
Campinas, 27 de setembro a 3 de outubro de 2010
10

Livro
da semana

DESTAQUES
do Portal da Unicamp
DESTAQUES

aca
dêmi
ca

Vida

do Portal
da Unicamp

Painel da semana

Teses da semana

Livro da semana

Destaques

Vida

Painel da semana

� Conversando sobre a Gradu-
ação - Em sua 7ª edição, o “Conversando 
sobre a Graduação”, evento promovido pela 
Pró-reitoria de Graduação (PRG), traz o 
professor György Miklós Böhm para discutir 
o tema “Ensino de graduação na medicina/
Odontologia: À espera de socorro urgente”. 
O evento com Miklós ocorre no dia 29 de 
setembro, das 12h30 às 14 horas, no au-
ditório 2 da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP). 
� Oficina de Articulação de 

Agroecologia - A Pró-Reitoria de Exten-
são e Assuntos Comunitários (Preac) recebe, 
até 27 de setembro, as inscrições para a 
Oficina 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 encaminhada 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 articulação e consolidação 
da área na Universidade. Informações deta-
lhadas podem ser obtidas no hotsite: http://
www.preac.unicamp.br/noticias/ofi_agro.html. 
Contato: 19-3521-6330.
� Congresso Médico de Espe-

cialidades - Qual carreira seguir? Existem 
no mínimo 53 especialidades e 54 áreas de 
atuação reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina. Além delas, inúmeras outras 
funções podem ser desempenhadas pelo 
profissional médico. Com tantas opções, a 
dúvida na escolha de uma especialidade é 
bem comum. Por isso, a Associação Atlética 
Acadêmica Adolfo Lutz promove, de 28 a 
30 de setembro, no auditório e anfiteatros 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp, o Congresso Médico de Es-
pecialidades. Inscrições e informações no 
site http://www.aaaal.com.br ou mktaaaal@
gmail.com. 
� Workshop da Feagri - A Faculdade 

de Engenharia Agrícola (Feagri) realiza nos 
dias 4, 6, 25 e 27 de outubro, o workshop “De-
senvolvimento de metodologia participativa 
para elaboração dos estudos requeridos para 
o licenciamento ambiental de assentamentos 
rurais”. As inscrições destinam-se aos alunos 
de graduação e pós-graduação da Unicamp 
e serão recebidas até 30 de setembro. O 
programa do evento e a forma de inscrição 
estão no site http://www.feagri.unicamp.br/

eventos.php?secao=602workshopnilson. O 
workshop, que ocorre nas dependências da 
Feagri, é organizado por Nilson Antonio Mo-
desto Arraes, professor-colaborador na área 
de ciência política com ênfase em políticas 
públicas (Feagri). A abertura está prevista 
para às 19 horas. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 19-3521-1061.
� Jornada de Compostos Bioa-

tivos - A II Jornada de Estudos em Com-
postos Bioativos, Dieta e Prevenção de 
Doenças será realizada de 29 de setembro 
a 1 de outubro, na Faculdade de Engenharia 
de Alimentos (FEA). A Jornada tem como 
foco promover a discussão sobre os temas 
relevantes e atuais relacionados à área de 
Alimentos, Biologia, Fármacia, etc. Outras 
informações podem ser obtidas no blog 
do evento: http://www.compostosbioativos.
blogspot.com
� Quintal Brasileiro - O Quintal 

Brasileiro, grupo de música instrumental, faz 
apresentação única no dia 29 de setembro, 
no teatro Centro de Convivência Cultural de 
Campinas, às 20 horas. Formado por Luiz 
Amato e Esdras Rodrigues (violino), Emerson 
de Biaggi (viola), Adriana Holtz (violoncelo) 
e Ney Vasconcelos (contrabaixo), o Quin-
tal Brasileiro foi formado no ano de 2002. 
Seus integrantes trabalham em orquestras 
e universidades. Outras informações: 19-
3521-1700.  
� Fórum Extra - O I Fórum Interna-

cional de Educação Infantil e a XIV Jornada 
de Profissionais da Divisão de Educação 
Infantil e Complementar (Dedic) ocorrem 
no dia 30 de setembro e 1 de outubro, no 
Centro de Convenções da Unicamp. Progra-
mação, inscrições e outras informações no 
hotsite: http://foruns.bc.unicamp.br/extras/
foruns_extras.php
� Workshop - A Faculdade de Tecno-

logia (FT) da Unicamp e a Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 
do Trabalho (Fundacentro) realizam, em dois 
momentos, o workshop “Redação de artigos 
em inglês na área de Saúde e Ambiente”. 
Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, 
o primeiro encontro acontece em 30 de se-
tembro e nos dias 1 e 2 de outubro, na FTA 
(Rua Paschoal Marmo 1888, Jardim Nova 
Itália), no campus de Limeira-SP. O segundo 
workshop será realizado em São Paulo nos 
dias 4,5 e 6 de outubro, na sede da Funda-
centro (Rua Capote Valente 710, em Pinhei-
ros, São Paulo). Outras informações podem 
ser obtidas no site http://ww.fundacentro.gov.
br, telefone 19-2113 3419, ou email natalia.
pereira@fundacentro.gov.br. A organização é 
da professora Gisela Umbuzeiro (FT).
� Redações 2009 - No dia 30 de 

setembro, às 10 horas, no auditório do Ins-
tituto de Física “Gleb Wataghin” (IFGW), a 
Pró-Reitoria de Graduação (PRG), a Editora 
da Unicamp e a Comissão Permanente para 
os Vestibulares (Comvest), lançam o livro 
Vestibular Unicamp: Redações 2009. O au-
ditório do IFGW fica na rua Sérgio Buarque 
de Holanda 177, no campus da Unicamp. 
Outras informações: 19-3521-7547. 
� Palestras da FCM - O Departa-

mento de Genética da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) da Unicamp promove no 
dia 30 de setembro, às 8h30, as palestras 
“Nutrigenômica” e “Projeto Varioma Huma-
no”. A primeira palestra será proferida pelo 
doutor James Kaput, da Food and Drug 
Administration (FDA) dos Estados Unidos. 
Ele trabalha na área de diabetes, obesidade 
e medicina personalizada. A segunda palestra 
será proferida pelo professor Richard Cotton, 
da Universidade de Melbourne, Canadá. Ele 
é geneticista de imunoglobulina e medicina 
genômica. É um dos fundadores do Hapmap, 
da Revista Human Mutation e do Projeto 
Varioma Humano. As palestras ocorrerão 
no anfiteatro do Departamento de Medicina 
Preventiva e Social da FCM. Informações: 

19-3521-8909.
� I Festival da Canção da Uni-

camp - Organizado pelo Departamento 
de Música do Instituto de Artes (IA) da Uni-
camp em parceria com a Track&Marketing, 
o I Festival da Canção da Unicamp será 
realizado nos dias 13, 14 e 15 de outubro, 
no Centro de Convenções da Unicamp. As 
inscrições serão recebidas até 3 de outubro, 
no endereço eletrônico: http://www.festival-
dacancaounicamp.com.br. Cada participante 
poderá inscrever até três músicas inéditas. 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2010/09/20/i-festival-da-cancao-
da-unicamp-recebe-inscricoes-ate-3-de-
outubro
� Tratamento fisioterápico - Estu-

do realizado no Centro de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (Caism) está se propondo 
a oferecer tratamento fisioterápico gratuito 
para voluntárias de 18 a 45 anos, a fim de 
melhorar dor vaginal que persiste por mais de 
seis meses, durante as relações sexuais. A 
fisioterapia tem sido utilizada para tratamento 
de diversas situações de dores musculares 
em todo o corpo. O emprego da fisioterapia 
com eletroestimulação, com “correntes 
interferenciais”, já é utilizado em traumas 
ortopédicos e em distrofias musculares.  As 
interessadas devem entrar em contato com 
a pesquisadora Laura Pagotto Yoshida por 
e-mail: laurapyoshida@yahoo.com.br. O 
projeto de pesquisa está sendo orientado 
pelo ginecologista Paulo César Giraldo, do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp.
� 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.    
� Holografia - Aberta ao público em 

geral e com uma hora e meia de duração, a 
exposição didática de Holografia, organizada 
pelo professor José Lunazzi, do Laborató-
rio de Óptica do Instituto de Física (IFGW), 
contempla aula sobre óptica de imagens e 
demonstrações de hologramas e televisão 
holográfica. Iniciada no primeiro 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
� Red-Pop - Com o tema “A profis-

sionalização do trabalho de divulgação 
científica”, a Rede de Popularização da 
Ciência e da Tecnologia da América Latina 
e do Caribe (Red-Pop) recebe, até 15 de 
novembro, propostas de trabalhos para a 
sua 12ª Reunião Bienal, que acontece no 
Brasil, organizada pelo Museu Exploratório 
de Ciências (MC), da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), de 29 de maio a 2 
de junho de 2011. Informações: http://www.
mc.unicamp.br/redpop2011/
� Estágio no Cepae - O Centro de 

Pesquisa e Atendimento Odontológico para 
Pacientes Especiais (Cepae) da Faculdade 
de Odontologia de Piracicaba (FOP) selecio-
na, até 6 de outubro, profissionais e alunos 
do último ano de graduação, das áreas 
de nutrição, psicologia, fonoaudiologia e 
odontologia. Os interessados devem entrar 
em contato pelo telefone (19) 2106-5275 ou 
e-mail: dolores@fop.unicamp.br,
� Recrutamento - A Assessoria em 

Recursos Humanos G5 está selecionando 
estudantes universitários para preenchimento 
de vagas nas seguintes funções: Vendedor 

externo, Assistente administrativo, Coordena-
dor de vendas, Analista contábil e Analista de 
qualidade. Os contatos devem ser feitos pelo 
telefone 11-2427-0818 ou e-mail: jessica@
g5assessoria.com.br

Teses da semana
� Computação - “Arcabouço genérico 

baseado em técnicas de agrupamento para 
sistemas de recomendação” (mestrado). 
Candidato: Ricardo Luís Zanetti Panaggio. 
Orientador: professor Ricardo da Silva Torres. 
Dia 1 de outubro, às 14 horas, no auditório 
do IC.
� Educação - “Desempenho escolar 

e variáveis do contexto familiar” (mestra-
do). Candidata: Rejane Cristina Baggio. 
Orientadora: professora Selma de Cássia 
Martinelli. Dia 30 de setembro de 2010, às 
14 horas, na FE. 
� Engenharia Elétrica e de Com-

putação - “Identificação de inconsistên-
cias e indeterminações na classificação de 
equipamentos médico-hospitalares: lógica 
paraconsistente anotada” (mestrado). Candi-
data: Natália Ferreira Oshiyama. Orientador: 
professor José Wilson Magalhães Bassani. 
Dia 29 de setembro, às 14 horas, na sala da 
congregação da FEEC.

“Sistema para monitoramento detalhado 
do consumo elétrico residencial utilizando 
rede de sensores zigbee” (mestrado). Can-
didato: Jose Douglas Bertazzoni Zambianco. 
Orientador: professor Jose Antonio Siqueira 
Dias. Dia 30 de setembro, às 9 horas, na 
CPG/FEEC.

“Um estudo sobre a implementação de 
criptossistemas baseados em emparelha-
mentos bilineares sobre curvas elípticas 
em smart cards de oito bits” (mestrado). 
Candidato: Matheus Fernandes de Oliveira. 
Orientador: professor Marco Aurélio Amaral 
Henriques. Dia 1 de outubro, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses da CPG/FEEC.
� Física - “Dinâmica adaptativa em 

populações de predadores e presas” (dou-
torado). Candidata: Sabrina Borges Lino 
Araújo. Orientador: professor Marcus Aloízio 
Martinez de Aguiar. Dia 30 de setembro, às 
14 horas, no auditório da Pós-graduação 
do IFGW.
� Matemática, Estatística e 

Computação Científica - “Introdução 
ao cálculo de ordem arbitrária” (mestrado 
profissional). Candidato: Heron Silva Oliveira. 
Orientador: professor Edmundo Capelas de 
Oliveira. Dia 30 de setembro, às 14 horas, 
na sala 253 do Imecc.

“Um estudo de equações diferenciais apli-
cado no comportamento de vigas” (mestrado 
profissional). Candidato: Richard de Souza 
Costa. Orientador: professor Mario Conrado 
Cavichia. Dia 30 de setembro, às 14 horas, 
na sala 321 do Imecc.

“Sobre o desempenho de métodos quase-
newton e aplicações” (mestrado profissional). 
Candidato: Carlos Alberto Sassi. Orientadora: 
professora Maria Aparecida Diniz Ehrhardt. 
Dia 1 de outubro, às 14 horas, na sala 253 
do Imecc.
� Química - “Estudo de polimorfismo 

em medicamentos utilizando técnicas espec-
tróscopicas aliadas a métodos quimiomé-
tricos” (doutorado). Candidato: Werickson 
Fortunato de Carvalho Rocha. Orientador: 
professor Ronei Jesus Poppi. Dia 30 de 
setembro, às 14 horas, no miniauditório 
do IQ.

“Caracterização de óleos vegetais e pe-
tróleo por espectrometria de massas em 
condições ambiente e com alta exatidão e 
resolução” (doutorado). Candidata: Rosineide 
Costa Simas. Orientador: professor Marcos 
Nogueira Eberlin. Dia 30 de setembro, às 9 
horas, no miniauditório do IQ.
� Medicina - “Funcionamento dos 

Comitês de Ética em Pesquisa no Brasil” 

16/9/2010 – A revista britânica Ti-
mes Higher Education (THE) divulgou 
seu Ranking Mundial de Universida-
des de 2010-11 colocando a Unicamp 
na 248ª posição, 47 à frente da classifi-
cação de 2009 (295ª). A Universidade 
de Harvard foi confirmada como a 
melhor do mundo, liderando as outras 
quatro instituições norte-americanas 
nas cinco primeiras posições – os EUA 
têm 72 universidades entre as Top 200.

Neste ano, a THE rompeu sua 
parceria com a empresa de consultoria 
QS e promoveu profundas mudanças 
na metodologia para elaboração do 
ranking que ambas criaram em 2004. 
A QS também divulgou o próprio 
ranking na semana passada, em que a 
Unicamp subiu três posições, ficando 
na 292ª. Enquanto THE-QS, a Uni-
camp figurou na lista das Top 200 em 
2007 (saltando da 448ª para a 177ª).

Segundo o professor Edgar De 
Decca, coordenador-geral da Univer-
sidade, a troca da QS pela Thomson 
Reuters – a maior agência de notí-
cias e multimídia do mundo – para 

realizar a compilação dos dados, foi 
decisiva para o salto da Unicamp 
no ranking da THE. “Pela primeira 
vez pudemos participar diretamente 
da composição das informações. A 
CGU, com o auxílio das pró-reitorias, 
consolidou dados muito atualizados 
junto às bases da Thomson, ofere-
cendo à agência um sólido perfil da 
Unicamp de hoje, em todos os níveis”.

As tabelas para o ranking de uni-

versidades da Times passaram a em-
pregar 13 indicadores de performance, 
quando apenas seis eram utilizados 
anteriormente. Também foi reduzida a 
ênfase sobre a reputação e o legado das 
instituições – o peso exagerado dado 
à opinião de especialistas foi o pomo 
da discórdia com a QS – e ampliada a 
base de evidências acadêmicas. Entre 
os itens avaliados estão o ambiente 
favorável ao aprendizado (peso de 

30%), citações das pesquisas por 
outros autores (32,5%), volume e re-
putação das pesquisas (30%), interna-
cionalização (5%) e inovação (2,5%).

Edgar De Decca considera que 
os níveis de pesquisa, a produção 
de teses e a relação entre número de 
pesquisadores e publicações científi-
cas certamente contribuíram para a 
boa evolução da Unicamp no ranking 
da THE. “Talvez tenham pesado 
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reúne textos decisivos para a consti-
tuição e o desenvolvimento da análise 
do discurso. No conjunto, estes artigos 
fazem duas coisas: traçam um percur-
so para uma história da análise do 
discurso e refletem sobre elementos 
que movimentam as questões que 
consideram a história no discurso, na 
linguagem. Privilegiar a história como 
uma das contribuições fundamentais 
da análise do discurso de origem fran-
cesa é aqui um modo muito particular 
de homenagem a Denise Maldidier. 
Seu trabalho sobre o histórico foi de-
cisivo, junto com M. Pêcheux e outros 
pesquisadores, para a fundação de 
um novo saber no campo da reflexão 
sobre a linguagem e o político.

ISBN: 978-85-268-0894-2
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Da história no discurso

(doutorado). Candidata: Silvana Ferreira 
Bento. Orientadora: professora Maria José 
Martins Duarte Osis. Dia 1 de outubro, às 9 
horas, no anfiteatro do Hospital José Aristo-
demo Pinotti (Caism).
� Química - “Adaptação de métodos 

de estrutura eletrônica em cálculos de pro-
priedades de ressonância magnética nuclear 
e barreiras de rotação interna” (doutorado). 
Candidato: Lucas Colucci Ducati. Orientador: 
professor Roberto Rittner Neto. Dia 1 de 
outubro, às 9h30, no miniauditório do IQ.

Unicamp sobe 
47 posições na 
THE World 
University Rankings

contra nós o baixo índice, ainda, do 
intercâmbio de alunos e professores 
com outros países, bem como da 
colaboração internacional no plano 
da pesquisa. O importante é observar 
que, na nota global, a diferença que 
nos separa das Top 200 é de menos 
de um ponto. Além disso, olhamos 
os rankings sempre de maneira cau-
telosa: na verdade, são faróis que 
devemos mirar em busca do nosso 
padrão de qualidade e excelência”.

A propósito, o coordenador geral 
da Unicamp elogiou o artigo publi-
cado na revista britânica e assinado 
por Phil Baty, editor-adjunto da THE 
World University Rankings. Em “Os 
gols virão”, o autor aponta as defici-
ências que impedem as universidades 
da América Latina de se inserir entre 
as 200 melhores, mas aponta “pontos 
luminosos” –  “Talvez só no Estado 
de São Paulo possa haver universi-
dades de classe mundial”, escreve, 
em referência a Unicamp, USP e 
Unesp, as três únicas instituições bra-
sileiras que estão no ranking da THE.

Phil Baty cita ainda um relatório da 
própria Thomson Reuters ressaltando 
que a cota de trabalhos científicos 
internacionais da América Latina 
subiu de 1,7% em 1990 para 4,8% 
em 2008. “Em 1981, quase 2.000 
trabalhos tinham o endereço de um 
autor no Brasil. Em 2008, o número 
foi cerca de 20.000”. (Luiz Sugimoto)

O professor 
Edgar De Decca, 
coordenador-geral 
da Universidade: 
“Pela primeira 
vez pudemos 
participar 
diretamente da 
composição das 
informações”
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