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� Oficina de Articulação de Agro-
ecologia - A Pró-reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac) recebe, até 
27 de setembro, as inscrições para a Ofi-
cina de Articulação de Agroecologia. Com 
vagas limitadas, será realizada no dia 29 de 
setembro, a partir das 9 horas, no auditório 
2 do Centro de Convenções da Unicamp. 
O download da ficha de inscrição pode ser 
feito no endereço eletrônico http://www.preac.
unicamp.br/arquivo/ficha_inscricao.doc. Após 
o seu preenchimento, a ficha deve ser enca-
minhada para o e-mail giovanna@unicamp.br. 
O objetivo é reunir os grupos da Unicamp com 
trabalhos ou interesses em Agroecologia para 
discutirem e proporem estratégias de articula-
ção e consolidação da área na Universidade. 
Informações detalhadas podem ser obtidas no 
hotsite http://www.preac.unicamp.br/noticias/
ofi_agro.html. Contato: 19-3521-6330.
� Curso Construindo o conheci-

mento - A Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PRPG) organiza o curso “Pesquisa Acadê-
mica: Construindo Conhecimento”. Oferecido 
pela Biblioteca da Área das Engenharias 
(BAE) e com carga horária de 16 horas, o 
curso destina-se aos pós-graduandos da 
Unicamp. Docentes também podem participar 
O objetivo do curso, que será ministrado na 
própria BAE, é oferecer suporte metodológico 
para estudos e pesquisas. As turmas serão 
formadas conforme a demanda e as aulas 
ocorrerão em oito encontros (duas horas a 
cada quinze dias ou uma vez por semana). 
As inscrições podem ser feitas pelos e-mails: 
bibaedec@unicamp.br ou bibae@unicamp.br. 
Outras informações: 19-3521-6481.
� Professor Emérito - O professor 

e pediatra José Martins Filho recebe no dia 
22 de setembro, às 10 horas, na Sala do 
Conselho Universitário (Consu), o título de 
Professor Emérito. 
� Congresso de Iniciação Cien-

tífica - Organizado pelas Pró-reitorias de 
Pesquisa e Graduação, evento acontece 

de 22 a 23 de setembro, no Ginásio da Uni-
camp. Outras informações na página do 
evento: http://www.prp.rei.unicamp.br/pibic/
congressos.php
� Seminário do Geopi - No dia 22 de 

setembro, às 14 horas, no auditório do Instituto 
de Geociências (IG), o Grupo de Estudos so-
bre Organização da Pesquisa e da Inovação 
(Geopi) organiza a décima edição dos Semi-
nários Geopi com a temática “Inovação para 
a Sustentabilidade”. No evento, Sônia Regina 
Paulino (EACH/USP) e Silvia Cruz (mestranda 
DPCT/IG/Unicamp) apresentam o tema “Cer-
tificação Ambiental - papel dos mecanismos 
de mercado para gestão ambiental”. Outras 
informações: soniatil@ige.unicamp.br
� Gerontologia e geriatria - O 

Programa de Pós-graduação em Geronto-
logia, o Departamento de Clínica Médica da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Unicamp e o SESC-Campinas promovem o 
VI Seminário de Pesquisa em Gerontologia  e 
Geriatria, de 22 a 24 de setembro. A finalidade 
é divulgar fundamentos e dados de pesquisas 
brasileiras sobre velhice numa perspectiva 
multidisciplinar. O encontro será realizado no 
SESC-Campinas, na Av. Dom José I, Bonfim. 
Mais informações pelo site http://www.fcm.
unicamp.br/seminario/geronto/index.php ou 
email semgeron@unicamp.br.
� Fórum do IE – O I Fórum Tec-

nologia Social: Ferramenta para construir 
outra sociedade será realizado no dia 23 de 
setembro, das 9 às 18 horas, no auditório 
do Instituto de Economia (IE) da Unicamp. 
Outras informações: 19-3521-4565.
� Mestrado em Relações Inter-

nacionais – Estarão abertas de 23 de 
setembro a 1º de outubro, as inscrições ao 
processo seletivo para o curso de Mestrado 
em Relações Internacionais do Programa de 
Pós-graduação San Tiago Dantas, que reúne 
a Unicamp, Unesp e PUC-SP. As vagas serão 
distribuídas entre as áreas de concentração 
Instituições, Processos e Atores; Política 
Externa; e Paz, Defesa e Segurança Interna-
cional. Mais informações: http://www.unesp.
br/santiagodantassp/
� Palestra da Inova - Gabriel Gusta-

vo Guion, analista de propriedade intelectual 
da Inova Unicamp, profere no dia 23 de se-
tembro, das 14h30 às 15h30, no auditório do 
Centro de Convenções, palestra que objetiva 
divulgar a importância da proteção do conhe-
cimento e informar como a propriedade inte-
lectual é tratada na Unicamp. A palestra está 
inserida na programação do XVIII Congresso 
Interno de Iniciação Científica da Unicamp. 
Outras informações: 19-3521-2623.
� Oficina para Educadores - O 

Museu Exploratório de Ciências realiza, 
gratuitamente, no próximo dia 24 de setem-
bro, das 9 às 12 horas, uma oficina para 40 
educadores. O evento integra a programação 
da 4ª Primavera de Museus, organizada pelo 
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), do 
Ministério da Cultura (Minc), que acontece 
de 20 a 26 desse mês. Os interessados em 
participar devem preencher o formulário de 
inscrição no site do Museu até o dia 17. A 
confirmação da inscrição será realizada por 

email, pelo setor educativo do Museu, dia 
21. Serão 40 vagas limitadas a 2 pessoas 
por escola. Ao final do evento, os presentes 
receberão certificado de participação. Outras 
dúvidas podem ser esclarecidas pelo email 
setoreducativomc@gmail.com.
� 1º Congresso Paulista de Ex-

tensão Universitária (Copex) e 3º 
Congresso de Extensão Univer-
sitária da Unicamp - A abertura do 1º 
Congresso Paulista de Extensão Universitária 
(Copex) e do 3º Congresso de Extensão Uni-
versitária da Unicamp acontece no dia 26 de 
setembro, nas dependências da Estação Gua-
nabara. As palestras e debates sobre os temas 
da extensão universitária serão realizadas nos 
dias 27 e 28, no Centro de Convenções da 
Unicamp. O Copex é uma realização conjunta 
das sete universidades públicas paulistas: 
Unicamp, Unesp, USP, Unitau, Unifesp, UFA-
BC e UFSCar, e ocorre simultaneamente ao 
3º Congresso de Extensão Universitária da 
Unicamp. Outras informações no endereço: 
www.preac.unicamp.br/copex.
� Bolsistas-trabalho SAE - O Servi-

ço de Apoio ao Estudante (SAE) receberá, até 
19 de outubro, as solicitações para bolsistas-
trabalho 2011. Inscrições de projetos e outras 
informações no site: http://www.sae.unicamp.
br/hp/orientador/index.php?pg=1
� Voluntárias para pesquisa - O 

Ambulatório de Planejamento Familiar da 
Unicamp está convidando mulheres, de 18 a 
45 anos, para participarem como voluntárias 
em uma pesquisa clínica de um novo con-
traceptivo. A pesquisa está sendo conduzida 
pelo professor Luis Guillermo Bahamondes, 
do Departamento de Tocoginecologia da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Os 
contatos podem ser feitos de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17h30, pelos tele-
fones 19-3289-2856 ou 3521-7087. 
� Oportunidade para pós-doc – O 

professor Jorge M. Fonseca, da Universidade 
do Arizona (EUA), está selecionando um 
cientista pós-doc para trabalhar em seu 
programa de pesquisa sobre a relação de 
hormônios de vegetais com o grau de viru-
lência de bactérias patogênicas. Fonseca, 
que estará no Brasil até dezembro de 2010, 
atualmente desenvolve trabalhos de pesquisa 
como professor visitante no Departamento de 
Genética, Evolução e Bioagentes, do Instituto 
de Biologia (IB) da Unicamp. Os contatos 
podem ser feitos pelo e-mail jfonseca@
ag.arizona.edu
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� Economia - “As questões ambientais 
no debate do movimento sindical canadense: 
estudo de caso da Federação Trabalhista 
de Alberta e do Conselho do Trabalho das 
regiões de Toronto e Vork 2000-2010” (mes-
trado). Candidato: Jordan Joseph Thompson. 
Orientador: professor José Dari Krein. Dia 24 
de setembro, às 14 horas, na sala IE-23.
� Educação - “Mapas, prisão e fugas: 

cartografias intensivas em educação” (douto-
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iniciada em meados do primeiro milênio (o 
mais antigo texto que nos chegou inteiro data 
do século IV) e adquirindo a sua maturidade 
na dinastia Song, quando a pintura de paisa-
gem dos letrados se torna hegemônica, tem 
no tratado do pintor Shitao (1642-1707), As 
anotações sobre pintura do Monge 
Abóbora-Amarga, o que pode ser consi-
derado o seu texto mais importante. Reflexo 
de uma vida inteira dedicada à pintura, As 
anotações, escrito com base nas grandes 
correntes do pensamento chinês — confucio-
nismo, taoismo e budismo, além da literatura 
escrita pelos próprios pintores e estetas —, 
revela-se uma obra filosófica cuja principal 
preocupação não é a pintura ou os pintores, 
mas o Ato do Pintor. Mas como compre-
ender pensamentos e reflexões tão distantes 
de nossa cultura? Por meio de um trabalho 
minucioso de aproximação, com explicações 
e comentários detalhados sobre as teorias 
e as práticas pictóricas chinesas. Foi o que 
fez o sinólogo belga Pierre Ryckmans ao 
escrever notas para cada um dos 18 capítulos 
do texto, tornando sua leitura compreensível 
aos não iniciados. Poético, situando a criação 
pictórica no mesmo nível da criação cósmica, 
o tratado de Shitao nos faz mergulhar na 
maior tradição de pintura paisagística da 
história: a pintura de paisagem do antigo 
Império do Meio.
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Praticamente metade dos cursos 
de pós-graduação da Unicamp (46%) 
apresenta um nível de excelência 
internacional. Este é um dos vários 
indicadores positivos relacionados 
ao desempenho da Universidade 
nesse segmento apontados pela Ava-
liação Trienal 2010 da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), órgão do 
Ministério da Educação, divulgada 
no último dia 14 em Brasília. Segun-
do o levantamento, dos 61 cursos da 
instituição avaliados, 14 receberam 
o conceito 7 e outros 14 a referência 
6, as maiores da escala empregada 
pela Capes. Além disso, outros 23 
mereceram nota 5, o que representa 
um padrão muito bom de qualidade.

A avaliação da Capes revelou 
outros pontos importantes acerca da 
pós-graduação da Unicamp. A média 
geral da instituição segue apresentan-
do tendência de alta. Desconsiderando 
os cursos de mestrado profissional, 
que podem ter ofertas aperiódicas, e 
os da Faculdade de Tecnologia (FT), 
que foram apenas acompanhados pelo 
órgão federal, visto que têm apenas 
um ano de atividade, o conceito médio 
da Universidade foi de 5,49. Na ava-
liação 2004/2006 essa nota foi 5,37 e 
no período de 2001/2003, 5,17. Além 
disso, vários cursos migraram de posi-
ção, subindo para os conceitos 5, 6 e 7.

Segundo o pró-reitor de Pós-Gra-
duação, Euclides de Mesquita Neto, 

Unicamp mantém 
padrão de excelência 
em cursos de pós

O pró-reitor de 
Pós-Graduação, 

Euclides de 
Mesquita Neto: 

indicadores 
resultam do 

esforço de toda 
a comunidade 

acadêmica

“os números revelam que a Unicamp 
mantém a excelência no seu ensino de 
pós-graduação, condição alcançada 
graças ao esforço de docentes, alunos 
e funcionários”. Ele destaca, ainda, 
o excelente trabalho realizado pelos 
dirigentes que o sucederam na Pró-
Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), 
em especial o esforço de qualificação 
conduzido pela professora Teresa 
Dib Zambon Atvars, atual assessora 
do reitor Fernando Ferreira Costa.

Brasil
Conforme a Avaliação Trienal 

2010 da Capes, o número de cursos 
de mestrado e doutorado avaliados 
no Brasil cresceu 20,8% no período 
compreendido entre 2007 e 2010. 
Nesta edição, os 877 consultores 
credenciados pelo órgão analisaram 
2.718 programas de pós-graduação, 
que correspondem a 4.099 cursos, 
dos quais 2.436 são de mestrado 
acadêmico, 1.420 de doutorado e 
243 de mestrado profissional. Em 
2007, foram avaliados 2.256 pro-
gramas (3.394 cursos): 2.061 de 
mestrado acadêmico, 1.177 de dou-
torado e 156 de mestrado profissional.

A região Norte apareceu com maior 
crescimento de cursos avaliados em 
relação ao ano de 2007, com 35,3%. 
Em seguida, as regiões Nordeste, 
31,3%; Centro-Oeste, 29,8%; Sul, 
24,2% e, por último, a região Sudes-
te, com 14,9%. Esta última continua 
sendo a que detém o maior número de 
cursos (2.190), representando 53,4% 
do total. O Sul representa 19,8%, 
com 810 cursos; Nordeste, 16,4%, 
672; Centro-Oeste, 6,6%, 270 e a 
região Norte, com 157 cursos (3,8%).

A Capes adota a seguinte escala 
de notas em sua avaliação: 1 e 2 
que descredenciam o programa; 3 
que significa desempenho regular, 
atendendo ao padrão mínimo de 
qualidade; 4 que é considerado um 
programa com bom desempenho; e 
5 que é a nota atribuída ao programa 
que atinge muito bom nível. As notas 
6 e 7 indicam desempenho equiva-
lente ao alto padrão internacional. 
Os resultados apontam que, do total 
avaliado no país, 85 cursos (2,1%) 
não alcançaram a nota mínima. 

(Manuel Alves Filho)

Distribuição dos resultados divulgados 
Conceitos Capes - trienal 2007-2009 - Unicamp

(*)  exclui PPg Tecnologia com um ano de acompanhamento - Fonte: MEC/Capes

rado). Candidata: Ana Maria Hoepers Preve. 
Orientador: professor Wenceslao Machado 
de Oliveira Junior. Dia 23 de setembro, às 
14h30, na FE.
� Engenharia Elétrica e de Com-

putação - “Detecção de anomalias em 
redes de computadores” (doutorado). Can-
didato: Bruno Bogaz Zarpelão. Orientador: 
professor Leonardo de Souza Mendes. Dia 
23 de setembro, às 14 horas, na sala de 
defesa de teses da CPG/FEEC.

“Receptores iterativos para canais de 
acesso múltiplo ruidosos com N frequências 
e T usuários” (Doutorado). Candidato: Manish 
Sharma. Orientador: Professor Jaime Portu-
gheis. Dia 23 de setembro, às 14 horas, na 
sala de reuniões da FEEC (térreo).

“Desenvolvimento de metodologias para 
análise da proteção antiilhamento de gera-
dores conectados via inversores” (mestrado). 
Candidato: Tiago Rodarte Ricciardi. Orienta-
dor: professor Walmir de Freitas Filho. Dia 24 
de setembro, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses da FEEC.

“Desenvolvimento de uma rede de alimen-
tação em RF de baixas perdas utilizando 
microlinhas” (mestrado). Candidato: Daniel 
Nascimento Duplat. Orientador: professor 
Hugo Enrique Hernández Figueroa. Dia 24 
de setembro, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses da FEEC.

“Separação cega de sinais em sistemas 
ópticos com multiplexação de polarização” 
(mestrado). Candidato: Eduardo de Souza 
Rosa. Orientador: professor João Marcos 
Travassos Romano. Dia 24 de setembro, às 14 
horas, na sala de defesa de teses da FEEC. 

“Liberação fracional de Ca2+ em miócitos 
cardíacos de rato submetidos a diferentes 
freqüências estimulatórias” (doutorado). 
Candidato: Rafael de Almeida Ricardo. 
Orientador: professor Jose Wilson Magalhães 
Bassani. Dia 24 de setembro, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses da FEEC.
� Linguagem - “Visões utópicas: da 

crítica de Marx a uma análise de Dom Quixote” 
(mestrado). Candidato: Geraldo Witeze Junior. 
Orientador: professor Carlos Eduardo Ber-
riel. Dia 23 de setembro, às 14 horas, no IEL.

As anotações sobre 
pintura do Monge 
Abóbora-Amarga
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