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� Computação: 40 anos - Em 1969, 
na Unicamp, foi criado o Bacharelado em 
Ciência da Computação, primeiro curso do 
gênero no País. A data é o marco inicial das 
atividades desenvolvidas na área nos últimos 
40 anos. Primeiro no âmbito do Departamento 
de Ciência da Computação (DCC) e, desde 
1996, no Instituto de Computação (IC). As 
quatro décadas da história da Computação 
da Unicamp serão comemoradas no dia 28 
de setembro. Veja a programação: http://www.
ic.unicamp.br/ic40anos/. Outras informações: 
site http://www.ic-unicamp.ning.com/ ou tele-
fone 19-3521-5857.

 � SBSeg2009 - O Instituto de Computa-
ção (IC) e o Programa de Pós-Graduação em 
Informática (PPGI) da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) organizam, de 28 de 
setembro e 2 de outubro, no Centro de Conven-
ções, o IX Simpósio Brasileiro em Segurança 
da Informação e de Sistemas Computacionais 
(SBSeg2009). A organização é do professor 
Ricardo Dahab (IC). Outras informações: http://
sbseg2009.inf.ufsm.br/sbseg2009/
� O Pensamento Matemático e as 

Ciências - O professor Fernando Galembeck, 
do Instituto de Química (IQ), profere no dia 29 de 
setembro, às 16 horas, no auditório do Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação cien-
tífica (Imecc), mais uma conferência da série “O 
Pensamento Matemático e as Ciências”. Mais 
informações pelo telefone 19-3521-6071 ou site: 
http://www.ime.unicamp.br/pensamento/
� Lançamentos - No dia 29 de setem-

bro, às 19h30, na Livraria Saraiva MegaStore 
do Shopping Center Iguatemi, em Campinas, 
o jornalista Eustáquio Gomes lança o livro “A 
Biblioteca no Porão – livros, autores e outros 
seres imaginários”. Na ocasião, Rubem Alves, 
educador e filósofo, lança “Desfiz 75 anos”. 
Informações: 19-3252-0223.  

� Dia do Secretário - A Agência para 
a Formação Profissional da Unicamp (AFPU) e 
o Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) 
comemoram, dia 30 de setembro, das 9 às 17 
horas, no auditório da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM), o “Dia do Secretário”. No even-
to, às 9h30, o jornalista Clayton Levy, bacharel 
em jornalismo pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (1984), profere a pales-
tra “A Arte de Saber Ouvir”. Levy atuou como 
repórter nos jornais Gazeta Mercantil, O Es-
tado de S. Paulo, O Globo e Valor Econômico. 
Atualmente é assessor chefe da Assessoria de 
Comunicação e Imprensa (Ascom) da Unicamp 
e mestrando do curso de Divulgação Científica 
e Cultural no Laboratório de Estudos Avan-
çados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp. 
� Mostra de cultura negra - O artista 

plástico Elvis da Silva expõe 8 painéis em 
acrílico sobre tela, de 30 de setembro a 30 de 
outubro, no saguão da Biblioteca Central Cesar 
Lattes (BC-CL). Elvis se tornou conhecido em 
Campinas com o lançamento mundial da Téc-
nica de Observação no Escuro - T.O.E., no ano 
de 2007, na Academia Campinense de Letras. 
Outras informações no site do artista www.clica-
saopaulo.com.br ou telefone 19-32514625. 

Exposição - No dia 30 de setembro, às 
12 horas, o Espaço de Arte dos núcleos de 
Estudos de Políticas Públicas e de População 
(NEPP/NEPO) recebe a exposição da artista 
Mirian Norking. A mostra fica no local até o dia 
28 de outubro e pode ser visitada de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17 horas. A exposição faz 
parte do Projeto Dia-a-Dia da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Cultural (CDC). Outras 
informações: 19-3521-2499.
� Seminário de integração cultu-

ral  - No dia 30 de setembro, às 14 horas, no 
auditório da Agência para a Formação Profis-
sional da Unicamp (AFPU), o Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS), realiza o seminário 
“Programa de Integração Cultural Brasileira: 
Reflexões e Propostas”. A organização é do 
Grupo de Sistematização do Programa de In-
tegração Cultural Afrobrasileira da Pró-reitoria 
de Extensão e Assuntos Comunitários (Preac). 
No encontro, a professora Olga Rodrigues de 
Moraes Von Simson, ex-diretora do Centro de 
Memória Unicamp (CMU), fala sobre Cultura 
Afrobrasileira e universidade”. 
� Fiscais de Prova para o Vesti-

bular 2010 - A Comissão Permanente para 
os Vestibulares da Unicamp acaba de dispo-
nibilizar um formulário eletrônico (http://www.
comvest.unicamp.br/vest2010/cadastro/) para 
cadastro de Apoio, Fiscal e Auxiliar de Fiscal de 
Provas do Vestibular Nacional Unicamp 2010. O 
valor da remuneração será informado somente 
na convocação. Inscrições: até 30 de setembro.
� Foro Iberoamericano - A Orga-

nização de Estados Iberoamericanos para a 
Educação, Ciência e Cultura (OEI), a Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento (AECID), a Fundação 
Espanhol para a Ciência e Tecnologia (Fecyt), 
a Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), o Conselho Superior de Pesquisas 
Científica da Espanha (CSIC) e o Instituto 
ECYT da Universidade de Salamanca promo-
vem, de 23 a 25 de novembro, na Unicamp, 

a primeira edição do Foro Iberoamericano de 
Comunicação e Divulgação Científica. O Foro 
tratará de questões teóricas, práticas e meto-
dológicas relacionados com a comunicação e 
a divulgação científica no âmbito do Espaço 
Iberoamericano do Conhecimento. Os interes-
sados podem submeter trabalhos em três eixos 
temáticos: Eixo 1. Comunicação científica; Eixo 
2. Divulgação e informação científica e Eixo 3. 
Participação pública em Ciência e Tecnologia. 
Os trabalhos podem ser enviados por email, 
em espanhol ou português, até o dia 30 de 
setembro. As normas de apresentação podem 
ser conferidas no site oficial do evento: http://
www.oei.es/forocampinas/. As notificações de 
aceitações de trabalhos serão disponibilizadas 
no site do Foro até o dia 15 de outubro.
� A Trajetória de Octavio Frias 

- A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
recebe, até 28 de setembro, em seu Espaço 
das Artes, a exposição “A trajetória de Octa-
vio Frias de Oliveira”. Leia mais: http://www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/09/03/
trajetoria-de-octavio-frias-de-oliveira-em-
exposicao-na-fcm
� Prevenção à obesidade - A II 

Caminhada de Prevenção à Obesidade ocorre 
no dia 4 de outubro, a partir das 8 horas, no 
Portal 1 da Lagoa do Taquaral. Está sob a 
responsabilidade do médico gastrocirurgião 
Elinton Chaim e do grupo Multidisciplinar de 
Preparo para Cirurgia Bariátrica do Hospital 
das Clínicas (HC). Além da caminhada, o pú-
blico presente poderá realizar Cálculo de IMC 
(Índice Massa Corpórea), Testes de Glicemia 
(Diabetes) e Medir pressão arterial.
� Central de Informações - A Central 

de Informações (CI) da Unicamp passa a aten-
der, a partir de 1º de outubro, em novo horário: 
de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. 
A CI recepciona o público, esclarece dúvidas, 
orienta e presta informações sobre localização 
de faculdades, institutos, unidades, órgãos, 
serviços e eventos da Universidade. Também 
é feito o atendimento do PABX da Unicamp, o 
cadastramento dos veículos, a inserção de cré-
ditos no Cartão Universitário para refeições nos 
restaurantes universitários e o cadastramento 
do ônibus fretado. A Central de Informações está 
localizada na Rua Roxo Moreira, 410, Cidade 
Universitária ‘Zeferino Vaz’, Barão Geraldo, 
Campinas. Telefone: 19-3521-7000.
� Mestrado e doutorado em De-

mografia - O Instituto de Filosofia e Ci-
ências Humanas (IFCH) acaba de lançar 
edital ao processo seletivo (2009/2010) para 
mestrado e doutorado em Demografia. Con-
fira no endereço eletrônico: http://www.ifch.
unicamp.br/pos/dm/selecao/2010/edital_2010.
php. Outras informações: 19-3521-1611. 

� Alimentos - “Extração e caracteri-
zação do pigmento do sabugo de milho roxo 
(Zea mays L.) e sua aplicação em alimentos” 

(mestrado). Candidata: Romina Sofia Cer-
ro Quintana. Orientadora: professora Hele-
na Teixeira Godoy. Dia 2 de outubro, às 14 
horas, no salão nobre da FEA.
� Biologia - “Padronização da expres-

são heteróloga e de modelo de ensaio de ati-
vidade para a proteína quinase humana S6K” 
(mestrado). Candidato: Carlos Roberto Koscky 
Paier. Orientador: professor Nilson Ivo Tonin 
Zanchin. Dia 2 de outubro, às 14 horas, no sala 
de defesa de teses da pós-graduação do IB.
� Economia - “Dinâmica da inovação 

e mudanças estruturais: um estudo de caso 
da indústria aeronáutica mundial e a inser-
ção brasileira” (doutorado). Candidato: Marcos 
José Barbieri Ferreira. Orientador: professor 
Fernando Sarti. Dia 28 de setembro, às 9h30, 
na sala IE-23.
� Educação Física - “Influência de 

diferentes informações quanto ao tempo de 
realização do exercício sobre a atividade 
eletromiográfica e consumo de oxigênio em 
ciclistas” (mestrado). Candidato: Ricardo 
Okada Triana. Orientador: professor Antonio 
Carlos de Moraes. Dia 29 de setembro, às 9 
horas, na sala da congregação da FEF.
� Engenharia Química - “Pré-purifica-

ção por eletrocoagulação de proteína GFP pro-
duzida em folhas de nicotina benthamiana trans-
gênica” (doutorado). Candidato: Goran Robic. 
Orientador: professor Everson Alves Miranda. 
Dia 29 de setembro de 2009, às 14h30, na sala 
de defesa de teses do bloco D da FEQ.
� Linguagem – “Revolta e melancolia: 

uma leitura da obra de Lima Barreto” (douto-
rado). Candidato: Manoel Freire Rodrigues. 
Orientador: professor Antonio Arnoni Prado. 
Dia 30 de setembro, às 14h30, na sala de 
defesa de teses do IEL.

“O viés político e histórico de Marcia Grahan 
em diário de uma viagem ao Brasil” (mestrado). 
Candidata: Isadora Eckardt da Silva. Orienta-
dor: professor Carlos Eduardo Ornelas Berriel. 
Dia 2 de outubro de 2009, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses do IEL.
� Matemática, Estatística e Com-

putação Científica - “Identidades polino-
miais graduadas e produto tensorial graduado” 
(doutorado). Candidato: José Antônio Oliveira 
de Freitas. Orientador: professor Plamen 
Emilov Kochloukov. Dia 30 de setembro, às 
10 horas, na sala 253 do Imecc.

“Estudos em programação linear” (mestra-
do profissional). Candidato: Adão Nascimento 
dos Passos. Orientadora: professora Valéria 
Abrão de Podestá. Dia 2 de outubro de 2009, 
às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
� Odontologia - “Identificação do 

agente infeccioso HIV nos cadáveres do Insti-
tuto Médico Legal da cidade de Volta Redonda” 
(mestrado). Candidato: Marcus Vínicius Ribeiro 
de Carvalho. Orientadora: professora Darcy 
de Oliveira Tosello. Dia 30 de setembro, às 9 
horas, na sala da congregação da FOP.
� Química - “Desenvolvimento de meto-

dologias para o estudo do efeito raman normal 
e ressonante utilizando modelos Ab Initio de-
pendentes do tempo” (doutorado). Candidato: 
Luciano Nassif Vidal. Orientador: professor 
Pedro Antonio Muniz Vazquez. Dia 29 de se-
tembro, às 14 horas, no miniauditório do IQ.

Da esq. para a dir., Antônio Biondi, Carlos Vogt, Alcyr Pécora e Jefferson Cano   

Acervo de Biondi é doado ao Cedae
Massa
documental
inclui 
matérias,
livros e
cartas 

MARIA ALICE CRUZ
halice@unicamp.br

O acervo de Aloysio Bion-
di (1936-2000), consi-
derado um dos maiores 
jornalistas brasileiros, foi 
entregue efetivamente ao 

Centro de Documentação Alexandre 
Eulálio (Cedae) da Unicamp no últi-
mo dia 18. Em cerimônia realizada na 
Sala de Defesa de Teses do Instituto de 
Estudos de Linguagem (IEL), os filhos 
do jornalista, Antônio de Oliveira Leite 
Biondi, Beatriz de Oliveira Leite Biondi 
e Antônio de Oliveira Leite Biondi, con-
cretizaram o desejo de tornar acessível o 
acervo do pai ao assinar o termo de do-
ação da massa documental, tendo como 
testemunhas o secretário estadual de 
Ensino Superior, Carlos Vogt, e o diretor 
do IEL, Alcyr Pécora. “Nosso objetivo 
é manter vivos e divulgar os ideais de 
nosso pai, por isso criamos o projeto ‘O 
Brasil e Aloysio’”, disse Antônio Biondi. 

Entre matérias, cartas, livros, discos 

e outros documentos está “Brasil Priva-
tizado”, obra de referência para com-
preender o processo de transformação 
do Estado no País, na opinião de Vogt. 
Leitor de Biondi, quando este escrevia 
para diversas publicações, o secretário 
de Ensino Superior foi um dos respon-
sáveis pelas negociações da doação ao 
Cedae. A proposta contemplaria tam-
bém as atividades do curso de extensão 
em jornalismo literário e o curso de 
especialização em jornalismo científico 
e cultural, oferecidos em parceria com o 
Laboratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo (Labjor), segundo Vogt. Para 
o secretário, a doação para a Unicamp 

garante a perenidade, do ponto de vista 
cultural e social, da vida profissional 
e pessoal de Aloysio Biondi. Na opi-
nião do diretor do IEL, Alcyr Pecora, 
coordenador do curso de jornalismo 
literário, os documentos serão impor-
tantes para a capacitação dos alunos.

Foi pensando nesta perenidade 
que a família de Biondi decidiu pro-
curar uma universidade pública que 
pudesse abrigar o acervo, segundo 
Antônio Biondi. “A Unicamp foi quem 
demonstrou maior interesse, afinidade 
e disposição para aceitar o projeto”. 
Com o acervo, os filhos doaram a 
tese-guia sobre a obra de Aloysio, 

que estava sendo desenvolvida pela 
pesquisadora e amiga da família Taís 
Pereira, da Faculdade Cásper Líbero, 
que faleceu este ano, vítima de acidente 
automobilístico. A decisão de manter 
viva a memória do pai é, segundo 
Antônio, uma forma de dar continui-
dade ao pensamento de Biondi sobre 
o jornalismo na sociedade brasileira.   

O diretor do Cedae, Jefferson Cano, 
lembrou a importância de Biondi no 
jornalismo do século 20. O acervo é im-
portante para entender o engajamento e a 
militância do jornalismo na vida pública. 
A doação também celebra a parceria do 
centro de documentação com o Labjor, 

segundo o diretor. “É um início feliz para 
o Cedae entrar nesta seara do jornalismo 
com o acervo de Biondi”, acrescenta. 

Referência
Aloysio Biondi é considerado uma 

referência no jornalismo, sobretudo na 
área econômica. Sua carreira começou 
em 1956, na então Folha da Manhã, 
hoje Folha de S. Paulo. No jornal, 
exerceu as funções de editor-executivo 
do caderno de economia e secretário 
de redação. Também trabalhou na Ga-
zeta Mercantil, Jornal do Commercio 
(RJ), Diário do Comércio e Indústria 
(DCI-SP), Correio da Manhã (RJ), 
Diário da Manhã (GO) e revistas Veja 
e Visão. Colaborou, ainda, com artigos 
em diversas publicações alternativas, 
com destaque para o jornal Opinião, 
um dos mais importantes espaços de 
debates e veiculação de idéias durante 
o regime militar.

Biondi ganhou dois Prêmios Esso, 
o mais importante do jornalismo 
brasileiro. O primeiro foi em 1967, 
quando atuava na Visão, e o outro em 
1970, época em que trabalhava na Veja. 
“Aloysio Biondi é reconhecido como 
um dos principais jornalistas da histó-
ria do país, mantendo como marcas em 
sua carreira a independência, o espírito 
crítico, a ética e a capacidade de aná-
lise. Tinha na profissão um verdadeiro 
sacerdócio. Dedicava-se a ela dia e 
noite, pois acreditava estar, assim, con-
tribuindo com a busca da democracia 
e a luta por um país melhor”, destaca 
uma breve biografia do jornalista.
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Sinopse: LORD BYRON (1788-1824) e 
JOHN KEATS (1795-1821), poetas maiores do 
Romantismo inglês, são figuras antagônicas 
pela personalidade e pela obra. Há meio século, 
Byron parecia-me uma legenda padronizada 
diante de poetas mais essenciais como o próprio 
Keats. Passei a considerá-lo de outra perspec-
tiva a partir da “re-visão” do nosso poeta pré-
modernista Sousândrade, que, no seu “Inferno 
de Wall Street”, sobrepõe o autor de D. Juan 
(“Byron João”) aos “Byrons” estereotipados. 
Byron era um artista do verso. Os XVII Cantos 
do D. Juan (1818-1823) contêm perto de 2 
mil estrofes em oitava-rima, quase o dobro 
de Os Lusíadas. Cerca de 16 mil versos de 
elaboração complexa e rimário insólito. Radical, 
não cedeu à censura. Os primeiros cantos do D. 
Juan foram publicados anonimamente, tal era 
o risco de serem confiscados. Vejo-os hoje — a 
ele e a Keats — como opostos-complementares. 
Byron, carnal e concreto, crítico do seu tempo, 
moderníssimo em suas “digressões” colagísticas 
que atropelam a narração, vertendo poesia em 
prosa e prosa em poesia. Keats, introvertido, 
metafísico, visionário da alma e da linguagem, 
perscrutando o mistério da vida e da morte 
em seus poemas intertemporais. Do D. Juan 
traduzi 100 estrofes, 800 versos. A narrativa 
das peripécias amorosas de D. Juan desafia a 
sociedade de sua época. Mas são as subversivas 
“digressões” — os “subversos” de Byron — que 
mais interessam ao olhar moderno. Por isso, 
concentrei-me nessas passagens. O meu amor 
a Veneza me fez incluir alguns dos belos versos 
que lhe dedicou em poema anterior, Childe 
Harold (1812-1818), com outras estrofes que 
antecipam a linguagem de D. Juan. A obra de 
Keats é aqui representada por quatro de suas 
odes (1819), dois sonetos (1816-1818) e um 
fragmento do poema longo Endymion (1817). 
O poeta tinha 20 e poucos anos quando escre-
veu essas maravilhas. O posfácio “Dos Cantos 
de Byron ao Gato de Keats” sugere traços de 
modernidade pouco enfatizados na obra dos 
dois poetas. Confrontadas aqui, as poéticas 
de Byron e de Keats reemergem solidarizadas 
como contradições heurísticas e dialéticas da 
linguagem poética. Discórdias aparentes, ao 
cabo concordantes e parentes. (A.C.)
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