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30/8/2010 – Houve quem torces-
se o nariz quando as paredes externas 
do Instituto de Biologia começaram 
a receber uma tinta verde e reluzente. 
Mas, depois, promovido o contraste 
com o acinzentado da impermeabi-
lização das lajes e com as partes de 
tijolos expostos, o resultado ficou 
muito agradável visualmente. “A 
construção da nova biblioteca é 
nossa obra mais importante, mas a 
pintura é mais simbólica, porque o 
IB não recebia outra camada de tinta 
havia 35 anos. Só falta terminar de 
rebocar e pintar a parte dos fundos, 
que sempre teve uma aparência 
muito ruim. Em pouco mais de um 
mês, tudo estará pronto”, comemora 
o professor Paulo Mazzafera, diretor 
da unidade.

Boa parte da profunda reforma 
nos quatro blocos do instituto, num 
total 8.400 metros quadrados de 
área e investimentos superiores a 
R$ 500 mil, não está aparente. No 
telhado, as calhas que por vezes se 
soltavam foram totalmente retiradas 
e substituídas por uma manta asfáltica 
impermeabilizante. Também foram 
suprimidos dutos de ventilação que 
antes refrescavam algumas salas, 
mas que depois se transformaram em 
ladrões do ar frio dos aparelhos de ar 
condicionado. Refez-se toda a parte 
elétrica das estufas e as passarelas de 
acesso ganharam pintura e iluminação.

A nova Biblioteca do IB tem 
1.700 metros quadrados e exigiu um 
investimento de R$ 570 mil na sua 
construção. Segundo Mazzafera, a 
antiga, apesar de ser a biblioteca 
que mais assina periódicos na Uni-
camp, é fisicamente modesta. “Nas 
estantes, o jeito tem sido colocar 

Autor: Daniel Heller-Roazen

Sinopse: Do balbucio infantil ao 
legado de Babel, dos idiomas sagrados 
de Israel e do Islã ao conceito de língua 
morta e à significação política das lín-
guas em exílio ou em vias de extinção 
hoje, Ecolalias traça um percurso 
filosófico elegante, erudito e original, 
convidando o leitor a refletir de uma 
maneira nova sobre a natureza desse 
animal falante que se esquece. 

Tradução: Fabio Akcelrud Durão
ISBN: 978-85-268-0885-0

 Ficha técnica: 1a edição, 2010; 
216 páginas; formato: 16 x 23 cm                                                                       

Área de interesse: Linguística
Preço: R$ 58,00

Painel da semana

� Congresso internacional de 
Teoria Crítica - Com o tema “Natureza, 
sociedade: crises”, entre os dias 13 e 17 
de setembro, no Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL), acontece o 7º Congresso 
Internacional de Teoria Crítica. A abertura 
do evento será realizada às 18h30. O Con-
gresso é apoiado pela Fapesp por meio da 
modalidade Auxílio à Pesquisa – Organiza-
ção de Reunião Científica e/ou Tecnológica.  
Programação: http://www.iel.unicamp.br/
teoriacritica/programacao.html. 
� Semana de Química - Organi-

zada pela AllQuímica Consultoria, empresa 
júnior do Instituto de Química (IQ) da Uni-
camp, a IX Semana de Química ocorre de 
13 a 17 de setembro, nas dependências 
do IQ. Para esta edição a novidade é a 
expansão da carga horária dos minicursos 
para oito horas com certificado fornecido 
pela Comissão de Pós-graduação (CPG). 
Mesas-redondas, visitas a empresas e ex-
posição de painéis de grupos de pesquisa 
estão na programação do evento. Outras 
informações no site: http://www.squimica.
iqm.unicamp.br/
� Incubação tecnológica - A 

Inova Unicamp - Agência de Inovação e a 
Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, vinculada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
lançam, dia 14 de setembro, um edital para a 

incubação de várias tecnologias. Os interes-
sados em empreender novos negócios na 
Incamp, a Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica da Unicamp, em parceria com 
a Embrapa, poderão apresentar propostas 
para ingressar no processo de incubação, 
na condição de empresa incubada residente 
ou não residente, de acordo com as regras 
do edital. As tecnologias disponíveis para 
incubação são desenvolvidas pela Embra-
pa e podem ser consultadas no endereço 
eletrônico: http://hotsites.sct.embrapa.br/
proeta
� Lançamento - A geneticista An-

drea Trevas Maciel-Guerra e o pediatra Gil 
Guerra-Júnior, docentes da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) da Unicamp lan-
çam o livro “Menino ou Menina? Distúrbios 
da Diferenciação do Sexo”. A experiência 
no atendimento de mais de 300 casos pelo 
Grupo Interdisciplinar de Estudos da Deter-
minação e Diferenciação do Sexo (Giedds) 
da FCM da Unicamp permitiu aos autores 
escreverem o livro. O lançamento será no 
dia 14 de setembro, às 18 horas, no saguão 
de entrada do anfiteatro 1 do conjunto de 
salas de aula da FCM, à rua Tessália Viera 
de Camargo, 126, distrito de Barão Geraldo, 
Campinas, SP. O livro é uma publicação da 
editora Rubio
� Fórum de Desafios do Magis-

tério - “A Quem será que se Destinam? 
Imagens e Palavras na Escola” é o tema 
a ser tratado na próxima edição do Fórum 
Permanente do Magistério. O evento ocorre 
no dia 15 de setembro, das 9 às 17 horas, 
no Centro de Convenções da Unicamp. O 
Fórum é organizado pela Faculdade de 
Educação (FE), pela Associação de Leitura 
do Brasil (ALB) e pela Rede Anhanguera 
de Comunicação (RAC). A coordenação 
é da Coordenadoria Geral da Unicamp 
(CGU). Programação e outras informações 
no site: http://foruns.bc.unicamp.br/magis/
foruns_magis.php
� Seminário internacional - O 

seminário internacional “Organização e 
condições de trabalho moderno: emprego, 
desemprego e precarização do trabalho” 
ocorre de 13 a 15 de setembro, no Sa-
lão Nobre da Faculdade de Educação 
(FE) da Unicamp. Outras informações: 
no site http://www.fe.unicamp.br/servicos/
eventos-agenda-setembro.html ou telefone 
19-3521-5564
� Fórum de Meio Ambiente e 

Sociedade – A próxima edição com o 
tema “Serviços de Ecossistema do Estado” 
ocorre no dia 16 de setembro, das 9 às 

17 horas, no Centro de Convenções da 
Unicamp. Outros detalhes na página do 
evento: http://foruns.bc.unicamp.br/energia/
foruns_energia.php
� FEEC recebe Michal Cifra - A 

Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação (FEEC) recebe no dia 17 
de setembro, às 14h30, em sua Sala de 
Congregação, o professor Michal Cifra 
(Czech Technical University). Ele profere 
a palestra “Endogenous cellular electro-
magnetic fields”. Informações: ademilde@
fee.unicamp.br
� Toxicologia e Toxinologia 

Clínica - O Centro de Controle de Into-
xicações (CCI) da Unicamp promove de 
17 a 18 de setembro, no auditório-5 da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM), 
a Jornada de Toxicologia e Toxinologia 
Clínica. Inscrições e outras informações 
no site: http://www.extecamp.unicamp.br/
dados.asp?sigla=FCM-0299&of=003
� Olimpíada de Matemática - A 

primeira fase da XXXII Olimpíada Brasileira 
de Matemática (nível universitário) acontece 
no dia 18 de setembro, das 14 às 18h30, na 
Unicamp. Inscrições e outras informações 
podem ser obtidas pelo e-mail  mlopes@
ime.unicamp.br ou site: www.obm.org.br
� Holografia - Aberta ao público em 

geral e com uma hora e meia de duração, 
a exposição didática de Holografia, orga-
nizada pelo professor José Lunazzi, do 
Laboratório de Óptica do Instituto de Física 
(IFGW), contempla aula sobre óptica de 
imagens e demonstrações de hologramas 
e televisão holográfica. Iniciada no primei-
ro semestre de 2003, a mostra pode ser 
visitada todas as sextas-feiras, das 15h30 
às 17h30, na sala de aula LL8 (térreo) da 
Faculdade de Educação (FE), até dezembro 
de 2010. Inscrições: http://www.ifi.unicamp.
br/~lunazzi/expo.htm

Teses da semana

� Alimentos - “Ácido linoléico con-
jugado: efeito sobre perfil lipídico e com-
posição corporal em ratos e humanos” 
(doutorado). Candidata: Adriana Prais Bo-
telho. Orientador: professor Mario Roberto 
Maróstica Junior. Dia 16 de setembro, às 9 
horas, no anfiteatro do DEPAN/FEA.
� Artes - “Retratos: entre as cores e a 

materialidade”. Candidato: Saul Carvalho. 
Orientadora: professora Luise Weiss. Dia 
16 de setembro, às 14 horas, na Galeria de 

Ecolalias
Sobre o esquecimento 

das línguas

Arte da Unicamp. 
� Economia - “Metas de inflação 

numa economia pós-keynesiana” (doutora-
do). Candidato: André Luis Mota dos Santos. 
Orientador: professor David Dequech Filho. 
Dia 16 de setembro, às 10 horas, na sala 23, 
Pavilhão da Pós-graduação do IE.
� Engenharia Elétrica e de 

Computação - “Otimização do uso da 
linha de transmissão através do monitora-
mento em tempo real” (mestrado). Candi-
dato: Renato Maioli Castilho. Orientador: 
professor José Pissolato Filho. Dia 13 de 
setembro, às 10 horas, na sala de defesa 
de teses da CPG/FEEC.
� Linguagem - “Poética da represen-

tação cultural: relações entre viagem e tra-
dução na literatura brasileira” (doutorado). 
Candidato: Eduardo Luis Araújo de Oliveira 
Batista. Orientador: professor Francisco 
Foot Hardman. Dia 14 de setembro, às 14 
horas, na sala de defesa de teses do IEL. 

dois livros no espaço de um. O novo 
prédio vai trazer um grande alívio e 
os alunos serão contemplados como 
o que não possuíam: um espaço 
confortável para estudar. Estamos 
finalizando o cabeamento de infor-
mática e a compra da mobília, que 
deve chegar ainda em meados de 
setembro. Também estamos adqui-
rindo um elevador”.

Outro prédio praticamente con-
cluído, acrescenta o diretor do IB, é 
o que vai abrigar os laboratórios de 
Biopatógenos e do Centro de Estu-
dos da Dor, no primeiro e segundo 
pisos, respectivamente. É uma obra 
de aproximadamente 1.000 metros 
quadrados ao custo de R$ 900 mil. “O 
Laboratório de Biopatógenos trabalha 

com parasitas de doenças tropicais, 
como por exemplo da leishmaniose 
e da doença de Chagas. As tropicais 
formam a maioria das doenças ne-
gligenciadas – assim chamadas por 
que são pouco pesquisadas e também 
por não oferecerem bom retorno à 
indústria. O outro laboratório atua no 
campo da neurologia, com estudos 
sobre o princípio da dor”.

Paulo Mazzafera informa que 
foi retomada a construção do pré-
dio do Laboratório de Diabetes e 
Obesidade, interrompida por conta 
de problemas com a ex-empresa 
contratada. “É uma obra importante 
para incrementar as pesquisas em 
diabetes, que afeta o mundo inteiro, 
e sobre obesidade, que hoje é reco-

nhecida como doença. E, se houver 
uma associação entre diabetes e obe-
sidade, o que é possível acontecer, o 
tema se torna ainda mais relevante”.

Projetos

No âmbito dos projetos, já ela-
borados ou em elaboração, está o 
Biotério de Experimentação Ani-
mal (BiotBio), contemplado em 
edital da Finep – Financiadora de 
Estudos e Projetos. O diretor do IB 
afirma que a planta está praticamente 
pronta, aguardando-se a liberação 
de uma parcela do financiamento 
pela agência do MCT para que se 
inicie a construção do prédio de 
600 metros quadrados, com orça-

mento estimado em R$ 650 mil.
O Laboratório de Microscopia 

Eletrônica vai será ampliado em 
437 metros quadrados, graças a fi-
nanciamento relacionado ao INCT 
(Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia) de Fotônica Aplicada a 
Biologia Celular, que é coordenado 
pelo professor Hernandes Faustino 
de Carvalho. Uma iniciativa con-
junta do IB com o CBMEG (Centro 
de Biologia Molecular e Engenharia 
Genética) visa à construção do pré-
dio do Laboratório de Genotipagem, 
onde ficarão abrigados um sequen-
ciador e um espectrômetro de massas 
para caracterização de genótipos de 
qualquer tipo de organismo

Um último projeto destacado 
por Paulo Mazzafera é da reforma e 
ampliação do antigo Departamento 
de Anatomia, hoje incorporado ao 
atual Departamento de Anatomia, 
Biologia Celular e Fisiologia e Bio-
física, que terá 785 metros quadrados 
a mais. “Ali estão conservadas as 
peças anatômicas, mas não existe 
uma sala apropriada para atender à 
frequência de alunos que precisam 
estudá-las. A ideia é ampliar esse 
espaço transferindo uma sala de aula 
para o anfiteatro a ser construído em 
frente ao prédio da Anatomia, com 
capacidade para 150 pessoas”.

Mazzafera, cujo mandato termina 
em 29 de setembro, agradece aos téc-
nicos das Coordenadorias de Proje-
tos e Obras (CPO) e de Infraestrutura 
(Cinfra) pelo esforço em viabilizar 
as obras no IB, em que pese a buro-
cracia que costuma emperrar todo 
serviço público. “Vou deixar para o 
meu sucessor a execução do projeto 
de paisagismo, que já está concluído. 
Estamos contratando um jardineiro 
para cuidar exclusivamente das plan-
tas e flores por todo o instituto”. 

(Luiz Sugimoto)

O professor Paulo Mazzafera, diretor do IB: várias obras em andamento

IB ganha novo 
visual e amplia 
seus espaços
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