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� Workshop de Petróleo - De 
14 a 16 de setembro, a partir das 8 horas, 
no auditório da Faculdade de Engenharia 
Mecânica (FEM), acontece o II Workshop 
de Petróleo. O evento é organizado pelo 
Capítulo Estudantil SPE da Unicamp. A 
programação completa pode ser consultada 
no site: http://www.spe.dep.fem.unicamp.
br/workshop2009/. Outras informações: 
19-3521-4659. 
� Encontro de Pesquisa - O XIII 

Encontro e Pesquisa na Graduação em 
Filosofia da Unicamp acontece de 14 a 
18 de setembro, no auditório I do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). 
Outras informações: epgfilounicamp.blo-
gspot.com
� 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
� Workshop - Nos dias 13 e 14 de 

outubro acontece, no Centro de Convenções 
da Unicamp, o VII Workshop internacional 
Brasil-Japão em Energia, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. A organiza-
ção é da Unicamp. Inscrições e envio de 
resumos: até 15 de setembro. Prazo final 
para envio dos trabalhos completos: 30 de 
setembro. Outras informações na página 
eletrônica: http://www.cori.unicamp.br/
centenario2008/workshop1.html
� Jornada de trabalho - O La-

boratório de Estudos Urbanos (Labeurb) 
realiza no dia 15 de setembro, a partir das 
9h30, no auditório do Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL), a Jornada de trabalho 
“Práticas de análise em diferentes materia-
lidades significantes”. Outras informações 
na página do evento http://www.labeurb.

unicamp.br/portal/pages/noticias/lerNoticia.
lab?id=187&categoria=2 ou telefone 19-
3521-7939.
� Semana de Educação Física 

- O Centro Acadêmico de Educação Física 
(Caef) da Faculdade de Educação Física 
(FEF) organiza, de 15 a 17 de setembro, 
nas dependências da FEF, a VII Semana de 
Educação Física com o tema “Conteúdos da 
Educação Física”. A abertura oficial ocorre 
às 10 horas, na FEF. O encontro é aberto 
para estudantes e professores de Educação 
Física de Campinas e região. Inscrições e 
outras informações: http://www.fef.unicamp.
br/semanaacademica/
� Medicina do Esporte - Nos dias 

15, 16 e 17 de setembro, a Associação 
Atlética Adolfo Lutz (Aaaal) da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp 
realiza, no auditório da FCM, o VI Curso 
de Medicina do Esporte da Unicamp. A 
programação e as inscrições estão dispo-
níveis no site http://www.aaaal.com.br/site/
index.php?option=com_content&task=vie
w&id=149&Itemid=1 . Outras informações: 
19-3289-3088.
� Seminário e Prêmio Bunge - A 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) e a Fundação Bunge 
organizam, dia 15 de setembro, das 9h30 às 
13h30, na Fapesp (Rua Pio XI, 1500, Alto da 
Lapa), em São Paulo, o Seminário Interna-
cional “Os Desafios da Agricultura Tropical”. 
O seminário, que integra o Prêmio Bunge 
2009, terá tradução simultânea e é isento 
de taxa de inscrição. A cerimônia de entrega 
do Prêmio Bunge para as áreas de pintura 
e agricultura tropical, ocorre no dia 16, às 
19h30, na Sala São Paulo (Av. Júlio Prestes, 
s/n). Informações sobre o seminário: 11-38 
38 42 16. Sobre a cerimônia de premiação 
o telefone é 11-38 54 80 62. 
� Fórum - No dia 16 de setembro, no 

Centro de Convenções da Unicamp, tem 
Fórum Permanente de Desafios do Magis-
tério. Com o tema “Docência e Inovações 
no Ensino Superior”, será realizado a partir 
das 9 horas. O evento é organizado pela 
Faculdade de Educação (FE), pela Associa-
ção de Leitura do Brasil (ALB) e pela Rede 
Anhanguera de Comunicação (RAC). Outras 
informações: eventofe@unicamp.br
� Eneds - A Unicamp sedia nos dias 

17 e 18 de setembro, o Encontro Nacional 
de Engenharia e Desenvolvimento Social 
(Eneds). O evento é organizado pela In-
cubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares (ITCP) em parceria com cen-
tros acadêmicos e empresas juniores das 

engenharias da Unicamp. Nesta edição 
serão abordados temas como: O papel do 
engenheiro na sociedade, Formação em 
engenharia, Projetos de Extensão, Enge-
nharia feita por não-engenheiros e Gênero 
e Engenharia e Tecnologia Social, através 
de mesas-redondas, grupos de discussão 
e grupos de trabalho. O evento contará 
também com espaço para apresentação de 
trabalhos. Outras informações pelo e-mail 
eneds2009@googlegroups.com ou telefone 
19-3521-3844
� Seminário - O II Seminário de 

Educação a Distância da Faculdade de 
Educação (FE) ocorre no dia 17 de setem-
bro, das 9 às 17 horas, no Salão Nobre 
da FE. O encontro é realizado pela Co-
missão de Tecnologias de Informação e 
Comunicação em Educação/FE-Unicamp. 
Programação: http://www.fe.unicamp.br/
servicos/eventos/2009/semead-fe.htm. 
Outras informações: 19-3521-5565
� Jornada - O Centro de Controle em 

Intoxicação (CCI) da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) da Unicamp realiza nos dias 
18 e 19 de setembro, no auditório da FCM, 
a Jornada de Toxicologia e Toxinologia 
Clínica. No dia 18 o evento será à noite e 
no dia 19 no período da manhã e à tarde. O 
evento é coordenado pelo professor Fábio 
Bucaretchi.
� Excaravelhas - O Grupo das Ex-

caravelhas apresenta, dia 18 de setembro, 
a coreografia Repelente. Será, às 12h30, 
no auditório do Instituto de Artes (IA). A 
apresentação faz parte do 10o Festival do 
Instituto de Artes (Feia) e comemora os 10 
anos de trabalho ininterrupto do Grupo. O 
Excaravelhas é formado por Ló Guimarães, 
Juliana Couto, Milena Machado Figueiredo, 
Paula Salles e Elenita Queiróz, todas ex-
alunas do curso de dança da Unicamp. 
� Artes Visuais - O Departamento 

de Artes Plásticas do Instituto de Artes (IA) 
da Unicamp e o Sesc-Campinas organizam, 
a partir de 19 de setembro, um ciclo de 
palestras que objetiva discutir as questões 
contemporâneas em Artes Visuais. Trata-se 
do primeiro evento de uma série planejada 
por um grupo de docentes do Curso de Espe-
cialização em Artes Visuais do IA. O objetivo 
é ampliar o diálogo entre a Universidade e 
as comunidades local e regional além de 
manter as trocas renovadas entre pesqui-
sadores, críticos e artistas. Entre setembro 
e novembro de 2009, cinco encontros alter-
nados de 15 pesquisadores em/sobre Arte e 
uma platéia ativa constituirão um fórum de 
trocas de saberes e de inquietações sobre 
esse campo. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas no site www.iar.unicamp.
br/extensao/specartesvisuais 
� Olimpíada - O Museu Exploratório 

de Ciências (MC) 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. Mais informações: http://
www.mc.unicamp.br/1-olimpiada/inicio/
� Processo seletivo - O Centro 

de Biologia Molecular Estrutural (CeBiME) 
seleciona, até 20 de setembro, alunos para 
realizar doutorado com projeto na área de 
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labirinto. Nele, o leitor não encontra 
o Minotauro, mas uma teia poética 
e visual cujos fios, se seguidos, o 
levam a descobrir novas maneiras de 
ler e ver o poético/artístico, fios que o 
conduzem a outra dimensão de leitura, 
na qual interpretar e criar é um único 
e mesmo gesto.
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Imagens e palavras em 
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do Gigante Albion

Biologia Molecular e Celular e Espectrome-
tria de Massas. É necessário conhecimento 
em uma das áreas do projeto. Interessados 
deverão enviar currículo para o e-mail adria-
na.paesleme@cebime.org.br.

� Geociências - “Completa ai... com 
álcool! O fechamento da controvérsia sobre 
o combustível automotivo brasileiro” (mes-
trado). Candidato: Rafael Bennertz. Orien-
tadora: professora Léa Maria Leme Stri-
ni Velho. Dia 14 de setembro, às 14 horas, 
no auditório do IG.
� Física - “Sistemas gravitacionais 

com massa variável: Merger de Galáxias” 
(mestrado). Candidato: Tiago Amâncio da 
Silva. Orientador: professor Patricio Anibal 
Letelier Sotomayor. Dia 14 de setembro, às 
10 horas, no auditório da pós-graduação do 
IFGW
� Educação Física - “Determina-

ção da velocidade crítica como referência 
do limiar anaerobio para o nado costas” 
(mestrado). Candidato: Alessandro Custó-
dio Marques. Orientador: professor Orival 
Andries Júnior. Dia 15 de setembro, às 14 
horas, na sala da congregação da FEF.

“Caminhada de pessoas com deficiência 
visual em áreas naturais: um estudo com 
GPS (Sistema de Posicionamento Global)” 
(doutorado). Candidato: Vagner Sérgio Cus-
tódio. Orientador: professor Edison Duarte. 
Dia 18 de setembro, às 14 horas, na sala 
da congregação da FEF.
� Linguagem - “A intertextualida-

de na primeira poesia de Roberto Piva” 
(mestrado). Candidato: Marcelo Antonio 
Milaré Veronese. Orientador: professor 
Antonio Alcir Bernadez Pécora. Dia 15 de 
setembro, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses do IEL.
� Matemática, Estatística e 

Computação Científica - “Rough 
paths via integração algébrica e equações 
diferenciais” (mestrado). Candidato: Rafael 
Andretto Castrequini. Orientador: professor 
Pedro José Catuogno. Dia 16 de setembro, 
às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
� Engenharia de Alimentos - 

“Efeito de desidratação osmótica e cober-
turas comestíveis na qualidade de chips de 
batata-doce elaborado pelo processo de 
fritura por imersão” (doutorado). Candidata: 
Luciana Cristina Brigatto Fontes. Orienta-
dora: professora Fernanda Paula Collares 
Queiroz. Dia 17 de setembro, às 9 horas, 
no Salão Nobre da FEA.
� Humanas - “Neoliberalismo, privati-

zação e desemprego no Brasil (1980-1998)” 
(doutorado). Candidato: Manoel Donato de 
Almeida. Orientador: professor Marcio Po-
chmann. Dia 18 de setembro, às 14 horas, 
na sala de projeção do IFCH.
� Química - “Estudos teóricos (mo-

delagem molecular e QSAR) de inibidores 
de HIV-integrase” (doutorado). Candidato: 
Eduardo Borges de Melo. Orientadora: 

8/9/2009– O projeto Ecoedu Am-
biental – Plantando Conhecimento, 
concebido pela Faculdade de Tecno-
logia (FT) da Unicamp, foi premiado 
no dia 24 de agosto no Teatro Raul 
Cortez, em São Paulo. O trabalho foi 
Destaque 2009 em Inclusão Social pelo 
Instituto da Cidadania Brasil e deu 
ênfase à promoção da inclusão social e 
digital de crianças e adolescentes com 
idade entre 9 e 14 anos. Sua autora, a 
engenheira civil Cristina Lucas Jaquiê 
Ribeiro, é professora da FT e relata 
que a distinção é um reconhecimento 
do Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT) à extensão de qualidade que 
um grupo de 12 alunos da graduação, 
além de três voluntários, tem feito em 
prol do município de Limeira. Desde 
seu início, em 2006, o projeto acolhe 
cerca de 20 crianças por semestre.

O prêmio é uma realização do MCT 

e do Instituto da Cidadania Brasil, com 
o objetivo de premiar, reconhecer e criar 
referência para as melhores ações ou 

as lacunas sociais nas áreas de Direitos 
Humanos, Justiça, Trabalho, Cultura, 
Comunicação, Saúde, Tecnologia e 
Produção e Educação e Meio Ambiente. 

A ideia é inserir as crianças e o for-
mador em um mundo de possibilidades 
de participação ativa na formação de 
uma cultura de pensadores, de sociali-
zação e de melhoria do rendimento es-
colar. As crianças do projeto apresentam 
necessidades educacionais especiais e 
estão em situação de vulnerabilidade 
social no município estudado.

O Ecoedu-Ambiental Plantando 
Conhecimento foi criado juntamente 
com um trabalho voluntário de ecotera-
pia em Limeira, diante da necessidade 
de uma ação contínua de extensão com 
grupos mais desfavorecidos da socie-
dade. Iniciou-se então um trabalho de 
mobilização da comunidade acadêmica 
para desenvolver o projeto, a partir 
de aulas técnicas, atividades lúdicas 
e oficinas. Ele cresceu e hoje já se 
mantém sem a ecoterapia. As crianças 
já estão acostumadas com o ambiente 
da Universidade, e todas as atividades 
acontecem na própria FT. Uma parceria 
acadêmica foi feita com a Apae, para 
garantir às crianças acompanhamento 
multiprofissional, a fim de promover 
seu desenvolvimento e reforçar suas 
potencialidades e capacidades.

A equipe que trabalha no projeto recebe o prêmio em cerimônia realizada em São Paulo 

� Faculdade de 
Tecnologia ganha prêmio 

de inclusão social

práticas sociais desenvolvidas pelas ins-
tituições de ensino superior brasileiras. 
A premiação destaca as melhores práti-

cas sociais, estimulando-as ao desenvol-
vimento de novas tecnologias e meto-
dologias de abordagem, que preenchem 

professora Márcia Miguel Castro Ferreira. 
Dia 18 de setembro, às 14 horas, no mi-
niauditório do IQ.

“Caracterização microestrutural de filmes 
de blendas de látex” (mestrado). Candida-
ta: Elisângela Moura Linares. Orientador: 
professor Fernando Galembeck. Dia 18 
de setembro, às 14 horas, na sala E-312 
do IQ.
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