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Painel da semana
 Ciência e Arte nas Férias - A Pró-Reitoria
de Pesquisa (PRP) recebe até o dia 12 de setembro os projetos de docentes e pesquisadores
da Unicamp interessados em participar da 10ª
edição do Ciência e Arte nas Férias. O programa
visa proporcionar aos alunos do ensino médio
da rede pública de ensino a oportunidade de
participar no desenvolvimento de um projeto de
pesquisa em laboratórios da Unicamp, durante o
período de férias escolares (6 de janeiro a 3 de
fevereiro de 2012), sob a supervisão de professores e pesquisadores da Universidade. Os projetos
devem ser encaminhados para a PRP, por meio
de preenchimento do formulário eletrônico: http://
www.prp.unicamp.br/faepex/pesquisa/auxCAF/
loginFSP_CAF.php
 Paulo Freire - O IX Seminário Internacional
“Paulo Freire” ocorre nos dias 12 e 13 de setembro,
no auditório do Instituto de Artes (IA). O evento
é organizado por Francisco Genezio Lima de
Mesquita. Mais informações no hotlink: www.
stu.org.br/seminariopaulofreire2011@gmail.com
 Prêmio da Carreira Paepe - A CAD/
Unicamp aprovou, em abril deste ano, a criação do
Prêmio aos Proﬁssionais da Carreira Paepe, cujo
objetivo é o de premiar, anualmente, os servidores
técnicos e administrativos que se destacam por
meio de iniciativas e projetos que contribuam no
desenvolvimento dos trabalhos da Universidade.
São duas as categorias de premiação: Melhor
projeto da Unidade/Órgão (que será eleito pela
Comissão Julgadora Local) e Melhor projeto
da Universidade. O projeto vencedor de cada
Unidade/Órgão concorrerá ao prêmio de Melhor
projeto da Unicamp, sendo que esse julgamento
será realizado pela Comissão Julgadora Geral.
O servidor, ou grupo de servidores, autor do
melhor projeto de cada Unidade/Órgão, receberá
como prêmio o valor equivalente à referência 25
da Carreira Paepe. O melhor projeto de toda
a Universidade será premiado com o mesmo
valor. As inscrições podem ser feitas de 12 a 30
de setembro, no link http://www.dgrh.unicamp.
br/premiopaepe/inscricoes.html. Os projetos premiados serão conhecidos no dia 19 de dezembro.
 Semana de Fonoaudiologia - A IX
Semana de Fonoaudiologia (Semafon) acontece de 12 a 16 de setembro, no auditório V
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Na
programação cientíﬁca serão discutidos temas
como Fonoaudiologia Empresarial, Alzheimer,
Fonoaudiologia na Carreira Militar, Oncologia, Apneia e Ronco, Audiodescrição, Gestão de Carreira,
Terapia fonoaudiológica com cães, entre outros.
Inscrições e mais informações no link: https://
www.funcamp.unicamp.br/eventos/semafon2011/
 Seminário do CEAv - Roberto de Alencar
Lotufo, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) e diretor executivo da Inova Unicamp, ministra no
dia 14 de setembro, às 16 horas, no auditório
do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas
(NEPP), o seminário “O Ensino de Inovação,
Empreendedorismo e Propriedade Intelectual
nas IES - a experiência da Unicamp”. O encontro
é organizado pelo Centro de Estudos Avançados
(CEAv) e faz parte da série de seminários sobre
Ensino Superior. O auditório do NEPP ﬁca na Av.
Albert Einstein 1300, no campus da Unicamp.

 Bioenergia no Brasil e nos EUA - O
Seminário Internacional “Bioenergia: alternativas
e avaliação de impactos no Brasil e nos EUA” será
ministrado pelos professores David Zilberman,
da Universidade da Califórnia (Berkeley); Madhu
Khanna, da Universidade de Illinois, e José Maria
da Silveira, do Instituto de Economia (IE) da Unicamp. O evento ocorre no dia 15 de setembro,
às 9 horas, no auditório do IE. A organização
é do professor José Maria da Silveira. Outras
informações: 19-3521-5716.
 Processos seletivos – A Unicamp recebe,
até 12 de setembro, as inscrições ao preenchimento de 59 funções, em diversas unidades/órgãos
dos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba.
Os editais de abertura com as condições para
inscrição estão disponíveis no link: http://www.
siarh.unicamp.br/concurso/InscricoesAbertas.jsf
 Celpe-Bras - As inscrições ao exame para a
obtenção do Certiﬁcado de Proﬁciência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) devem
ser feitas até 12 de setembro, no endereço eletrônico http://celpebras.inep.gov.br/inscricaoCelpeBras/. As provas (coletiva e individual) ocorrem de
25 a 27 de outubro. Na Unicamp, a coordenadora
de aplicações é a professora Matilde Virgínia
Scaramucci, do Instituto de Estudos da Linguagem IEL. Outras informações: 19-3521-1520.
 Curso do Lantec - O Laboratório de Novas
Tecnologias Aplicadas na Educação (Lantec) da
Faculdade de Educação (FE) recebe, até 9 de setembro, pela internet, as inscrições para o curso de
extensão: Utilização de objetos de aprendizagem
em sala de aula mediatizado pelas tecnologias digitais. O curso é direcionado aos professores do 1º
ao 9º ano do ensino fundamental e tem como justiﬁcativa a carência na divulgação de conhecimentos com relação à utilização de recursos digitais,
denominada objetos de aprendizagem aplicados
na educação. Mais informações sobre o programa,
o calendário e critérios de seleção estão disponíveis no link: http://lantec.fae.unicamp.br/ed88
 Cursos da FCM - A Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) abre inscrição ao processo seletivo
2012 para os seus cursos de aprimoramento e
especialização. São oferecidos 55 cursos na
área da Saúde (para não médicos). Os cursos têm uma jornada semanal de 40 horas e
duração de um ano, exceto o curso de Física
Médica, que tem a duração de dois anos. As
inscrições custam R$ 100,00 devem ser feitas até
15 de setembro. A ﬁcha de inscrição, bibliograﬁa
e o edital estão disponíveis no site www.fcm.
unicamp.br/fcm/ensino/aprimoramento. Serão
oferecidas bolsas de estudo no valor de R$
790,00. Outras informações pelo e-mail papfcm@fcm.unicamp.br ou telefone 19-3521-8919.
 Prêmio Santander Universidades - Estudantes, docentes e pesquisadores-doutores de
todo Brasil já podem se inscrever nos Prêmios
Santander Universidades – Edição 2011. Os
Prêmios estimulam o empreendedorismo, a
pesquisa cientíﬁca, a extensão universitária e a
busca pela excelência das universidades, sempre
com foco no desenvolvimento sustentável. Para
participar, os interessados devem acessar o
site http://www.santanderuniversidades.com.br/
premios e fazer a inscrição até 13 de setembro.
 Jornada de Toxicologia e Toxinologia - O
Centro de Controle de Intoxicações de Campinas
(CCI) promove nos dias 16 e 17 de setembro, no
auditório 5 da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) da Unicamp, a Jornada de Toxicologia e
Toxinologia Clínica. As inscrições custam R$ 90
para estudantes e R$ 180 para proﬁssionais. Informações no site: http://www.extecamp.unicamp.br/
 O Contador de Histórias - Filme dirigido por
Ricardo Villaça será exibido no dia 20 de setembro,
às 16 e 19 horas, no Espaço Cultural Casa do
Lago. A exibição é fruto de parceria existente entre
a Casa e a Rede Brazucah. A organização é do
aluno de Midialogia da Unicamp, Felipe Barreto. A
Casa do Lago ﬁca na Rua Érico Veríssimo 1011,
no campus da Unicamp. Entrada franca. Outras
informações: 19-35217017.

Eventos Futuros
 Encontro de Pós-graduandos - De
21 a 23 de setembro acontece o VI Encontro
Cientíﬁco dos Pós-graduandos do Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Cientíﬁca (Imecc). Nesta edição, os participantes

contarão com plenárias dos professores Ubiratan D’Ambrosio, Aloísio Araújo e Pushpa
Narayan Rathie, e também com uma palestra
sobre proteção intelectual com Soraia Calonego, da Agência de Inovação (Inova) Unicamp.
Serão realizadas duas mesas-redondas.
Uma delas será formada por ex-alunos que
seguiram carreiras acadêmicas de sucesso
e a outra por doutores que estão trabalhando na iniciativa privada. Inscrições e outras
informações no site http://www.ime.unicamp.
br/~encpos11/VI_EncPos/home.html
 Medicina de Família e Comunidade - O Programa de Residência Médica
em Medicina de Família e Comunidade da
Unicamp promove no dia 21 de setembro, um
simpósio para a divulgação da especialidade.
O evento acontece às 18 horas, no anﬁteatro
I da Faculdade de Ciências Médicas (FCM).
No simpósio haverá apresentação de ﬁlme e
palestras ligadas ao assunto. Informações:
19-81070924
 Workshop Internacional Brasil/
Japão - O Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) organiza nos dias
22 e 23 de setembro, o IX Workshop Internacional Brasil/Japão - Sociedade, Energia e
Ambiente. Promoção e realização: Unicamp,
USP e Unesp. Mais detalhes na página eletrônica http://www.nipeunicamp.org.br/brasiljapao/. Outras informações: 19- 3521-1720.
 Aluno-artista - O anúncio dos selecionados da 2ª edição do Programa Aluno-artista e
o lançamento do Catálogo da primeira edição
acontece no dia 23 de setembro, às 14h30,
na Sala do Conselho Universitário (Consu) da
Unicamp
 Encontro de História da Arte – A
sétima edição do encontro tem como tema:
“Os caminhos da História da Arte desde Giorgio Vasari: consolidação e desenvolvimento
da disciplina”. O evento propõe uma reﬂexão sobre os caminhos percorridos por essa
disciplina, no exterior e no Brasil. A iniciativa
é do corpo discente do Programa de Pósgraduação em História do Departamento de
História do Instituto de Filosoﬁa e Ciências
Humanas da Unicamp. O Encontro ocorre de
19 a 23 de setembro. Mais detalhes no site:
http://www.unicamp.br/chaa/eha/index.htm
 Fórum - A próxima edição do Fórum Permanente de Empreendedorismo e Inovação
terá como tema Redes Sociais. O evento será
realizado no dia 26 de setembro. Inscrições,
programação e outras informações no site:
http://foruns.bc.unicamp.br/empreen/foruns_
empreen.php
 Giancarlo Pireddu - No dia 28 de setembro, às 14h30, no auditório ID-2 da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM), o professor Giancarlo Pireddu, da Universidade de
Pávia, fala sobre “Método de avaliação econômica através de planos de negócio. Caso de
promoção de economia da energia”. O evento
é organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de
Planejamento Energético (Nipe) da Unicamp.
Mais informações: 19-3521-1718
 SIMPEQ e SIMPEQuinho - Em celebração ao Ano Internacional da Química,
nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, o
Instituto de Química (IQ) organiza o 10º SIMPEQ - Simpósio para Proﬁssionais do Ensino
de Química e o SIMPEQuinho 4, direcionado
para estudantes a partir do 9º ano. Inscrições
e outras informações no site http://gpquae.
iqm.unicamp.br/simpeq10
 Terra Brasilis no IA - O Terra Brasilis
Trio faz apresentação no dia 31 de setembro,
às 12h30, no auditório do Instituto de Artes
(IA). A organização é do Centro de Produções
do IA. Mais detalhes no site: http://www.iar.
unicamp.br/ceprod/index.php
 Vestibulinho do Cotuca - O Colégio Técnico de Campinas (Cotuca) recebe,
até 31 de outubro, as inscrições para o seu
Vestibulinho de 2012. Elas podem ser feitas
na página eletrônica: http://examesel.cotuca.
unicamp.br/. São 785 vagas, em 21 opções
de cursos. A taxa é de R$55. O Vestibulinho
será realizado em 4 de dezembro. Para esta
edição, a novidade é que as provas ocorrerão
no período da tarde, das 14 às 17h30. Elas
serão realizadas em 130 salas, localizadas

em 10 prédios, no campus da Unicamp, em
Barão Geraldo. Os candidatos devem se
apresentar nos locais com uma hora de antecedência. Leia mais: http://www.unicamp.br/
unicamp/divulgacao/2011/08/19/cotuca-abreinscricoes-para-o-vestibulinho-2012-no-dia-1de-setembro
 Treinamento em serviço odontológico - O Serviço de Odontologia do
Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp está organizando um treinamento em serviço odontológico (não remunerado). Com duração de
um ano, terá quatro horas e 30 minutos de atividades clínicas ambulatoriais e quatro horas
mensais de aulas teóricas. A prova de seleção
está marcada para o dia 29 de setembro, às 9
horas, no anﬁteatro da Agência para a Formação Proﬁssional da Unicamp (AFPU). As inscrições podem ser feitas até 26 de setembro,
no hotlink http://www.hc.unicamp.br/servicos/
odonto-incricao_form2011.shtml. Durante o
treinamento serão debatidos os seguintes
temas: Odontologia Hospitalar e Cirurgia
Oral; Disfunções Temporomandibulares e Dor
Orofacial e Tratamento de Pacientes com Necessidades Especiais. O treinamento odontológico começa em outubro de 2011 e está
sob a responsabilidade da professora Roberta
Sevá Pereira de Oliveira. Outras informações
podem ser obtidas pelo e-mail odontohc@
hc.unicamp.br ou telefones 19-3521-7553 ou
3521-7545.

Tese da semana
 Computação - “Cifrassinatura sem
certificados” (mestrado). Candidato: Erick
Nogueira do Nascimento. Orientador: professor Ricardo Dahab. Dia 16 de setembro, às
14 horas, no auditório do IC (sala 85 - IC 2)
 Física - “Supercondutividade em materiais à base de carbono” (mestrado). Candidato: Rafael Borges Merlo. Orientador: professor
Iakov V. Kopelevitch. Dia 13 de setembro,
às 14 horas, no auditório da Pós-graduação
do IFGW.
- “Termodinâmica estatística de não-equilíbrio
da condensação de fröhlich-bose-einstein de
mágnons excitados” (doutorado). Candidato:
Fábio Stucchi Vannucchi. Orientador: professor Roberto Luzzi. Dia 14 de setembro,
às 10 horas, no auditório da Pós-graduação
do IFGW.
 Matemática, Estatística e Computação Científica - “Análise de condições de imagem por quadrados mínimos estabilizados para migração da onda
acústica” (mestrado). Candidato: Bruno
Dias Amaro. Orientador: professor Joerg
Dietrich Wilhelm Schleicher. Dia 13 de setembro, às 9 horas, na sala 253 do Imecc.
- “Métodos numéricos integrados à lógica
Fuzzy e método estocástico para solução de
EDP’s: uma aplicação à dengue” (doutorado). Candidata: Graciele Paraguaia Silveira.
Orientador: professor Laécio Carvalho de
Barros. Dia 13 de setembro, às 10 horas, na
sala 121 do Imecc.
- “Fluxos de curvatura, soluções que se
anulam em tempo finito e comportamento
assintótico” (doutorado). Candidato: Rafael
Rodrigo Ottoboni. Orientador: professor Marcelo da Silva Montenegro. Dia 15 de setembro,
às 14 horas, na sala 253.
Odontologia - “Análise das características clinicopatológicas de displasias fibrosas
e fibromas ossificantes centrais envolvendo
mandíbula e maxila. Estudo colaborativo
internacional” (doutorado). Candidata: Ana
Carolina Prado Ribeiro. Orientador: professor
Pablo Agustin Vargas. Dia 16 de setembro, às
14 horas, na Congregação da FOP.
Química - “Quantificação de nitrofurazona
e de nitrofurantoína em medicamentos por
espectrofotometria de refletância difusa e de
transmitância” (doutorado). Candidato: Marcio
das Neves Palumbo. Orientador: professor
Matthieu Tubino. Dia 12 de setembro, às 14
horas, no Miniauditório do IQ.
-“Resolução estrutural de proteínas hipotéticas, chaperonas de secreção, da bactéria
Xanthomonas axonopodis pv. citri” (doutorado). Candidata: Juliana Fattori. Orientadora:
professora Ljubica Tasic. Dia 16 de setembro,
às 9 horas, no Miniauditório do IQ.

Livro

da semana

A questão
ambiental
na Amércia
Latina

Teoria social e
interdisciplinariedade
Organização: Leila
da Costa Ferreira
Ficha técnica: 1a edição;
2011; 288 páginas; formato 16 x
23 cm; peso: 0,420 kg
ISBN: 978-85-268-0928-4
Área de interesse: Ciências sociais
Preço: R$ 32,00
Sinopse: A questão
ambiental assume uma
posição signiﬁcativa para
estudar as divergências e
os conﬂitos relacionados
com a natureza
(entendida aqui em seu
sentido mais amplo,
ou seja, tanto o ambiente
natural quanto o construído) e
as causas e a extensão dos pro
blemas ambientais entre os
diversos atores envolvidos.
Este livro apresenta
resultados de discussões
teórico-metodológicas
realizadas nos últimos anos
acerca de temas como
sustentabilidade, políticas
públicas, interdisciplinaridade,
sociologia ambiental,
teoria social, ciência
e produção intelectual
na América Latina.
Org.: Leila da Costa Ferreira é graduada na Faculdade
de Ecologia da Universidade
Estadual Paulista (Unesp)
e doutora em ciências sociais pela Unicamp, onde é
professora titular. Fez pósdoutorado na Universidade
do Texas, Estados Unidos,
e na Universidade de York,
Inglaterra.
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PRG lança edital para valorização
dos espaços de ensino de graduação
5/9/2011 – A Pró-Reitoria de Graduação
(PRG) lançou no último dia 5 uma chamada
interna para valorização dos espaços de
ensino da graduação, convidando as unidades a apresentarem propostas de projetos
institucionais que contemplem melhorias
nesses ambientes. Os itens priorizados
serão aqueles relacionados a equipamentos,
mobiliários e informática. A Universidade
vai destinar um total de R$ 2 milhões para
esses projetos, sendo que a unidade poderá
apresentar até duas propostas, cada qual no
limite de R$ 150 mil.
“Este é o segundo edital e, no ano pas-

sado, ele deu muito certo, pois havia uma
demanda reprimida para essas questões de
infraestrutura. Agora temos a oportunidade
de apoiar mais projetos, na expectativa de
que as unidades utilizem esses recursos da
melhor maneira possível”, aﬁrma o professor
Marcelo Knobel, pró-reitor de Graduação.
As propostas serão recebidas até o dia 31
de outubro e deverão estar acompanhadas de
ofício da direção da unidade e do formulário
contendo detalhes dos projetos, disponível
para preenchimento na página da PRG.
Os resultados serão divulgados em 12 de
dezembro.

Foram estabelecidos os seguintes critérios para seleção: mérito e abrangência da
proposta; impactos esperados no desenvolvimento das atividades de graduação, tanto em
termos qualitativos (inovações curriculares,
novas práticas em laboratórios e atividades
de campo ou salas de aula) como quantitativos (número de alunos atendidos, número
de docentes beneﬁciados e de disciplinas
atendidas); caráter interdisciplinar da proposta (envolvendo diferentes departamentos ou
outras unidades); viabilidade de implantação
da proposta e sua adequação ao orçamento
apresentado.

Foto: Antonio Scarpineti

O professor Marcelo Knobel, pró-reitor de Graduação: R$ 2 milhões para
melhoria de ambientes de ensino

