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� Fórum de Extensão Universi-
tária - Com o tema “Produção Científica 
voluntária: limitações e possibilidades”, no 
dia 9 de setembro, das 9 às 17 horas, no 
Centro de Convenções da Unicamp, aconte-
ce mais uma edição do Fórum Permanente 
de Extensão Universitária. Outras informa-
ções no site: http://www.cori.unicamp.br/
foruns/extensao/foruns_extensao.php
� Escritas da violência - O III 

Colóquio Escritas da Violência acontece 
de 9 a 11 de setembro, a partir das 9 ho-
ras, no auditório do Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL). Mais informações sobre 
o evento podem ser obtidas na página ele-
trônica: http://www.iel.unicamp.br/projetos/
escritas/
� A Área de Saúde da Unicamp 

- Dando continuidade à discussão sobre a 
área da Saúde da Unicamp como uma autar-
quia da Secretaria de Saúde de São Paulo, 
a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp realiza uma nova reunião, 
no dia 9 de setembro, das 9 às 17 horas, 
no auditório 5 da FCM para apresentar os 
resultados dos grupos de trabalhos sobre 
custeio, recursos humanos e utilidade pú-
blica da área da Saúde da Unicamp. No 
mesmo dia, será apresentada a proposta 
de organograma para a autarquia da área 
da Saúde da Unicamp. 
� Fórum de Conhecimento e 

Tecnologia da Informação – A pró-
xima edição do Fórum Permanente de 
Conhecimento e Tecnologia da Informação 
“Documentos arquivísticos digitais: auten-
ticidade e certificação” acontece no dia 10 
de setembro, das 9 às 17 horas, no Centro 

de Convenções da Unicamp. Outras infor-
mações: http://www.cori.unicamp.br/foruns/
tecno/foruns_tecno.php
� Arte no Campus - No dia 10 de 

setembro, às 12h30, haverá apresentação 
da Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU), 
no Ciclo Básico II. O evento faz parte do 
Projeto Arte no Campus, que tem como 
objetivo ampliar as atividades culturais da 
Universidade, de acordo com o presidente 
da Comissão de Ação Cultural da Reitoria e 
assessor de gabinete Eduardo Guimarães. 
A ideia é alimentar semanalmente todos 
os campi da Universidade, inclusive os 
colégios técnicos, com produções artísti-
cas. Inicialmente, segundo Guimarães, o 
projeto incorpora atividades que já estavam 
planejadas, entre elas o projeto Música no 
Campus do Núcleo de Integração e Difusão 
Cultural (Nidic). 
� Feia – O Festival do Instituto de 

Artes (Feia) será realizado a partir do dia 13 
de setembro. Outras informações sobre o 
Festival podem ser obtidas no site do evento: 
http://www.feia.art.br/, pelo e-mail feia@feia.
art.br ou telefone 19-2134-2942.
� EAD - O Centro de Computação 

(CCUEC) e a Agência para a Formação 
Profissional da Unicamp (AFPU) oferecem, 
de 14 de setembro a 9 de dezembro, o curso 
“Desenvolvimento de cursos on-line utili-
zando Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
- AVAs” (na modalidade semi-presencial ). 
Inscrições: até 9 de setembro, no site: http://
www.ccuec.unicamp.br/ead
� Olimpíada do Museu Explora-

tório - O Museu Exploratório de Ciências 
da Unicamp recebe, até 15 de setembro, as 
inscrições para a 1ª Olimpíada Nacional em 
História do Brasil (ONHB). Será a primeira 
no país na área das ciências humanas. 
Composta por cinco fases on line e uma 
presencial, a competição envolverá profes-
sores e alunos na resolução dos problemas 
propostos. Mais detalhes no site: http://www.
mc.unicamp.br/1-olimpiada/inicio/
� Processo seletivo CeBiME - 

O Centro de Biologia Molecular Estrutural 
(CeBiME) seleciona, até 20 de setembro, 
alunos para realizar doutorado com projeto 
na área de Biologia Molecular e Celular e 
Espectrometria de Massas. É necessário 
conhecimento em uma das áreas do projeto. 
Interessados deverão enviar currículo para o 
e-mail adriana.paesleme@cebime.org.br.
� Estagiários de informática 

- A Diretoria Acadêmica (DAC) da Uni-
camp está selecionando dois estagiários 
de informática. Uma vaga é para a área 
Desenvolvimento de Sistemas e a outra 
para a de Suporte e Redes. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 28 de setem-
bro. Para a vaga de desenvolvimento de 
sistemas, os candidatos devem preencher 
questionário no site http://limesurvey.ead.

unicamp.br/index.php?sid=23116&lang=pt-
BR.  Já os interessados na de Suporte de 
Redes, o questionário está no endereço 
http://limesurvey.ead.unicamp.br/index.
php?sid=78583&lang=pt-BR.
� Prêmio Alcoa - Estão abertas 

as inscrições para o 8º Prêmio Alcoa de 
Inovação em Alumínio. Podem participar 
estudantes de qualquer curso superior, 
alunos de pós-graduação (lato sensu) e 
profissionais que atuam com projetos de 
novos produtos e planejamento de gestão 
para reciclagem de alumínio. Inscrições: 
www.alcoa.com.br
� Fiema - O Prêmio Fiema, que tem 

por objetivo revelar trabalhos de conscienti-
zação e preservação ambiental com foco na 
sustentabilidade, já está recebendo traba-
lhos nas categorias educacional, tecnologia 
ambiental e socioambiental. Informações no 
site: congresso@fiema.com.br ou telefone 
19-3035-3979.
� Concursos – Confira no site http://

www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/concursos.php os concursos 
da Secretaria Geral (SG) com inscrições 
abertas.

� Alimentos - “Efeito da enzima 
transglutaminase na digestibilidade e antige-
nicidade da beta-lactoglobulina” (mestrado). 
Candidata: Michele Augusto Fernandes.  
Orientadora: professora Flavia Maria Netto. 
Dia 9, às 9 horas, no salão nobre da FEA.
� Biologia - “Efeito da natação na 

sensibilidade periférica à insulina em ratos” 
(mestrado). Candidato: Tiago Castro de 
Pádua Martinelli. Orientadora: professora 
Dora Maria Grassi-Kassisse. Dia 11, às 14 
horas, na sala de defesa de teses da Pós-
graduação do IB.
� Economia - “A dinâmica urbana e 

a inserção na economia regional: o caso de 
Aracaju (1970-2005)” (doutorado). Candida-
to: Elmer Nascimento Matos. Orientador: 
professor Wilson Cano. Dia 11 de setembro, 
às 14 horas, na sala IE-23 (Pavilhão da 
Pós-graduação) do IE.
� Engenharia Química - “Equilíbrio 

líquido-líquido em sistemas contendo Hidro-
carbonetos Aromáticos + Hidrocarbonetos 
Alifáticos + Líquidos Iônicos” (doutorado). 
Candidata: Raquel Moreira Maduro. Orien-
tador: professor Martin Aznar. Dia 11, às 14 
horas, na sala de defesa de tese da FEQ.
� Física - “Estudo da resolução 

em energia do detector de neutrinos do pro-
jeto Angra para medidas de composição 
do combustível nuclear” (mestrado). Can-
didato: Luís Fernando Gomez Gonzalez. 

 Realizar trocas científicas interna-
cionais sobre pesquisas em ciências 
sociais, confrontando abordagens 
metodológicas e os bancos de dados 
disponíveis para pesquisas, tendo 
como perspectiva novos projetos 
transnacionais, são os objetivos do 
Colóquio “A internacionalização 
das ciências sociais francesas e a 
cooperação científica com o Bra-
sil”, que ocorreu entre os últimos 
dias 1 a 3, no auditório da Biblioteca 
Central ´Cesar Lattes´ (BC-CL). 
Pesquisadores do Brasil, França e 
Argentina debateram contribuições 
das ciências sociais para a compre-
ensão da globalização. Organizado 
pelo Grupo Focus, da Faculdade 
de Educação (FE) da Unicamp, em 
parceria com o Réseau thématique 
pluridisciplinaire, Société en évolu-
tion, Sciences Sociales en mouve-
ments (RTP) do Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) de 
Paris, o evento, que é parte integrante 
das comemorações do ano da França 
no Brasil, tem apoio da reitoria da 

Unicamp, da Fapesp e da embaixada 
da França no Brasil.

Para a professora Letícia Canêdo, 
uma das coordenadoras do Focus, 
esse colóquio é um momento muito 
particular na trajetória do projeto 
temático “Circulação internacional 
e formação dos quadros dirigentes 
brasileiros”, coordenado por ela e 

que tem o apoio da Fapesp. “O que 
nós esperamos é que ele represente 
mais um salto para o sucesso do pro-
jeto e das diferentes redes de pesquisa 
que trabalham sobre o tema e que 
vem colaborando conosco nesses 
anos todos. Esperamos o apareci-
mento de novas hipóteses e métodos 
de trabalho que permitam a conti-

“Esse é um colóquio voltado para o 
futuro. Dados os desafios atuais, é 
preciso enxergar o que se vai fazer no 
futuro. Na prática, esse colóquio foi 
pensado além da bilateralidade Brasil-
França, pois isso não teria muito senti-
do, dado que hoje os jogos são muito 
mais internacionalizados do que isso. 
Então, a idéia é pensar essa questão 
das relações das ciências sociais fran-
cesas e brasileiras dentro de todas as 
transformações que existem em nível 
internacional”, disse Garcia. 

Fernando Costa, reitor da Uni-
camp, disse que a Universidade 
sente-se muito honrada em sediar 
mais um evento no âmbito das co-
memorações do ano da França no 
Brasil. Costa destacou que a França 
é um dos países com o qual a Uni-
camp mantém relações estreitas e 
profícuas, desde a sua fundação. “Os 
números apresentados pela Coorde-
nadoria de Relações Institucionais 
e Internacionais (Cori) apontam a 
existência de 37 convênios de coope-
ração acadêmica, científica e cultural 
em vigor com instituições francesas 
de ensino e pesquisa”, ressaltou o 
reitor. Graças a isso, prosseguiu ele, 
49 alunos da Unicamp estão atual-
mente na França complementando 
sua formação e apenas nove alunos 
franceses encontram-se na Unicamp. 
Para Costa, é preciso implementar 
significativamente mecanismos que 
equilibrem esses números porque 
o intercâmbio é fundamental para a 
Unicamp. (Jeverson Barbieri)

� Colóquio promove 
     trocas científicas 
     e futuros projetos 
     transnacionais

Da esq. para a dir., Sérgio Leite, Fernando Costa, Letícia Canêdo, Afranio Garcia e Agueda Bittencourt

nuidade desses estudos em escala 
transnacional”, afirmou Letícia.

Diretor do Centro de Pesquisas 
Brasil Contemporâneo na França, 
Afrânio Garcia ressaltou que o evento 
surgiu através do vínculo existente 
com o CNRS, de Paris, onde se discute 
a mudança da presença francesa em 
ciências sociais no nível internacional. 
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Orientador: professor Ernesto Kemp. Dia 10, 
às 14 horas, no auditório da pós-graduação 
do IFGW.

“Estudo da sensibilidade do detector 
de neutrinos do projeto Angra aos efeitos 
da queima do combustível nuclear” (mestra-
do). Candidato: Thiago Junqueira de Castro 
Bezerra. Orientador: professor Ernesto 
Kemp. Dia 11, às 10 horas, no auditório 
da pós-graduação do IFGW.
� Geociências - “Parques urbanos de 

Ribeirão Preto-SP: na produção do espaço, 
o espetáculo da natureza” (doutorado). 
Candidato: Marcos Antonio Silvestre Gomes. 
Orientadora: professora Arlete Moysés. Dia 
11, às 14 horas, no auditório do IG.
� Linguagem - “A expressão de 

modalidades típicas do subjuntivo em duas 
sincronias do português: século XVI e con-
temporaneidade” (doutorado). Candida-
ta: Rosana Ferreira Alves. Orientadora: 
professora Anna Bentes. Dia 8, às 14 horas, 
na sala de teses do IEL.
� Química - “Híbridos inorgânico-

orgânicos nanoestruturados e termoquímica 
da interação cátion-centros básicos” (dou-
torado). Candidata: Thais Regi Macedo. 
Orientador: professor Claudio Airoldi. Dia 10, 
às 14 horas, no miniauditório do IQ. 
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