar 
um quadro do ambiente que esses jovens 
vão enfrentar. Nos últimos 30 ou 40 anos, 
o mundo mudou de forma extraordinária, 
por força da globalização, filha direta da 
comunicação instantânea. Talvez eles não 
tenham ideia de que hoje a concorrência é 
global, que não concorrerão somente com 
brasileiros, mas também com profi ssionais de 
países tradicionais e emergentes. E, nesse 
processo, a competência é um diferencial 
que pode trazer vantagens competitivas.”

Ozires Silva foi convidado para a conferên-
cia de abertura da 15ª Semana de Engenharia 
Civil (SECXV) da Unicamp, sob o tema “Uma 
nova década, um novo Brasil”, na manhã des-
ta segunda-feira, no auditório da Faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
(FEC). O evento foi até o dia 21 e é realizado 
em parceria entre a Projec (Projetos Júnior 
em Engenharia Civil) e o Centro Acadêmico 
(CAXD), com o objetivo de agregar valores 
aos graduandos e aproximá-los do mercado 
de trabalho.

Para mostrar que é possível obter êxito na 
sociedade do conhecimento, o ex-ministro 
deu o exemplo da Embraer. “Há 40 anos, 

não se imaginava que o Brasil seria capaz de 
fabricar aviões comerciais que voariam por 
todos os outros países, com uma empresa 
absolutamente competitiva. Várias concor-
rentes desapareceram, enquanto a Embraer 
se mantém saudável, demonstrando que 
embora o país seja complicado, é possível. A 
mensagem que desejo transmitir aos jovens 
é que escolham o caminho da competência e 
estudem bastante para ter êxito no mercado 
mundial”.

Quanto a um novo Brasil nesta nova dé-
cada, Ozires Silva alerta que o país ainda 
está perdendo a competição no campo mais 
crucial do mundo moderno, que é a educação. 
“Os indicadores produzidos por organizações 
competentes mostram como estamos atrás. O 
carro do ano no Brasil é coreano; as crianças 
coreanas passam o dia todo na escola, e as 
nossas, quatro horas no máximo; a escola-
ridade média do operário coreano é de doze 
anos, ao passo que a do operário brasileiro 
não chega a quatro. Não seremos a quinta 
economia mundial se não mudarmos um 
bocado o nosso sistema educacional. Não 
é pessimismo, é constatação da realidade”.

Programação 
O estudante Álvaro Queiroz, coordenador 

de conteúdo da 15ª SEC , explica que a 
programação traz palestras, debates, mini-
cursos, recrutamento de talentos e painéis 
sobre o crescimento do Brasil na próxima 
década, com foco nos projetos de infraes-
trutura e do mercado de construção para a 

Ozires Silva: “A competência é um diferencial 
que pode trazer vantagens competitivas”

Copa do Mundo e da Olimpíada que o país 
vai sediar. “Moldamos o evento em cinco 
pilares da engenharia civil – grandes obras, 

infraestrutura e transportes, planejamento 
hidro-energético, saneamento ambiental e 
urbanismo e habitação. Temos duzentos par-

ticipantes credenciados, mais os convidados 
de empresas e de outros institutos”.

O professor Alberto Luiz Francato, coorde-
nador de graduação do curso de engenharia 
civil, observa que a SEC já faz parte do ca-
lendário da FEC e que a temática escolhida 
para este ano era indispensável. “Vivemos 
uma nova realidade onde a engenharia civil, 
nos últimos vestibulares, se tornou o curso 
de engenharia mais procurado da Unicamp 
– e, no ano passado, foi o mais procurado 
do Brasil. Essa procura, certamente, se deve 
ao mercado de trabalho bastante promissor 
para a nova década, principalmente com os 
grandes eventos que o país vai sediar. No 
caso específi co da FEC, isso se deve também 
à localização geográfica da Unicamp, ao 
trabalho dos docentes e à grande inserção 
dos engenheiros que formamos no mercado 
de trabalho; a empregabilidade é quase total”.

A esse respeito, o professor Marcelo Kno-
bel, pró-reitor de Graduação, acrescentou 
dados sobre o próximo Vestibular da Uni-
camp, que terá perto de 61.500 candidatos 
para 3.300 vagas. “Vemos um fenômeno 
que mostra como a sociedade responde 
com relativa rapidez às necessidades do 
país: quando o nosso vestibular se tornou 
independente em 1987, a engenharia civil 
tinha pouco mais de três candidatos por vaga, 
era um curso considerado de baixa demanda; 
hoje temos 47 candidatos por vaga, sendo 
um curso de alta demanda, com uma procura 
que cresceu 30% somente no último ano.” 
(Luiz Sugimoto)

 Quando a sociologia se submete à análise socio-
lógica – Seminário será realizado no dia 24 de outubro, 
às 9 horas, no auditório do Instituto de Economia (IE). A  
realização é do Grupo de Pesquisa do Departamento de 
Ciências Sociais na Educação (Decise) da Faculdade 
de Educação (FE). Da abertura do evento participam 
os professores Vicente Rodriguez, chefe Departamento 
em Ciências Sociais da Faculdade de Educação (FE); 
Ronaldo Pilli, pró-reitor de Pesquisa; Euclides de Mes-
quita Neto, pró-reitor de Pós-graduação; Dario Fiorentini, 
coordenador de Pós-graduação da FE, e Valeriano 
Costa, coordenador Pós-graduação em Ciências Sociais 
do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH). 
Apoio: Fapesp/CNRS. Mais informações no blog http://
gepedisc.blogspot.com
 Projeto InterPARES - O 9º Encontro Plenário TEAM 
Brasil do Projeto InterPARES 3 ocorre no dia 24 de 
outubro, a partir das 14 horas, na Casa do Professor 
Visitante (CPV) da Fundação de Desenvolvimento da 
Unicamp (Funcamp). O evento prossegue até o dia 26. 
Mais informações: 19-3521-6439 (Fábio).
 Processamento de sinais - O II Simpósio de Pro-
cessamento de Sinais da Unicamp acontece nos dias 
24 e 25 de outubro, na Faculdade de Engenharia Me-
cânica (FEM), a partir das 9 horas. O objetivo é reunir 
professores, estudantes e pesquisadores da Unicamp, 
que trabalham na área de processamento de sinais. O 
evento é uma iniciativa de alunos da pós-graduação e 
de pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica 
e de Computação (FEEC). Confira a programação 
no link www.sps.fee.unicamp.br. Outras informações: 
19-3521-3823.
  Conpuesp - O Congresso dos Profissionais 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 
  Corpo e (pós) trabalho no cinema cubano - O 
Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL) recebe, dia 25 de outubro, às 14 
horas, o professor Júlio Ramos, da Universidade da 
Califórnia (Berkeley). Em seminário, ele aborda o tema 
“Corpo e (Pós) Trabalho no Cinema Cubano”. O evento 
ocorre na sala CL05 do IEL Informações: 19-3521-1704.
  Palestra com Theo Guenter - O professor Theo 
Guenter Kieckbusch, da Faculdade de Engenharia 
Química (FEQ) da Unicamp, ministrará palestra durante 
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). Pesquisadores, professores, 
alunos de Pós-graduação e profi ssionais da área são o 
público-alvo do evento. Inscrições gratuitas pelo e-mail 
workshopchoco@feq.unicamp.br. Outras informações: 
19-3289-1186.
 Concerto de Primavera - O Coral do Instituto Cultural 
Canarinhos da Terra realiza no dia 25 de outubro, no 
Centro de Convivência Cultural de Campinas, o Concerto 
da Primavera 2011 “Moisés Príncipe do Egito”. Às 15 
horas, o público-alvo são as escolas e projetos sociais. 

  Seminário - O Núcleo de Estudos de População 
(NEPP) organiza no dia 31 de outubro, a partir das 9 
horas, no auditório da Biblioteca Central Cesar Lattes 
(BC-CL), o seminário “Renda Básica de Cidadania e 
Proteção Social”. Ana Maria Medeiros da Fonseca, 
Secretária Extraordinária para Superação da Extrema 
Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Eduardo Suplicy, senador da Repú-
blica (PT-SP), e Lena Lavinas, professora do Instituto 
de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(IE/UFRJ), participam do evento. Às 12h30 será lançado 
o CD “Transferência de Renda no Âmbito Municipal no 
Brasil: Renda Básica de Cidadania em Santo Antonio 
do Pinhal” (Convênio CAF/Unicamp). Mais informações: 
19-3521-2499. 
  Construindo a Ouvidoria no Brasil: avanços e 
perspectivas - A publicação será lançada no dia 31 de 
outubro, às 9 horas, no cine Olido, em São Paulo (Av. 
São João 473), ocasião em que serão celebrados os 
dez anos da Ouvidoria Geral do Município de São Paulo 
e da Associação Brasileira de Ouvidores/ombusdman 
(ABO-SP). O livro traz uma coletânea de trabalhos 
apresentados durante a realização de um curso de 
ouvidoria, oferecido pelo Instituto de Economia (IE) da 

 Biologia - “Distribuição espacial de Briófi tas na Flores-
ta Atlântica, Sudeste do Brasil” (doutorado). Candidata: 
Nivea Dias dos Santos. Orientadora: professora Luiza 
Sumiko Kinoshita. Dia 26 de outubro, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses da Pós-graduação do IB.
-“Revisão taxonômica de Gaylussacia Kunth (Ericaceae) 
e estudos da fi logenia do gênero” (doutorado). Candi-
dato: Gerson Oliveira Romão. Orientador: professor 
Vinicius Castro Souza. Dia 27 de outubro, às 14 horas, 
na sala IB-11 da Pós-graduação do IB.
 Economia - “Equacionamento e simulação do pro-
cesso de polimerização hidrolítica de Nylon-6 em um 
reator semi-batelada” (mestrado). Candidata: Vanessa 
Ito Funai. Orientador: professor Rubens Maciel Filho. 
Dia 25 de outubro, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses (Bloco D).
 Educação Física - “Estado nutricional e qualidade de 
vida de escolares de 7 a 10 anos de idade de municípios 
da Região Metropolitana de Campinas” (doutorado). 
Candidata: Estela Marina Alves Boccaletto. Orientador: 
professor Roberto Vilarta. Dia 27 de outubro, às 9 horas, 
no auditório da FEF.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Sistema 
de comunicação de dados pela rede elétrica, de baixo 
custo, aplicado a uma rede de medidores individuais 
de energia elétrica residencial: concepção do circuito, 
protótipo e testes” (mestrado). Candidato: Douglas 
Airoldi. Orientador: professor José Antonio Siqueira 
Dias. Dia 24 de outubro, às 14 horas, na sala de teses 
da CPG/FEEC.
- “Abordagem neuro-genética para recuperação de 
padrões. Caso de estudo: reconhecimento de gestos 
em ambientes inteligentes” (doutorado). Candidata: 
Ana Beatriz Alvarez Mamani. Orientador: professor José 
Raimundo de Oliveira. Dia 27 de outubro, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses da FEEC.
 Engenharia Química - “Simulação de uma coluna de 
destilação de Bioetanol com recheios e pratos visando 
otimização nas dimensões” (mestrado). Candidato: 
Felipe Abirached. Orientadora: professora Maria Regina 
Wolf Maciel. Dia 25 de outubro, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses da FEQ. 
- “Estudo do comportamento da resina base na for-
mulação de compósitos de politetrafl uoroetileno com 
bronze” (mestrado). Candidato: Ronaldo Euzebio Bento. 
Orientador: professor João Sinezio de Carvalho Campos. 
Dia 27 de outubro, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses (Bloco D).
- “Valoração dos produtos ultrapesados provenientes da 
destilação molecular de Petróleo” (mestrado). Candidato: 
Carlos Alberto Gordillo Cellis. Orientador: professor 
Rubens Maciel Filho. Dia 27 de outubro, na sala de 
defesa de teses (bloco D).
 Física - “Do Metal ao Carbono: propriedades estrutu-
rais e de transporte de novas nanoestruturas” (doutora-
do). Candidato: Pedro Alves da Silva Autreto. Orientador: 
professor Douglas Soares Galvão. Dia 25 de outubro, 
às 14 horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
  Geociências - “As praças públicas do centro de 
Ilhéus–BA; usos, funções e confl itos sociais” (mestrado). 
Candidato: Evaldo Nascimento Borges. Orientadora: 
professora Arlêude Bortolozzi. Dia 26 de outubro, às 9 
horas, no DGRN/IG.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca 
- “Equações diferenciais fuzzy com parâmetros intera-
tivos” (doutorado). Candidato: Valtemir Martins Cabral. 
Orientador: professor Laécio Carvalho de Barros. Dia 24 
de outubro, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
n Odontologia - “Análise da função do sistema de 
dois componentes vicrk na biologia de streptococcus 
sanguinis” (doutorado). Candidata: Julianna Joanna de 
Carvalho Moraes. Orientadora: professora Renata de 
Oliveira Mattos Graner. Dia 25 de outubro, às 14 horas, 
na sala da congregação da FOP.
- “Análise comparativa das características clinicopa-
tológicas e imunoistoquímicas dos cistos gengival do 
adulto, periodontal lateral e odontogênico glandular” 
(doutorado). Candidato: Mario José Romañach Gon-
zalez Sobrinho. Orientador: professor Fábio Pires. Dia 
27 de outubro, às 14 horas, na sala da congregação 
da FOP.

Às 20h, o concerto destina-se ao público em geral. O 
Centro de Convivência Cultural fi ca na Praça Imprensa 
Fluminense s/n, no bairro do Cambuí, em Campinas-SP. 
Mais informações: 19-3249-0583.
  Palestra com Renato Werneck - Parte da série 
Jovens Talentos da Matemática Contemporânea, no dia 
25 de outubro, às 16 horas, Renato Werneck fala sobre 
“Caminhos mais curtos em malhas rodoviárias: teoria 
e prática”. O encontro ocorre no auditório do Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação Científi ca 
(Imecc). Werneck ingressou na Unicamp em primeiro 
lugar (1995) com a maior média registrada até hoje. Saiu 
do Instituto de Computação (IC) em primeiro lugar com 
o maior coefi ciente de rendimento desde a criação da 
Unicamp em 1966. Recebeu premio do Mérito Científi co 
e Tecnológico pelo Estado de São Paulo por sua parti-
cipação no Projeto de Sequenciamento do Genoma do 
Fitopatógeno Xylella Fastidiosa. Também foi Research 
Assistant da Princeton University até a conclusão de 
seu doutorado em Computação. Atualmente desenvolve 
atividades como pesquisador da Microsoft Research 
Labs (Silicon Valley). Outras informações: 19-3521-5937.
 Projeto Saiba Mais - No dia 25 de outubro, das 12 
às 13h30, na sala CB-18 do Ciclo Básico, acontece 
mais uma palestra do Projeto Saiba Mais do Serviço 
de Apoio ao Estudante (SAE). Desta vez, a professora 
Maria Teresa Rodrigues fala sobre as possibilidades de 
carreira e desenvolvimento pessoal, que a universidade 
disponibiliza aos alunos de graduação, através das 
atividades extra-curriculares. Mais informações pelo 
e-mail projecta@sae.unicamp.br
  Congresso Interno de Iniciação Científica da 
Unicamp - O XIX Congresso Interno de Iniciação 
Científica da Unicamp será realizado nos dias 26 e 
27 de outubro, no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp 
(GMU). A cerimônia de abertura, que inclui apresen-
tações artísticas nos três auditórios do GMU, ocorre 
às 14 horas. Na quarta-feira (26), haverá a exposição 
de 624 painéis das áreas de Exatas e Tecnológicas 
e também do PIC-Júnior. Quinta (27), os 676 painéis 
em exposição serão das áreas de Artes, Biológicas e 
Humanas. O Congresso é promovido pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa (PRP) e pela Pró-Reitoria de Graduação 
(PRG). Mais informações no site www.prp.rei.unicamp.
br/pibic/congressos/xixcongresso/
  Conversando sobre a Graduação - Maria Be-
nigna de Freitas Villas Boas, coordenadora do grupo 
de pesquisa Avaliação e Organização do Trabalho 
Pedagógico e professora da Universidade de Brasília 
(UnB) é a próxima convidada do Conversando sobre 
a Graduação, evento organizado pela Pró-reitoria de 
Graduação (PRG). No dia 26 de outubro, às 12h30, 
na sala CB05 do Ciclo Básico I, ela aborda o tema 
“Avaliação das aprendizagens na universidade: teoria 
e prática”. O evento é aberto ao público. Villas Boas é 
organizadora dos livros Avaliação: políticas e práticas 
e Avaliação formativa: práticas inovadoras, ambos da 
editora Papirus, e autora de Portfólio, avaliação e tra-
balho pedagógico (2004), Virando a escola do avesso 
por meio da avaliação (2008) e Projeto de intervenção 
na escola: mantendo as aprendizagens em dia (2010), 
todos da editora Papirus. O objetivo do “Conversando 
sobre a Graduação” é 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. 
  Workshop de propriedade Intelectual - No dia 
26 de outubro, a Agência de Inovação Inova Unicamp 
realiza o workshop “Experiências em Transferência de 
Tecnologia a partir de Propriedade Intelectual”. O evento 
ocorre no auditório do Instituto de Química (IQ), das 9 
às 12 horas, e tem a fi nalidade de ampliar e fortalecer a 
difusão das informações sobre a infl uência das parcerias 
estratégicas na gestão e comercialização de Proprie-
dade Intelectual. A palestrante convidada é Renée Ben 
Israel, vice-presidente de Propriedade Intelectual da 
Companhia de Transferência de Tecnologia a Yissum 
da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela falará 
sobre parcerias estratégicas e sua infl uência na gestão 
e comercialização de Propriedade Intelectual. O evento é 
voltado para a comunidade acadêmica, profi ssionais de 
NIT e pesquisadores. As inscrições, já abertas, são gra-
tuitas e podem ser feitas no link www.inova.unicamp.br/
site/06/paginas/visualiza_conteudo.php?conteudo=166. 
As vagas para o workshop são limitadas.
  Seminário internacional - O Grupo de Trabalho 
“Multilinguismo no Mundo Digital” e Grupo de Trabalho 
REA/Educação Aberta, ambos da Unicamp, promovem 
nos dias 27 e 28 de outubro, no Auditório da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM), o “Seminário Internacional 
Educação, Cultura e Recursos Abertos: compartilhan-
do conhecimentos através de fronteiras”. O evento 
tem como objetivo discutir dois temas interligados. O 
primeiro é a produção de recursos digitais, partindo do 

movimento Recursos Educacionais Abertos (REA). O 
segundo é a disseminação e inserção destes recursos 
em espaços que fomentem a equidade de acesso e 
liberdade de aprendizado para todos fazendo uso das 
mais variadas tecnologias de informação e comunicação 
(como a Internet). Mais informações no endereço www.
educacaoaberta.org/rea/eventos/simposio.
 Palestras sobre propriedade intelectual - No âmbito 
do Congresso de Iniciação Científi ca da Unicamp, a 
Agência de Inovação Inova Unicamp promove, dia 27 
de outubro, a realização de duas palestras relacionadas 
à propriedade intelectual e iniciativas de empreende-
dorismo na Universidade. O evento será realizado às 
13 horas, no auditório 1 do Centro de Convenções da 
Universidade e é voltado aos alunos da graduação e 
pós-graduação da Unicamp. Os palestrantes do evento 
são Gabriel Gustavo Guinon, analista de Propriedade 
Intelectual da Inova Unicamp, e Virgilio Ferreira Marques 
dos Santos, coordenador técnico do Desafi o Unicamp de 
Inovação Tecnológica. Haverá sorteio de kits da Inova 
para participantes inscritos na palestra e presentes 
no evento. Inscrições e outras informações no link 
www.inova.unicamp.br/paginas/visualiza_conteudo.
php?conteudo=168
  Lançamento - O lançamento do livro Mobilidade 
Humana e Diversidade Sócio-cultural, das professoras 
Débora Mazza e Olga von Simson (org.) acontece no 
dia 27 de outubro, às 16 horas, no Espaço Cultural Casa 
do Lago. Após o lançamento haverá apresentação da 
Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU). 
 Vestibulinho 2012 do Cotuca - O Colégio Técnico 
de Campinas (Cotuca) recebe, até 31 de outubro, as 
inscrições para o seu Vestibulinho de 2012. Elas podem 
ser feitas na página eletrônica http://examesel.cotuca.
unicamp.br/. São 785 vagas, em 21 opções de cursos. 
A taxa é de R$55. O Vestibulinho será realizado em 4 
de dezembro. Para esta edição, a novidade é que as 
provas ocorrerão no período da tarde, das 14 às 17h30. 
Elas serão realizadas em 130 salas, localizadas em 10 
prédios, no campus da Unicamp, em Barão Geraldo. 
Os candidatos devem se apresentar nos locais com 
uma hora de antecedência. Leia mais: www.unicamp.br/
unicamp/divulgacao/2011/08/19/cotuca-abre-inscricoes-
para-o-vestibulinho-2012-no-dia-1-de-setembro
 Logotipo para o IB - Até 31 de outubro, o Instituto de 
Biologia (IB) receberá as inscrições ao concurso para 
a criação de seu logotipo.  O Edital com o regulamento 
pode ser acessado no hotsite www.unicamp.br/unicamp/
unicamp_hoje/sala_imprensa/concursologotipoib.pdf.. 
Outras informações pelo telefone 19-3521-6358.
 Doutorado em Ambiente e Sociedade - O Núcleo 
de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) recebe, 
até 3 de novembro, as inscrições para o seu curso 
de doutorado em Ambiente e Sociedade de 2012. 
Elas podem ser feitas mediante preenchimento de 
formulário eletrônico https://www1.sistemas.unicamp.
br/siga/ingresso/candidato/preencher_inscricao_cur-
so_pos_graduacao.xhtml?cid=22. Outras informações: 
19-3521-7690.
  PRG recebe inscrições para o ProFIS - A Pró-
Reitoria de Graduação (PRG) recebe, até 4 de novem-
bro, as inscrições para o seu Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior (ProFIS). Elas podem ser 
feitas no link http://www.prg.unicamp.br/profis/ficha.
html e são gratuitas. 

Unicamp. Os organizadores da publicação são: Adriana 
Eugênia Alvim Barreiro, ouvidora da Unicamp; José 
Roberto Rus Perez, professor do Núcleo de Estudos de 
Políticas Públicas (Nepp); e Éric Passoni, pesquisador-
associado do NEPP. Mais informações: 19-3521-4062.


