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� WICac 2008 - O Laboratório de Hidrogê-
nio do Instituto de Física “Gleb Wataghin” e o
Centro Nacional de Referência em Energia do
Hidrogênio (CENEH) realizam, no Centro de
Convenções da Unicamp, de 22 a 24 de se-
tembro, o 4º Workshop Internacional sobre
Hidrogênio e Células a Combustível (WICaC).
Mais informações na página eletrônica http:/
/www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2008
� Seminários do Geopi - A 8ª edição dos

seminários do Grupo de Estudos sobre Orga-
nização da Pesquisa e da Inovação (Geopi)
“Instituições e Institucionalismo” acontece no
dia 22 de setembro, às 14 horas, no auditó-
rio do Instituto de Geociências (IG). Na opor-
tunidade, José Maria da Silveira e Mauro
Zackiewicz discutirão textos de Vannucci,
Wasserman, S. Faust, K. e Breiger, R. L. O
evento é aberto ao público. Programação:
www.ige.unicamp.br/geopi. Outras informa-
ções: geopi@ige.unicamp.br
� Iluminação cênica - Pablo Enriquez,

profissional de iluminação, ministra aula gra-
tuita no dia 23 de setembro,  das 16 às 18
horas, na sala do CB-03 (Ciclo Básico) da
Unicamp. O que é ser um técnico, Pavarotti
e Carreras, Rolling Stones, U2, Syncrolite,
Carnaval do Rio, Rock in Rio Brasil e Lisboa,
Cirque Du Soleil e Equipamentos Brasil e
exterior, estão na pauta de discussões do
iluminador que, neste semestre, está minis-
trando aulas de iluminação cênica no Institu-
to de Artes (IA).
� Agrener GD 2008 - O Núcleo Interdis-

ciplinar de Planejamento Energético (Nipe)
da Unicamp e o Centro de Energias Alterna-
tivas e Meio Ambiente (Cenea) realizam, de
23 a 26 de setembro, em Fortaleza (CE), o 7º
Congresso Internacional sobre Geração Dis-
tribuída e Energia no Meio Rural - Agrener
GD 2008. Outras informações no site do
evento: http://www.nipeunicamp.org.br/
agrener2008
� Congresso Interno Iniciação Cientí-

fica - As Pró-reitorias de Pesquisa (PRP) e
de Graduação (PRG) organizam nos dias 24
e 25 de setembro, nos auditórios do Centro
de Convenções da Unicamp, as atividades
do XVI Congresso Interno de Iniciação Cien-
tífica. O evento ganha abertura no dia 24, às
14h30, com apresentação do Quinteto de
Cordas. Nos dois dias de evento, das 15h30
às 17h30, na quadra do Ginásio Multidis-
ciplinar da Unicamp (GMU), haverá exposi-
ção conjunta dos trabalhos inscritos no con-
gresso. Outras informações na página eletrô-
nica: http://www.prp.rei.unicamp.br/pibic/
congressos/xvicongresso/
� 15  anos - A Organização de Procura de

Órgãos do Hospital de Clínicas (HC) da
Unicamp comemora seus 15 anos de exis-
tência. Será no dia 24 de setembro, das 9 às
11 horas, no anfiteatro do HC (3º andar).
Além de homenagens, haverá plantio de um
Ipê Amarelo. Na oportunidade também será
comemorada a X Semana Nacional do Doa-
dor de Órgãos e Tecidos. Outras informa-
ções: 19-3521-8002.
� Empresas Juniores - O XVI Encontro

Nacional de Empresas Juniores acontece
entre os dias 24 e 28 de setembro, no Bay
Park Resort Hotel, em Brasília-DF. Informa-
ções: (61) 3242-9058.

20 anos de Constituição Cidadã no Bra-
sil - O seminário “Vinte Anos de Constituição
Cidadã no Brasil: Avanços, Limites e Pers-

pectivas para o Mundo do Trabalho no Sécu-
lo XXI” acontece nos dias 25 e 26 de setem-
bro, na IFCS/UFRJ - Largo São Francisco -
Sala Evaristo Moraes Filho. Outras informa-
ções: 19-3521-5720.
� O Aborto dos Outros - No dia 25 de se-

tembro, às 10 horas, no auditório da Facul-
dade de Ciências Médicas (FCM), acontece
a exibição do documentário “O Aborto dos
Outros”, da diretora Carla Gallo. O filme foi
premiado com a menção honrosa no Festival
“É Tudo Verdade”, em 2008. Também parti-
cipou da mostra paralela do 36º Festival de
Gramado. Entrada franca. Outras informa-
ções: 19-3521-8968.
� Cenasae - No dia 25 de setembro, às

12h30, no PB do Ciclo Básico II, haverá
apresentação do espetáculo Cus Cus Cirkus,
com solo interpretado pelo malabarista e
showman mexicano Daniel Quesadas. O
evento faz parte do Cenasae. Informações:
19-8128-7880.
� Medula Óssea - O Hemocentro come-

mora 15 anos da sua Unidade de Transplante
de Medula Óssea. A cerimônia ocorre no dia
26 de setembro, às 9 horas, no auditório 5 da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM).
� Seminário do IE - O seminário “Trans-

formações Estruturais, Crise Mundial e o Bra-
sil”, sob coordenação do professor  Luiz
Gonzaga Belluzzo, do Instituto de Economia
(IE), ocorre no dia 26 de setembro, a partir das
9 horas, no IE. Na palestra de abertura, às
9h30, Luciano Galvão Coutinho, presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), discute o tema: “O
desafio da indústria e a  política brasileira”.
Outras informações: 19-3521-5717.
� PostgreSQL - A 2ª Conferência Brasilei-

ra de PostgreSQL ocorre nos dias 26 e 27 de
setembro. Evento será aberto no dia 26, às 9
horas, no Centro de Convenções da Unicamp.
Saiba mais: http://pgcon.postgresql.org.br/
� Pré-CoMAU - Dia 27 de setembro, das

8 às 20 horas, acontece nos anfiteatros 1 e
2 do conjunto de salas de aula da Faculda-
de de Ciências Médicas (FCM), o Pré-XVII
Congresso Médico Acadêmico da Unicamp
(CoMAU), organizado pelos alunos de medi-
cina. Este ano, as palestras ocorrem em tor-
no de um único eixo temático: a derma-
tologia. Informações sobre as palestras no
site http://www.comau2008.com/. O CoMAU
será realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro.
Informações: 19-3521-8968.
� Artista-Residente - O arquiteto Paulo

Júlio Valentino Bruna participará do Progra-
ma Artista-Residente da Unicamp no segun-
do semestre de 2008, em atividades abertas
a toda a comunidade. Aos seus cuidados
serão ministrados seminários e aulas na
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC) até dezembro. Além dos
cursos oferecidos e as palestras abertas à
comunidade, o novo artista-residente ainda
participará de oficinas de projeto. A agenda
das atividades pode ser consultada no site:
www.fec.unicamp.br/~paulobruna. Outras
informações: 19-3521-2068.
� Bioart - O Centro Acadêmico de Biolo-

gia (CAB) do Instituto de Biologia (IB) da Uni-
camp está recebendo inscrições de interes-
sados em oferecer oficinas (ou grupos de
discussão) para a participação na Bioart
2008,  semana artístico-cultural que visa a
integração do IB. Podem ser feitas pelo e-
mail cabunicamp@gmail.com. No corpo da
mensagem os interessados devem informar a
duração da oficina (ou do grupo de discus-
são), o número de vagas disponíveis, o mate-
rial que será utilizado na atividade e o telefo-
ne para contato. Inscrições para o show de
talentos também estão sendo recebidas para

a Bioart, evento que ocorre no IB de 6 a 9 de
outubro. Outras informações podem ser obti-
das na página eletrônica http://www.cab.ib.u-
nicamp.br/kayapo/html/index.php
� Mestrado em Divulgação científica -

O Laboratório de Estudos Avançados em Jor-
nalismo (Labjor) da Unicamp recebe, até 20
de outubro, inscrições de interessados em
realizar o curso de mestrado em Divulgação
Científica e Cultural (stricto sensu). A admis-
são no curso tem como exigência a aprova-
ção em exame de compreensão de leitura em
inglês como língua estrangeira. São candida-
tas 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-mestra-
do-de-jornalismo-cientifico
� Iniciação Científica LNLS - Até 25 de

setembro, universitários interessados em
fazer iniciação científica podem se inscrever
para as vagas disponíveis no Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). O LNLS,
vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, dispõe de cotas de bolsas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científi-
ca, do CNPq. A ênfase é para alunos de áre-
as de Ciências Exatas e Ciências da Vida.
Mais informações podem ser obtidas no site:
http://www.lnls.br/
� 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.
Mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divul-
gacao/2008/09/02/vestibular-2009-recebe-
inscricoes-ate-7-de-outubro
� Mestrado e Doutorado em PCT –

Estão abertas as inscrições para os cursos
de Mestrado e Doutorado em Política Cien-
tífica e Tecnológica (PCT). Podem ser feitas
até 31 de outubro. O Programa de Pós-gra-
duação em Política Científica e Tecnológica
forma mestres e doutores e tem como obje-
tivo capacitar profissionais de áreas de atu-
ação diversas para desempenhar atividades
de pesquisa, elaboração, gestão e avaliação
de políticas no campo do desenvolvimento ci-
entífico e tecnológico e da inovação. Saiba
mais: http://www.ige.unicamp.br/site/htm/
04_02_03.php?area=1&local=4
� Professor de TI - O Centro Superior de

Educação Tecnológica (Ceset) contrata, pelo
prazo de um ano, um professor para o Cur-
so Superior de Tecnologia em Informática.
Consulte o edital: http://www.unicamp.br/
unicamp/unicamp_hoje/sala_imprensa/
ceset.pdf
� Afrânio Montemurro – Mostra de pin-

turas fica até 30 de setembro, no Espaço de
Arte do Centro de Convenções. Faz parte do
Projeto Unicamp Dia-a-dia. Pode ser visita-
da de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30.
O Espaço de Arte fica na Rua Elis Regina,
131, no campus da Unicamp. Outras informa-
ções: 19-3521-1732.
� Debate – Os temas do taylorismo e do

fordismo no discurso e na prática patronal,
especialmente em S. Paulo, estarão no cen-
tro do debate que ocorrerá no dia 23 de se-
tembro, terça-feira às 19h, no CEDEM –
Centro de Documentação e Memória da
UNESP –, que fica na Praça da Sé, 108 - 1º
andar  - metrô Sé - (11) 3105 - 9903 - www.ce-
dem.unesp.br. O evento contará com as pre-
senças de Augusto Zanetti e João Tristan
Vargas, autores do livro: “Taylorismo e Fordis-
mo na indústria paulista: o empresariado e os
projetos de organização racional do trabalho,
1920-1940” (Editora Humanitas, 2007). Inscri-
ções gratuitas c/ Sandra Santos pelo e-mail:
ssantos@cedem.unesp.br .

15/9/2008 - A comunidade da Unicamp está
celebrando nesta segunda-feira, no Centro de
Convenções da Universidade, os quatro anos
do Programa Mexa-se, criado em 2004 pela
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitá-
rio (PRDU). Iniciativa da Faculdade de Edu-
cação Física (FEF) e do Centro de Saúde da
Comunidade (Cecom), o programa apresenta
até nesta terça-feira (16) o trabalho dos alunos
e funcionários durante o Simpósio de Ativida-
de Física em Saúde “Práticas Bem-Sucedidas
nas Organizações”, com depoimentos de ativi-
dades também de outras organizações.

Gestores da Universidade deixaram suas
impressões acerca do programa durante a mesa
de abertura do evento, que contou com apre-
sentação de dança, ensinada na tenda do Mexa-
se. A professora Antonia Dalla Pria Bankoff,
coordenadora do programa e do Laboratório
de Avaliação Postural e Eletromiografia (Lap)

da FEF, saudou o público com uma sessão de
alongamento e disse que o programa é um es-
tímulo aos hábitos saudáveis e uma contribui-
ção à saúde da comunidade, idéia também com-
partilhada pelo diretor da FEF, professor
Paulo César Montagner. Ele contou que sua
faculdade desenvolve de rotina atividades de
rotina desta natureza, as quais têm total inser-
ção neste campo de estudo.

Edison Bueno, diretor-executivo do Cecom,
destacou que a PRDU tem proporcionado um
suporte consistente ao programa, incentivando

atividades de melhoria da qualidade de vida
no trabalho. “Em alguns anos poderemos
dimensionar esta ação, que tem forte impacto
na vida das pessoas. Elas permitem que aquilo
que é risco não se constitua uma doença.”

O pró-reitor da PRDU, Paulo Eduardo
Moreira Rodrigues da Silva, acredita que o pro-
grama deva ser institucionalizado. Contou que
é uma iniciativa pioneira que passou pelo Pla-
nes, constituindo um dos objetivos estratégi-
cos. Ele ainda pontuou como interessante a es-
pontaneidade das pessoas em querer participar

e também o seu valor inestimável para a Uni-
versidade.

Segundo ele, uma pesquisa recente sobre
condições de saúde da comunidade mostrou que
as pessoas inseridas no programa são em geral
jovens, mas que têm diversos problemas de
saúde. Por outro lado, acentuou que são várias
as frentes dispostas a atender tais problemas,
além do Cecom. “Precisamos fazer mais e or-
ganizar as ações que já existem aqui”, estimu-
lou. As ações do programa, relembrou ele,
melhoram inclusive a convivência das pessoas
no ambiente (e fora) de trabalho.

Paulo Eduardo aproveitou para dizer que a
PRDU tem procurado estudar por exemplo o
melhor aproveitamento do Ginásio da Uni-
camp, um dos poucos com suas característi-
cas. “A idéia é modernizá-lo e instituir ativi-
dades initerruptas para atrair as pessoas.
Estamos preocupados com a saúde e daremos
todo o suporte necessário”, garantiu o pró-rei-
tor. “Que ao renovar nossos quadros de funci-
onários, eles já possam ser incorporados à nova
realidade de atividades.”

Esse programa já atingiu mais 50 mil inte-
ressados com práticas sistemáticas para
melhoria da qualidade de vida no trabalho e
prevenção de doenças, sobretudo ocupacionais.
Mais de 1.200 pessoas participam mensalmente
das atividades físicas na tenda do Mexa-se, ins-
talada na frente da Praça da Paz.
(Isabel Gardenal)

� Alimentos -  “Síntese dos métodos
de pegada ecológica e análise emergética
para diagnóstico da sustentabilidade de paí-
ses: o Brasil como estudo de caso” (mes-
trado). Candidato: Lucas Gonçalves Pereira.
Orientador: professor Henrique Ortega. Dia
26, às 10 horas, na sala 31 do DEA da FEA.
� Artes - “O jogo da construção poética:

processo criativo em dança” (doutorado).
Candidata: Lara Rodrigues Machado. Orien-
tadora: professora Inaicyra Falcão dos San-
tos. Dia 26, às 16 horas, no auditório do IA.
� Economia - “Conflitos do capital: Light

versus CBEE na formação do capitalismo
brasileiro (1898-1927)” (doutorado). Candida-
to: Alexandre Macchione Saes. Orientador:
professor José Jobson de Andrade Arruda. Dia
22, às 14 horas, na sala IE-23 do IE.
� Educação Física -  “Relações entre

marcadores dígito-palmares e aptidão física
em atletas de judô de elite” (doutorado).
Candidato: Fabricio Boscolo Del Vecchio.
Orientador: professor  Aguinaldo Gonçalves.
Dia 24, às 9 horas, na sala da congregação
da FEF.

“Da preparação preliminar ao nível olím-
pico: um estudo de caso no remo brasileiro
feminino” (mestrado). Candidato: Julio Cesar
Jesus Soares. Orientador: professor Paulo
Roberto de Oliveira. Dia 25, às 9 horas, na
sala da congregação da FEF.
� Engenharia Mecânica -  “Visão ar-

tificial aplicada na detecção de movimento
em plataforma de integração de veículos es-
paciais” (doutorado). Candidata: Silvana
Aparecida Barbosa. Orientador: professor
João Mauricio Rosário. Dia 22, às 10 horas,
no auditório DPM da FEM.

“Visão artificial aplicada na detecção de
movimento em plataforma de integração de
veículos espaciais” (doutorado). Candidata:
Silvana Aparecida Barbosa. Orientador: pro-
fessor João Mauricio Rosário. Dia 22, às 10
horas, no auditório DPM da FEM.

“Uma metodologia para administração es-
tratégica em pequenas empresas” (mes-
trado). Candidata: Inês Aparecida Mascara
Mandelli. Orientador: professor Antonio Batoc-
chio. Dia 26, às 9 horas, no DEF da FEM.

“Uma metodologia para administração es-
tratégica em pequenas empresas” (mes-
trado). Candidata: Inês Aparecida Mascara
Mandelli. Orientador: professor Antonio Batoc-
chio. Dia 26, às 9 horas, no DEF da FEM.
� Linguagem -  “Psicologia e escrita

disciplinar:laudos como estratégia de contro-
le das populações” (doutorado). Candidato:
Conrado Neves Sathler. Orientadora: profes-
sora Maria José Rodrigues Faria Coracini.
Dia 25, às 14 horas, na sala de defesa
de teses do IEL.

“Perspectivismo crítico, interpretação
discursiva e interação pedagógica: subsídios
para uma proposta de leitura crítica a partir do
livro de inglês como língua estrangeira” (dou-
torado). Candidata: Adriana Cristina Sambu-
garo de Mattos Brahim. Orientadora: profes-
sora Maria Rita Salzano Moraes. Dia 26, às
14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
� Matemática,  Estat íst ica e Com-

putação Científica - “A regra de l ‘hôpital -
análise histórica da regra de l ‘hôpital”
(mestrado profissional). Candidato: Everal-
do Fernandes Barbosa. Orientador: pro-
fessor Eduardo Sebastiani Ferreira. Dia 26,
às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

‘Mexa-se’, programa da
PRDU, completa 4 anos

Este livro examina a gênese de im-
portantes problemas teóricos conti-
dos na obra de Max Weber. Se esse
exame pode ampliar nossa compre-
ensão do seu pensamento ou nos
ajudar a concebê-lo sob outra visão,
é porque em seu percurso represen-
tam papel destacado três autores
incomuns na bibliografia weberiana
concernente à Teoria da Ciência.
São eles: Aristóteles, Eduard Meyer
e Karl Jaspers. Ao percorrer estas
páginas na companhia desses auto-
res, o leitor poderá então compreen-
der a posição de Max Weber em face
do que denominou o problema da
irracionalidade. Essa posição é aqui
reconstruída a partir da simetria ou
assimetria de temas fundamentais
da teoria do conhecimento, como,
por exemplo, a relação entre desco-
berta e fundamentação, acaso e li-
berdade da vontade, vivência e ex-
periência, determinismo nomológico
e indeterminação pragmática.
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da validade nas ciências
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