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EDUCAÇÃO

Audiência reafirma apoio a novas vagas
Foto: Antonio Perri

A

audiência pública convocada no
último dia 22 de agosto pela
Assembléia Legislativa para discutir o
projeto de expansão do Sistema Público de
Ensino Superior elaborado pelo Conselho de
Reitores das Universidades Estaduais Paulistas
(Cruesp) deixou um saldo importante: a
despeito da ausência momentânea de
consenso em torno de alguns pontos do
programa, os participantes foram unânimes
em afirmar que a criação de novas vagas na
Unicamp, USP e Unesp é indispensável para
corrigir o caráter excludente do setor e,
conseqüentemente, assegurar um futuro
melhor para o Estado e o País. Participaram da
reunião, além dos representantes das três
Universidades, deputados estaduais,
entidades representativas de estudantes,
docentes e funcionários e diversas outras
organizações ligadas à área da educação.
Realizada no Auditório Franco Montoro da
Assembléia Legislativa, a audiência pública
reuniu perto de 200 pessoas. Ao longo de 2,5
horas, cerca de 30 delas puderam expressar
livremente seu ponto de vista sobre a proposta
do Cruesp. O tema mais polêmico foi a
criação de cursos seqüenciais, que têm menor
duração do que os convencionais. No
entender de alguns dos que fizeram uso da
palavra, a sugestão precisa ser discutida com
maior profundidade. Em linhas gerais, as
críticas giraram em torno da eventual falta de
qualidade desses cursos, em comparação com
o modelo tradicional.
Durante o debate, o deputado César
Callegari (PSB) propôs que fosse firmado um
“pacto social” para garantir a ampliação do

ERRATA
Ao contrário do que foi publicado na
edição 156 do Semana da Unicamp (capa)
o Conselho Universitário da Unicamp
(Consu) acolheu recentemente a criação de
335 novas vagas. Destas, algumas para serem
preenchidas já a partir de 2002: 10 vagas
para o curso de Biologia (cinco diurnas e
cinco noturnas) e 10 para o curso de
Engenharia de Controle e Automação
(Mecatrônica). Outras 75 vagas, distribuídas
nos cursos de Tecnologia em Informática/
diurno no Ceset (Centro Superior de
Educação Tecnológica), em Limeira (45
vagas) e para o novo curso de Fonoaudiologia/diurno (30 vagas) estão em fase de
aprovação, com possibilidade de serem
abertas também em 2002. As 240 vagas
restantes – 150 para o novo curso do Ciclo
Básico, 30 para o curso de Midialogia e 60
para o curso de Engenharia da Produção –
ainda dependem de estudos a serem feitos
por Comissão designada pelo Consu.

Deputado Jamil
Murad expôe
durante audiência
na assembléia o
jornal Fatos da
Unicamp, que tem
todas as informações sobre o
projeto das
universidades
para aumento de
vagas do ensino
superior público

número de vagas nas Universidades Estaduais
Paulistas, independente de posições
divergentes ou convicções partidárias. O
reitor da USP, Jacques Marcovitch, também
pregou a união de forças em torno da
iniciativa, sem prejuízo do debate. Ao falar
sobre o desempenho atual das Universidades,
ele afirmou que “estamos seguros que
fazemos o necessário, mas não o suficiente”.
O reitor da Unesp, José Carlos Souza
Trindade, ressaltou a importância do debate e
lembrou que a proposta do Cruesp não é
fechada. “Estamos abertos a sugestões.
Audiências públicas como esta são
fundamentais para ampliar e enriquecer as
discussões”. O pró-reitor de Graduação da
Unicamp, Angelo Cortelazzo, que
representou o reitor Hermano Tavares na
oportunidade, também considerou a
participação da sociedade fundamental para
que o projeto possa ser aperfeiçoado e
obtenha sucesso. Ele destacou que encontros
semelhantes ainda tratarão do tema.
Na opinião do presidente do Cruesp e reitor

da Unicamp, Hermano Tavares, oferecer
educação de qualidade, em uma estrutura
três ou quatro vezes maior do que a atual, é
tarefa que não pode mais ser adiada. “Esta
missão tem que ser enfrentada já, sob pena de
continuarmos comprometendo a maior
riqueza da nação, que é a sua gente”,
afirmou. Tal desafio, acrescentou, precisa ser
encarado pela sociedade de modo geral, tanto
por meio das entidades organizadas quanto
por intermédio dos representantes
legitimamente eleitos para os poderes
Executivo e Legislativo, nos âmbitos estadual
e federal.
Para fazer o projeto original de ampliação
do número de vagas nas UEP vingar, as três
universidades precisariam de R$ 100 milhões
em verba suplementar somente no primeiro
ano, sendo R$ 9 milhões para a criação de
novos cursos. Conforme o presidente do
Cruesp, esse é o custo para fazer uma
correção inicial dos rumos tomados pelo
sistema de ensino superior brasileiro nas
últimas décadas.

Manual do Vestibular
O Manual do Candidato para o Vestibular
2002 da Unicamp foi lançado com a
presença dos gerentes do Banespa, Oswaldo
Florêncio, Reinaldo Antônio de Oliveira, a
professora Maria Bernadete Abaurre, o
reitor Hermano Tavares e o pró-reitor de
Graduação Angelo Cortelazzo (da
esquerda para a direita). A coordenadora
da Comissão Permanente de Vestibular,
Maria Bernadete, recomenda cuidado no
preenchimento da ficha, do questionário
socioeconômico e da nota do Enem, para os
candidatos que desejam validá-la. O
manual, que deve ser adquirido de 20 de
agosto a 26 de setembro em 120 agências do

Foto: Neldo Cantanti

Banespa e 4 do Santander, vem
acompanhado de ficha de inscrição e Revista
do Vestibulando, com comentários e
resoluções de provas do último vestibular. As
inscrições ocorrem nos dias 29 e 30 de
setembro, em postos instalados em 17 cidades.
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COOPERAÇÃO

Convênio amplia parcerias com Banespa
Foto: Neldo Cantanti

O

presidente mundial do Banco
Santander, Emilio Botim, e o reitor
da Unicamp, Hermano Tavares,
assinaram na quarta-feira, 22, em cerimônia
realizada no Gabinete da Reitoria, convênio
estabelecendo parcerias entre as duas
instituições.
O primeiro deles refere-se à participação
da Unicamp no portal Universia (http://
www.universia.net), site de troca de
informações acadêmicas que reúne
universidades de vários países.
No segundo convênio, uma
complementação do primeiro, de cooperação
acadêmica, o Santander destina R$ 680 mil
para aplicações e desenvolvimento em
informática, visando a alimentação do portal
(com pessoal e equipamentos definidos pela
Coordenação Geral de Informática), e também
para projetos de interesse acadêmico, definidos
pela Universidade. O terceiro amplia um
contrato já existente, e totaliza R$ 2 milhões,
dizendo respeito à renovação do termo do
“Cartão de Afinidade Banespa” , que a
Unicamp mantém há muitos anos. Essa
ampliação permitirá que ele opere como
“Cartão Inteligente”.
Segundo o reitor Hermano Tavares, a
assinatura desses convênios amplia o bom
relacionamento com o banco, já consolidado
com o Banespa nos 35 anos da Unicamp:
“Acredito que outras parcerias serão possíveis, e
uma delas, que pretendemos, é na área artística
cultural, certamente um objetivo de nossas
negociações futuras”, adiantou o reitor.
O presidente do Santander afirmou que o
investimento na educação é uma prioridade
para o banco em todo o mundo e a Unicamp é
considerada a maior universidade do Brasil em
termos de pesquisa e pós-graduação de
qualidade. “Assim como o reitor afirmou, a
participação da Unicamp no portal Universia é
um primeiro passo para outras parcerias”,

O reitor Hermano Tavares e o presidente do Santander, Emílio Botim, trocam documentos do convênio

reforçou Botim.
O Universia é um portal que reunirá o
conteúdo acadêmico de mais de 300
universidades de países do mundo todo, em
quinze áreas do conhecimento. A forma de
participação da Unicamp vem sendo discutida há
um ano entre a Coordenação Geral de
Informática e técnicos do Banespa. O conteúdo
daUnicampdeveserdisponibilizadonoportala
partirdemarçodopróximoano,integrandoarede
comoutrospaísescomoArgentina,Colômbia,
Peru, México, Portugal e Venezuela, com mais de
170 universidades aderidas, além de cerca de 130
instituiçõesemprocessodeintegração.Jáestá
disponívelcomoexemplooconteúdode
universidadesdaEspanha.Apropostaéqueos
estudantes de todo o mundo se informem sobre a
ofertadecursos,odesenvolvimentodas
universidades e como são os campi das
universidadesparticipantesdoportal.
Cartão inteligente – A renovação do
convênio do cartão “Afinidade” do Banespa, já

disponível para grande parte da comunidade
universitária, terá agora como possível opcional
futuro um up-grade que o torna “inteligente”
para múltiplas funções, tais como abertura de
portas de acesso restrito, catracas e,
futuramente, até como senha na rede de
internet. Outra vantagem a ser introduzida é o
uso do cartão para o sistema de ”troco
eletrônico”, quando poderá ser carregado para
pagamento com pequenas quantias em lojas
cadastradas no sistema.
“Esse recurso (troco eletrônico) ainda
depende de contrato com empresas
administradoras de cartão, tais como Visa ou
Mastercard”, esclarece Gil Moro, diretor do
Programa Universidade do Banespa. Segundo
ele já existem cerca de 1,5 milhão de cartões
deste tipo no mundo todo, mais de 500 mil só
na Espanha. Na América Latina há o
compromisso de emitir mais de 200 mil. No
Brasil estão sendo firmados 13 contratos em
universidades diversas.

JORNALISMO

Cientec pelas lentes do Centro de Comunicação

Foto: Dário Crispim

Os mais recentes avanços tecnológicos
e os produtos apresentados durante o
megaevento Cientec 2001 serão
documentados pela equipe do Centro de
Comunicação (CCO). O registro do
evento, porém, teve início com a
gravação da montagem das primeiras
estruturas das instalações, que ao todo
ocupam uma área de aproximadamente
23 mil metros quadrados. A Cientec 2001
acontece entre 24 de agosto e 2 de
setembro no campus da Unicamp,
reunindo onze instituições e centros de
pesquisa que mantêm parcerias com o
segmento empresarial de Campinas e
região.
Em meio a uma centena de eventos da
Mostra de Ciência e Tecnologia para o
Desenvolvimento, o CCO terá um set de
gravação como espaço reservado para que

expositores das instituições de pesquisa e
do setor de produção gravem entrevistas,
detalhando ao público em geral o que
tem sido desenvolvido nas bancadas dos
laboratórios, em plantas piloto e no chão
de fábrica.
Acompanhe pelo canal 10 da NET
Campinas, na grade de programação da
Unicamp no Canal Universitário, as
primeiras imagens do evento e o trabalho
do CCO na Cientec, nos seguintes
horários: segunda e terça-feira, às 15, 19
e 23 horas; na quarta-feira das 17, 21 e 1
hora; na quinta-feira, às 14, 18 e 22
horas; e sexta-feira, 17, 21 e 1 hora.
Confira também o site do evento
multinstitucional em
www.cientec2001.com.br e as algumas
notícias já publicadas em
www.unicamp.br/imprensa.

Montagem da Cientec: cobertura na telinha
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ENCONTRO

Projetos genoma se integram na Unicamp
Foto: Neldo Cantanti

N

os dias 20 e 21 de agosto estiveram
reunidos na Unicamp coordenadores
de nove redes de projetos genoma
brasileiros para um encontro que facilitou a
integração das pesquisas genômicas em
desenvolvimento no Brasil. Segundo Gonçalo
Amarante Guimarães Pereira, do Instituto de
Biologia da Unicamp e coordenador do
Genoma de C. Crinipellis perniciosa (vassoura
da bruxa), foi uma reunião de brainstorm
entre os pesquisadores, no sentido de
contribuir com a troca de informações e
conhecimentos na área.
Sete destas redes foram escolhidas em abril
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) para distribuição de recursos da
ordem de R$ 26 milhões de investimentos em
biotecnologia contemplando diversas áreas.
Os governos estaduais também entrarão com
expressivas contrapartidas.
Entre as pesquisas estão doenças de
populações pobres, como o mal de Chagas,
micose e esquistossomose, bactérias fixadoras
de nitrogênio – de extrema importância para
a agricultura – e a praga agrícola da vassourade-bruxa, que dizima plantações de cacau.
Participam das sete redes 48 institutos e 240
cientistas.
A oitava rede foi criada recentemente com
expressiva contribuição de empresas privadas
e estuda o genoma do eucalipto, com
investimento inicial previsto em R$ 8 milhões,
e a nona é do projeto Genoma Brasileiro, que
estuda uma bactéria que pode ser eficaz no
tratamento de algumas endemias, como a
doença de Chagas e a Leishmaniose
Ao todo estiveram reunidos no Hotel da
Funcamp (Casa do Professor Visitante) 29
pesquisadores, durante dois dias, quando
trocaram experiências e conheceram diversos

Pesquisadores de redes
de projetos genoma
atentos à apresentação
de produtos de
empresas destinados ao
trabalho de pesquisa
genética

setores da Unicamp que contribuiem com as
pesquisas. No dia 21 houve uma reunião com
representantes de empresas para apresentação
de produtos.
“O Brasil entrou de cabeça na era
genômica”,comemora Pereira. Segundo ele,
os estudos de genoma no Brasil se dividem em
três fases: a primeira foi sequenciamento do
código genético da bactéria Xylella fastidiosa,
causadora da doença do amarelinho da
laranja, que serviu para que os pesquisadores
aprendessem a fazer a genômica, ganhando
experiência na área. Agora, numa segunda
fase, com investimentos tanto do MCT como
da Fapesp, instituições de pesquisa e agências
de fomento, foram direcionados os estudos
para genomas espontâneos. “A próxima etapa
é o desenvolvimento de produtos a partir
destas pesquisas”, explica Pereira.
Estas nove redes de genoma que
escolheram a Unicamp para fazer o primeiro
encontro técnico, financiado por empresas
privadas, discutiram seus projetos em relação

a estratégias de sequenciamento e de
bioinformática, para chegar a produtos
interessantes para a população e a indústria.
Com a pesquisa mais direcionada a resultados
a obtenção de produtos se torna mais viável.
“A grande vantagem dos genomas
regionais espontâneos é que se está
explorando organismos em torno dos quais já
existe uma massa crítica realmente
preocupada com estes organismos, e de onde
devem sair produtos de biotecnologia, em
uma área na qual o País tem um potencial
enorme, mas a quantidade de empresas que
realmente atuam em biotecnologia é ínfima,
praticamente nula. Temos uma massa crítica
enorme, organismos maravilhosos para se fazer
biotecnologia, potencial universitário
fantástico, mas nada disso é convertido.
Precisamos atrair capital”, afirma.
Informações na fonte - Gonçalo Amarante
GuimarãesPereira–(19)37886238/37886237goncalo@unicamp.br

ATENDIMENTO

Bebês do Caism ganham projeto “Pele a Pele”
Os cangurus dão verdadeira lição de
sensibilidade aos homens nos cuidados com
seus filhotes. O pequeno canguru, após o
nascimento por processo natural, fica
protegido dentro da bolsa abdominal
materna até estar maduro o suficiente para
andar com pernas próprias. Dali retira o
alimento e o calor necessários para se
desenvolver.
Um novo método utilizado no Centro de
Atenção Integral à Saúde da Mulher
(Caism) há poucos meses, que simula a
prática dos cangurus, contempla os bebês
de baixo peso. É o Projeto Canguru,
desenvolvido inicialmente na Colômbia,
desde 1979, com a finalidade de utilizar os
pais como incubadoras. Seu lema é amor,
calor e leite materno.
A Área de Neonatologia do Caism
batizou o projeto como “Pele a Pele”,
coordenado pela médica Mônica
Aparecida Pessoto. A princípio,

disponibilizará quatro leitos para o
procedimento. Iniciado há poucos meses,
até o momento, ele foi aplicado com
sucesso a três casais. O projeto está
regulamentado pela Portaria 693 do
Ministério da Saúde. Em países pobres,
chega a substituir as incubadoras, aparelho
que mantém constante a temperatura do
bebê e a oxigenação e umidade
apropriadas.
Como funciona – Os bebês, com peso
mínimo de 1.250 gramas, constituem o
grupo de inclusão. A sistemática em geral é
a mesma: eles ficam no colo da mãe ou do
“pai-canguru” por período máximo de
tempo – desde 20 minutos a quatro horas,
ou até mais. Pai e mãe se revezam na
tarefa de fazer as vezes de uma
incubadora, para que a criança tenha
condições de crescer saudavelmente.
O recém-nascido, vestindo apenas uma

fralda, é colocado em contato com o corpo
da mãe, entre os seios, e, no caso do pai, no
peito. O objetivo é criar um maior vínculo
familiar, fornecendo calor e descartando o
risco de uma hipotermia para o bebê.
Entre outros fatores positivos do “Pele a
Pele” apontados pelo neonatologista Sérgio
Tadeu Marba, responsável pelo Berçário do
Caism, está a recuperação dos batimentos
cardíacos, da respiração e, em etapa
posterior, a estimulação ao aleitamento.
“Os custos hospitalares também caem, pois
as incubadoras passar a ser usadas apenas
para casos de alto risco”, afirma Marba.
Segundo ele, no Hospital da Mulher, o
Caism, 3% dos bebês nascem com menos de
1.500 gramas e por volta de dez crianças por
mês seriam candidatas à participação no
Projeto. No mundo, nascem anualmente 20
milhões de bebês prematuros e com baixo
peso. Destes, 1/3 morre antes de completar o
primeiro ano de vida.
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COMEMORAÇÕES

Eventos enaltecem nutrição

O

freqüentador assíduo quando
Orlando Carpino, com o regente Roni Edson
adentrar o Restaurante Universitário Rodrigues. Dia 28 (terça-feira), os coralistas
terá, no mínimo, uma agradável
da 3a idade do Grupo do Sesc, regidos por
surpresa. É que durante esta semana – de 27
Daniel Amato, fazem o entretenimento da
a 31 – o local ganha decoração típica da
comunidade universitária. O Grupo de forró
Itália, Portugal e Brasil, dentro das
Abacaxi com Leite se apresenta no dia 29
comemorações da
(quarta-feira) e os
Semana da Nutrição.
cantores portugueses
Dia 27 – Homenagem ao Brasil:
Uma programação
Darci e Júlio
Enrolado com bacon, salada jardineira e homenageiam
cultural extensa, a
doce de abóbora em calda
começar no cardápio
Portugal no dia 30
Dia 28 – Homenagem à Itália: Bife ao
até apresentações de
(quinta-feira),
sugo com parmesão, capeletti, salada
grupos de dança, forró
cantando e tocando
veneza e pudim de chocolate com nozes
e corais foi preparada
fados.
Dia 29 – Homenagem ao Brasil:
pela direção do
Para encerrar a
Picadinho à mineira, acelga refogada e
restaurante.
programação da
doce de leite
O Brasil é o primeiro
semana, o Grupo
Dia 30 – Homenagem à Portugal:
homenageado, no dia
Sabor Brasil canta
Frango com azeitonas, salada de batatas pagode, axé e MPB no
27 (segunda-feira).
com mostarda e ovos e queijadinha
Está prevista a
dia 31 (sexta-feira),
Dia 31 – Homenagem ao Brasil:
apresentação do Grupo
celebrando o Brasil. O
Feijoada completa
de Danças e Cores e o
cardápio você confere
Coral da Escola
no quadro ao lado.
Foto: Antoninho Perri

Restaurante da
Unicamp ganhará
decoração
comemorativa da
Semana da
Nutrição, e
cardápio
diferenciado por
culinária típica

HC promove Festa das Nações
A partir desta segunda até sexta-feira, dia
31, a Divisão de Nutrição e Dietética do
Hospital das Clínicas da Unicamp estará
promovendo a IX Semana de Nutrição com o
tema Festa das Nações. E para se comemorar
o Dia do Nutricionista, na sexta-feira, o
restaurante do hospital vai servir aos
funcionários cardápios diferentes — um para
cada dia da semana — com pratos típicos de
alguns países estrangeiros.
Tudo será regado com muita música,
apresentação de dança e teatro, por grupos de
alunos da arte da Universidade.
Simpósio — E de 18 a 20 de setembro,

acontece no auditório da FCM (Legolândia)
o VIII Simpósio de Nutrição da Divisão de
Nutrição e Dietético do HC/Unicamp. O
evento, destinado a nutricionistas, estudantes
de nutrição e demais profissionais
interessados, tem como proposta desenvolver
mecanismos de forma a atualizar
trabalhadores que lidam com alimentação e
em áreas afins, não apenas de Campinas
como também cidades da região.
As vagas são limitadas. Mais informações
pelos telefones (0xx) 19 3788-7561, com
Marili, ou fax (0xx) 19 3788-7270, com
Rosemeire.

Feira de quitutes do STU acompanha Cientec
Em virtude da realização da Mostra de
Ciência e Tecnologia para o
Desenvolvimento – Cientec – 2001, a
tradicional Feira de Artesanato e Quitutes
organizada pelo Sindicato dos

Trabalhadores da Unicamp (STU) será
realizada de 27 a 31 de agosto na praça do
Ciclo Básico da universidade. O evento foi
confirmado pelo diretor do sindicato Juarez
Cândido.

Nutricionista: profissional
do presente e do futuro
Nutriçãoéumaprofissãojovem,
principalmentenoBrasil,emboracomociëncia
seja tão antiga quanto o homem, afinal é uma
necessidade básica de todo ser vivo.
Sendoonutricionistaumprofissionaldaárea
de saúde, a profissão tem um grande potencial
no presente e no futuro, já que as pessoas estão
cada vez mais preocupadas em manter a saúde
e a qualidade de vida, questão amplamente
discutida nos dias de hoje. Sendo assim, para
que isso seja alcançado, a alimentação correta
éumdosprincipaisfatoresnocuidadopessoal
do dia a dia.
O nutricionista é o profissional
empenhado na educação alimentar com a
finalidade de se obter uma alimentação
saudável, buscando a manutenção da saúde,
prevenindo doenças e assim aumentando a
sobrevivência e longevidade do ser humano.
Tambem está inserido na recuperação da
saúde, ou seja, atuando em hospitais,
clínicas, consultórios e spas. Na verdade, a
atuação do nutricionista se expandiu muito
nos últimos 10 anos, sendo ampliada a
atuação do profissional na área de hotelaria,
restaurantes comerciais, indústrias de
alimentos para fins especiais, clínica de
estética, academias de ginástica, nutrição
esportiva, marketing, saúde coletiva, ensino
e pesquisa. Atualmente tem se mudado a
idéia que a nutrição é voltada apenas para o
fornecimento de refeições.
O nutricionista, em diversas situações,
realiza o aconselhamento dietético, que é
uma modalidade da educação nutricional
destinada a pessoas que precisam mudar sua
conduta alimentar. Não se trata de
“orientação de dieta”, mas um processo mais
demorado por meio do qual se busca uma
mudança gradual e duradora nos hábitos
alimentares. No campo da alimentação, a
solução não está na prescrição de uma dieta,
mas na análise crítica do comportamento
alimentar e na tomada de decisão para
modificá-lo não só de forma gradativa, mas
tambem definitiva sem esperar que a
mudança ocorra pela instalação da
enfermidade, o que e muito comum...
Infelizmente o sistema de saúde ainda não
incorporou, como deveria, o trabalho do
nutricionista e o “problema alimentar” das
pessoas não e considerado como relevante,
apesar de ser um fator de risco comprovado
para diversas doenças crônico-degenerativas,
principalmente nos dias atuais, com a
industrialização e a globalização, que muito
interferiu nos hábitos alimentares da
população.
De qualquer forma, muito já foi feito e
muito há que se fazer. As possibilidades de
ëxito serão cada vez maiores se tivermos a
consciência de que somos parte da solução e
que nosso objetivo de trabalho, o ser
humano, é o agente mais poderoso na
construção de um mundo onde a qualidade
de vida é o seu patrimônio maior.
Heloisa da Gama Cerqueira Job
31 de agosto - Dia do Nutricionista
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Jornada de Educadores
Matemática Aplicada – Toda segunda-feira
acontecem os Seminários de Otimização do Departamento de Matemática Aplicada (DMA) do Instituto
de Matemática, Estatística e Computação Científica
(Imecc). As reuniões ocorrem às 14 horas, na Sala
de Reuniões do DMA. Dia 27 (segunda-feira) serão apresentadas palestras de Mikuhiro Fukuda e
Andreas Fischer. Para o dia 3 de setembro a professora Margarida Mello aborda “Programação Dinâmica Interativa”. Informações (19) 3289-1466.
Combustíveis – A SAE Brasil realiza no dia
27 (segunda-feira), às 10 horas a palestra com o
engenheiro da Petrobrás Cláudio Coelho, sobre o
tema “Combustíveis de Competição”. O evento acontece no auditório do Departamento de Projeto Mecânico - Bloco CE2. Informações: 83166.
Proteção à Infância – O Grupo de Estudos e
Pesquisa sobre instituições escolares e organizações familiares (Focus) da Faculdade de Educação
promove o seminário “Perspectivas dos sistemas
de Proteção à Infância na Europa” no dia 29 (quarta-feira), às 10 horas. Para a palestra foi convidado
o sociólogo do Centre de Sociologie de L’education
et de la Culture – Ecole des hantes études eu
Sciences Sociales – Paris, professor Mihai Dinu
Gheorghiu. O evento acontece na Sala do Focus,
1o andar, bloco F. Informações: 85565.
Educação e Ciências – O professor Roberto
Nardi, da Faculdade de Educação da Unesp/Bauru
ministra palestra no dia 29 (quarta-feira), na Sala
de Projeção da Faculdade de Educação da
Unicamp, prédio anexo 2. O tema será “Questões
atuais na pesquisa em educação e ciências”. Realização: Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência e
Ensino, informações 85552.
Síndrome Isquêmica – O cardiologista Otávio
Rizzi Coelho, representando a Unicamp, participará
da mesa-redonda “Síndrome isquêmica aguda”, com
o tópico “Tratamento clínico”, no Simpósio Inaugural
da Liga de Cardiologia Puccamp, ao lado de especialistas do Incor e da Puccamp. O evento, no próximo
dia 29 (quarta-feira), às 20 horas, acontecerá no
anfiteatro 3 da Faculdade de Odontologia da Puccamp,
coordenado pelo professor Antônio Benedicto Prado
Fortuna. Informações: telefone 3788-8006.
Missão Chinesa no Softex – O Núcleo Softex
recebe nos dias 29 e 30(quarta e quinta-feira) uma
missão chinesa para um encontro empresarial. Interessados poderão participar da reunião que contará com a
presença de representantes do Ministério da Ciência e
Tecnologia daquele país e do Instituto de Software. O
membros da missão esperam conhecer de forma mais
detalhada as seguintes tecnologias: “software embarcado”, “middleware”, “software de rede (segurança, gerência e aplicação de redes)”, “e-business, incluindo
sistema seguro de pagamento”, “avaliação de qualidade de software”, “comunicação sem fio – software Wap”
e “Educação a Distância”. Entrar em contato com Edilene

Estãoabertasasinscriçõesparaa10a
Jornada de Educadores, que se realizará dias 4 e 5 de outubro, com o objetivo
de debater e refletir sobre as linguagens
e suas formas de expressão na infância.
A organização está a cargo dos Programas Educativos da Diretoria de Assistência e Benefícios (DAB) e o Centro
deEstudosePesquisasemReabilitação
(Cepre) da Faculdade de Ciências
Médicas,eseupúblicoalvosãoprofissionais da educação, provenientes dos
Programas Educativos da Unicamp
(foto) e das redes de ensino municipal
e particular de Campinas e região. O
encontroiniciouem1991comumgrupo de 20 pessoas, que buscavam aperfeiçoar sua prática pedagógica no atendimento aos filhos dos servidores da Universidade. O
evento, que ocorre anualmente e sem fins lucrativos, vem ao longo dos anos investindo na
formaçãodosprofissionaisqueatuamnestaáreanaUnicamp.Apalestradeabertura“Umanova
LinguagemnaEducação”seráministradapeloProf.JoséPacheco,DiretordaEscoladaPonte,de
Portugal. As inscrições deverão ser realizadas na DAB/DGRH, prédio da Reitoria 3, das 9 às 16
horas. O valor da inscrição é de R$ 20,00. Informações: 3788 7893 e 3788 7903 e e-mail:
dgrh_cas@unicamp.br.
Ourives pelo e-mail mailto:edilene@cps.softex.br
edilene@cps.softex.br ou telefone (19) 3287-7060.
Capacitação de Usuários – A Biblioteca da Área
de Engenharia (BAE), através de seu Programa de
Capacitação de Usuários, estará realizando um Ciclo de
Módulos Instrucionais com o objetivo de treinar usuários
para a busca e recuperação da informação sobre engenharia, contida em bases de dados eletrônicas. O evento é
destinado a alunos, pesquisadores e docentes do Centro
de Tecnologia (CT), Feagri, FEC, FEEC, FEM e FEQ.
Inscriçõeseinformaçõesnosite“http://www.bae.unicamp.br”
www.bae.unicamp.br ou na Biblioteca da Área de Engenharia (BAE), no 2° Piso da Biblioteca Central (BC). Os
próximostreinamentossão:Segundomódulo“Pesquisando
Web of Science”, no dia 30 (quinta-feira) e dia 13 de setembro o módulo de número 3 “Pesquisando ProBE (Programa de Biblioteca Eletrônica)”.
Santo forte – A Mostra Eduardo Coutinho prossegue com a exibição do filme Santo Forte, produzido em 1998, no dia 30 (quinta-feira), às 18h15, na
Sala do Telão. A duração é de 80 minutos. Informações no e-mail: mostraeduardocoutinho@bol.com.br.
Reunião Geral DTG – “Avanços no diagnóstico
e tratamento de Clamídias e Microplasmas”, com o
professor Paulo César Giraldo, é o tema da próxima
reunião geral do Departamento de Tocoginecologia
do Caism. O encontro acontece dia 30 (quinta-feira),
às 10h30, no anfiteatro do Centro.
Cursos de extensão IEL – Estão abertas, até
dia 31 (sexta-feira), as inscrições do curso Oficina de
Tradução: A teoria na prática. Os interessados devem
se inscrever pelo telefone 3788-1520, e-mail:

yara@iel.unicamp.br yara@iel.unicamp.br. O curso
acontece de 14 de setembro a 1° de dezembro e
será ministrado pela professora Rosemary Arrojo.
Trainees Ambev – A Ambev está dando a
largada para seu programa de trainees. Até o dia 31
(sexta-feira), estudantes universitários que estejam
cursando o último período ou profissionais que tenham se formado no ano passado podem se inscrever para concorrer a uma vaga na empresa de bebidas - quinta no ranking das companhias do setor
em todo o mundo. Para inscrever-se no Programa,
basta acessar o site www.ambev.com.br e clicar no
ícone “Programa Trainee”. O site conterá todas as
informações a respeito das provas e entrevistas que
serão realizadas na fase de seleção dos candidatos.
Livros com desconto – A Editora da
Unicamp está com uma promoção de 30% nos livros que estão em catálogo. O desconto será oferecido até o dia 31 (sexta-feira). Informações: telefone
3788-1094 ou site http://www.editora.unicamp.br.
Literatura Brasileira – Processo de seleção
pública de provas e títulos para preenchimento de
vaga na Parte Especial do Quadro Docente da
Unicamp, em nível MS-3, regime RTP (Regime de
Tempo Parcial). O contrato é pelo prazo de seis anos,
na área de Literatura Brasileira, nas disciplinas: Literatura Brasileira I, II, III, IV, V e Cultura Brasileira, do
Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem. As inscrições estão abertas até o
dia 1° de setembro, no prédio do Instituto Estudos da
Linguagem, Rua Sérgio Buarque de Holanda, 571,
na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Ge
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raldo, das 9h às 12h e das 14h às 16h30, de
segunda a sexta-feira, dentro do prazo indicado, através de requerimento dirigido ao chefe do departamento de Teoria Literária do IEL, professor Alexandre Soares Carneiros. Informações na página do
Instituto http://www.unicamp.br/iel, pelo telefone 37881513 ou pelo e-mail: katia@iel.unicamp.br.

Incontinência urinária – Um projeto piloto
do Departamento de Cirurgia Experimental sobre
fisioterapia para incontinência urinária está sendo
aplicado à população carente do Centro de Saúde
do bairro Vista Alegre, em Campinas. Trata-se de
uma sistemática que preliminarmente está sendo
adotada com mulheres. Um dos objetivos do trabalho consiste em fortalecer a contratura muscular do
assoalho pélvico delas, melhorando quadros de
incontinência e evitando intervenções cirúrgicas. Dez
mulheres já passaram pela experiência gratuitamente. Informações: celular 9603-2394 (Dra. Roberta).
Vestibular 2002 – Até 28 de setembro, os candidatos a uma das 2.450 vagas oferecidas pela Universidade, distribuídas em 52 cursos, poderão adquirir o
Manual doCandidato nas agênciasdosBancosBanespa
e Santander em todo país. O preço é R$ 10,00, sendo
que a taxa de inscrição a ser paga também em um dos
bancos mencionados é de R$ 75,00. A efetivação da
inscrição, no entanto, ocorre apenas com a entrega das
fichas nos postos instalados em 17 cidades nos dias 29 e
30 de setembro. A primeira fase do Vestibular Unicamp
2002 acontece no dia 25 de novembro. Mais informações no site www.convest.unicamp.br, pelo e-mail:
csocial@convest.unicamp.br ou pelos telefones 32893130 e 3788-7440.
Caricaturas – “Sou eu ou não sou eu?” é o
tema da exposição de caricaturas, retratos e autoretratos do acervo do Centro de Documentação
Alexandre Eulálio que acontece até dia 11 de outubro, no Bloco 7 do IEL. Esta exposição reúne retratos de várias personalidades ligadas ao acervo do
Cedae. Centra-se sobretudo na caricatura, mas
apresenta também textos e fotografias. Quando possível, reúnem-se múltiplas visões do mesmo autor:
caricaturas, fotos, textos, de sua autoria ou não.
Informações com as responsáveis pela mostra, Flávia C. Leão ou Sílvia A. F. Augusto, e-mail:
cedae@iel.unicamp.br ou telefone 3788-1523
Ensino a Distância - As Instituições de Ensino
Superior (IES) estão convidadas a participarem do
Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância (Paped) que está disponível na página da Capes no endereço: www.capes.gov.br, no link “Informes e Documentos”. Lá os interessados encontrarão
o documento com as instruções para a elaboração e
apresentação de projetos para o Convite 01/2001. A
data limite para encaminhamento das propostas à Capes é 20 de setembro de 2001. Esclarecimentos nos
seguintes endereços: Capes – Coordenação de Programas Especiais / CPE, Ministério da Educação, Caixa Postal 365, CEP 70359-970, Brasília – DF ou
pe@capes.gov.br. Os telefones para contato são: (61)
410.8855 ou 410.8806 e o fax: (61) 322.9359.
Ciência de Alimentos – Já está no ar o site
com as informações sobre o 4° Simpósio LatinoAmericano de Ciência de Alimentos (SLACA), que
este ano, terá como tema “Alimentos para o século
21 desafios e tendências para a América Latina”. O
evento acontece de 12 a 15 de novembro e a promoção é da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Em 1999, o encontro reuniu cerca de mil parti-

Cadernos Pagu
A partir de diferentes olhares e
apoiada em amplas abordagens bibliográficas, é lançada a edição número 15
do Cadernos Pagu. De acordo com a
organizadora, professora Margaret
Lopes, seus artigos são referenciais para
futuras discussões em torno da contribuição dos estudos de gênero para as
análises críticas dos conceitos e práticas
centrais das ciências. “Os Cadernos
Pagu inserem-se nas perspectivas de
construção de áreas de conhecimentos
nem sempre convergentes - história das
ciências, estudos de gênero, feminismos,
história de mulheres, estudos sociais das
ciências, cultura científica”. Mais
informações na página http://
www.unicamp.br/pagu, seção lançamento.

cipantes entre especialistas da indústria, acadêmicos e estudantes das mais diversas áreas relacionadas a alimentos. Para este ano, a Comissão
Organizadora espera receber mais de 1.300 participantes de todo país, do Mercosul, América do Norte
e Europa. Serão apresentadas as mais novas tendências do mercado através de mesas-redondas e
palestras. Informações www.slaca.com.br
Fomento tecnológico do CNPq em energia –
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), torna público e convoca
os interessados a apresentar propostas para obtenção
definanciamentoparaprojetosdecapacitaçãotecnológica
em energia, de acordo com o que estabelece o Edital. A
presente ação de fomento do CNPq à capacitação
tecnológica em energia, visa estimular o desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos científicos e
tecnológicos disponíveis, no sentido de apresentar contribuições tecnológicas efetivas para contornar os impactos da atual situação energética. O Edital tem vigência a
partir de 1° de Agosto. As propostas serão recebidas
pelo CNPq em fluxo contínuo, ou seja, a qualquer momento até 29 de setembro. O Manual do Usuário de
Fomento Tecnológico, integrante deste Edital e disponível no endereço http://www.cnpq.br/servicos/editais/ct/
energia_manual.htm. Informações mais detalhadas na
Central de Atendimento do CNPq, por intermédio do emailatendimento@cnpq.broupelotelefone0800619697.
Odontologia do HC – O Serviço de Odontologia do HC será reinaugurado no 12 de setembro
às 10 horas, no 3° andar do hospital. A obra foi
financiada pelo Centro de Saúde da Comunidade.
Antes do projeto ser colocado em prática o Serviço
atendia a uma média mensal de 970 pacientes, assistidos por sete dentistas e estagiários. O caminho
para ser atendido no HC é mediante encaminhamento médico ou odontológico dos Postos de Saúde ou das secretarias de saúde da região. Outras
informações: telefones 3788-7553.

Extensão Imecc – O Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (Imecc) está com inscri-

ções abertas para os mini-cursos que serão oferecidos
durante o mês de setembro. “Problemas de Contagem
(MAT – 016), acontece nos dias 12 e 19 de setembro de
2001, às quartas-feiras, das 8h30 às 12h30, com a
professora Idani Therezinha C. Murari. O público alvo é
professores de 1ª à 4ª séries, podendo ser assistido
também por professores de 5ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental e professores do ensino médio, coordenadores e alunos de licenciatura em matemática. Inscrições até 10 de setembro. A proposta é trabalhar com
problemas de contagem utilizando o diagrama das “árvores de possibilidades”. Outro tema será “CabriGéomètre II – Atividades em Sala de Aula (MAT – 066)”,
dias 12 e 19 de setembro, às quartas-feiras, das 13h30
às 17h30. Professores: Claudina Izepe Rodrigues e
Eliane Quelho F. Rezende. O curso é destinado a professores de matemática e alunos de licenciatura em matemática. Período de Matrículas: até 10 de setembro.
Serão desenvolvidos tópicos de Geometria Plana com
recursos do Cabri-Géomètre. Ainda no mês de setembro, haverá o mini-curso “Geometria nas Séries Iniciais
do Ensino Fundamental (MAT – 006). Dia 15 de setembro, sábado, das 8h30 às 17h30, com os professoras:
Maria Zoraide M. Costa Soares (Imecc) e Miriam S.
Santinho (LEM/Unicamp). O curso é destinado a professores de matemática da pré-escola à 4a série do ensino fundamental, podendo ser assistido também por
professores do magistério e coordenadores. Inscrições
até 12 de setembro. Serão apresentadas atividades que
desenvolvam o sentido espacial e associem idéias geométricas às idéias numéricas e de medidas.
Bolsa Vitae – O Programa Bolsas Vitae de Artes,
em sua 15a(edição, encerra o prazo de inscrição no dia
29 (quarta-feira). Este ano destina-se a projetos de criação ou de pesquisa histórica e/ou estética nas áreas de
Artes Visuais (pintura, escultura, desenho, gravura e
multimídia), Fotografia, Cinema e Vídeo (realização de
roteiros para filmes de longa metragem, pesquisas no
campo da animação e computação gráfica e pesquisa
de linguagem na realização de vídeos e audiovisuais.
Alunos da Unicamp, interessados em participar do programa, devem solicitar informações através do telefone
(11) 3061.5299, fax (11) 3083.6361, São Paulo, ou via
internet através www.vitae.org.br. As Bolsas Vitae de
Artes são um dos principais programas brasileiros de
incentivo à craição e pesquisa no campo das artes,
garantindo aos profissionais fontes de recursos para
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desenvolver seus trabalhos. O programa já patrocinou quase 300 projetos contemplando oito áreas, que
são alternadas a cada ano. Nos anos pares apóia-se
projetos nas áreas de Literatura, Música, Teatro e Dança e, nos anos ímpares, Artes Visuais, Fotografia, Cinema e Vídeo. Ao todo, já foram investidos cerca de 5,4
milhões de dólares em bolsas.
Direitos Humanos – Até dia 30 de setembro podem ser feitas as inscrições para o 2° Prêmio USP de
Direitos Humanos. As categorias são: individual e
institucional.Informações:e-mail:direitoshumanos@usp.br,
telefone (11) 255-5538 e 255-7182 ou na página
www.direitoshumanos. usp.br.

Engenharia Elétrica, Economia, Matemática
e Computação – A Parmalat do Brasil está selecionando universitários com a conclusão do curso
prevista para dezembro de 2002, disponibilidade
de período integral. O local de estágio é na Vila
Olímpia. Entrar em contato com Claudirene pelo telefone (11) 3848-2230 ou 3848-2146.
Programa de Estágio – Já estão abertas as
inscrições para o Programa de Estágio da ABB, companhia global de engenharia e tecnologia. Para se
inscrever, o candidato deve estar cursando o penúltimo ano de faculdade, possuir bom nível de Inglês,
ter espírito de liderança, dinamismo e gostar de trabalhar em equipe. São cerca de 150 vagas distribuídas nas áreas de informática, comunicação, engenharia, direito, administração, marketing e economia,
que abrangem as unidades de São Paulo, Minas
Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia.
Inscrições www.abb.com.br até 10 de setembro.
Engenharia Civil – Spreader Consultora abre
vaga de estágio para atuarem na área de orçamento. Horário das 8 às 17 horas. A empresa oferece
vale transporte e almoço e o valor da bolsa a combinar. Entrar em contato pelo telefone 3289-5807, no
horário comercial ou comparecer no endereço: Rua
Agostinho Páttaro, 54 – Barão Geraldo.
Informática 1 – Empresa de telecomunicações contrata estagiário para atuar na área de Desenvolvimento/Programação. Com bons conhecimentos em Internet, cursando do 1o até o penúltimo
ano dos cursos da área de Sistemas e disponibilidade para período integral. Enviar currículo para o
e-mail: recrutamento_td@teledesign.com.br, A/C:
Anna Paula, sob a sigla “EIT” ou “OPE”.
Informática 2 – HST – empresa de Campinas
atuando há 13 anos nas áreas de sistemas bancários e de telecomunicações, busca profissionais nas
seguintes funções: Webmaster, Analista Júnior/Pleno,
Analista, Analista/técnico, estagiários, todos para trabalhar em Campinas. Em São Paulo serão selecionados profissionais Analista e Analista de Suporte.
Enviar currículo para juliana@hst.com.br.
Consultor de Vendas – Camargo Corrêa Cimentos busca profissional com formação em engenharia civil, experiência no mercado de construção
civil e conhecimento de processos construtivos e de
fabricação de cimento. Entrar em contato com Natália Darco, no telefone (11) 3094-2093 ou enviar
currículo pelo e-mail: ndarco@grupofoco.com.br.
Engenharia Química ou Química Industrial – Estagiários a partir do 1° semestre que resida
em Salto, Itu ou Indaiatuba e disponibilidade para
período integral. Conhecimentos em informática, iniciativa, dinamismo e trabalho em equipe. Enviar
currículo para proficenter@arlaisnet.com.br .
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Nutrição na Rede

A Nutriweb, revista eletrônica sobre nutrição, produzida pelo Núcleo de Informática
Biomédicas (NIB) da Unicamp, apresenta nesta edição os seguintes assuntos: Evolução do
aleitamento materno no Brasil; A criança, o adolescente e a prática de atividades físicas, Alho,
nutrição e saúde; Boas práticas de produção de alimentos na cozinha doméstica; e Celulite. Os
interessados devem conferir o site www.epub.org.br/nutriweb.
Estatística – Empresa de consultoria em segurança industrial e meio ambiente procura aluno
para realizar estudos de Análise de Risco Individual
e Social, programação Delphi e rede NT. Pede-se
conhecimentos de programação, AutoCad, estar
cusando penúltimo ou último ano e disponibilidade
para cumprimento de 20 horas semanais. Enviar
currículo rh@hazards.com.br ou para: Caixa Postal 6510, CEP 13084-970.
Programa Jovens Talentos – A Natura lança
seu programa de jovens talentos voltado para estagiários e trainees. Os candidatos devem estar cursando penúltimo ou último ano de faculdade e os de
trainee devem ter se formado há, no máximo, 2
anos. Em ambos os casos é importante saber inglês
e ter conhecimentos de informática. Inscrever-se
até 6 de setembro no site www.natura.net.
Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Economia – Camargo Corrêa lança Programa de
Trainees 2002. Perfil: inglês fluente, conhecimentos
de informática, disponibilidade para residir em outras
regiões. Inscrições: www.camargocorrea.com.br.
Engenharia Mecânica – Oportunidade para recém-formada ou cursando. Atuação na área comercial
em Indaiatuba. Informações: (19) 3885-2555, e-mail
vip.idt@terra.com.br ou www.guiase.com.br/vip.
Engenharia Química ou Alimentos – Estágio
para estudantes cursando penúltimo ano, com conhecimento de informática. Preferência para quem já atuou
na área de gestão de qualidade e disponibilidade para
período integral. Comparecer ou enviar currículo com
a sigla “EE”, para: Avenida Francisco Glicério, 833 ou
e-mail: recrutamento@suprerh.com.br.
Engenharia Elétrica – Magneti Marelli contrata estagiários com disponibilidade para trabalhar
20 horas semanais, cursando 3° ou 4° ano e bons
conhecimentos de informática. A empresa oferece
assistência médica, seguro de vida , restaurante,
transporte, bolsa auxílio. Enviar currículo
selecao@magnetimarelli.com.br.

Portadores de deficientes – Gelre trabalha
com a inclusão de portadores de deficiência no
mercado. Consulte e cadastre-se www.gelre.com.br
ou ligue para (19) 3231-3501/3584, Cristina.

Neurologia e Psiquiatria Infantil – A Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil
(Abenepi), apoiada pela Unicamp, promove nos dias
5 a 8 de setembro o XVI Congresso Brasileiro de
Neurologia e Psiquiatria Infantil. A abertura, às 14 horas, será no Centro de Convenções da Unicamp. As
palestras acontecem simultaneamente nas dependências do Instituto de Artes e no Centro de Convenções.
O tema neste ano será “A criança e o adolescente no
novo milênio: aspectos interdisciplinares na neurologia
e psiquiatria”. Este é o primeiro Congresso Brasileiro
na área sediado em Campinas. A estimativa é atingir
por volta de 600 participantes. As inscrições podem ser
feitas até o dia 24 de agosto e, depois, somente no dia
do evento. Informações: telefones 9773-1882 (Dra.
Sylvia Ciasca) e 9116-0933.
Família e Violência – O Serviço Social do HC
organiza nos dias 13 e 14 de setembro o 18o Ciclo
de Debates do Serviço Social: Família e Violência. O
evento acontece no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (Imecc). As inscrições
podem ser feitas até às 8 horas do dia 13. A abertura
do evento será às 8h30, nos dois dias, contando com
a participação do pró-reitor de Extensão e Assuntos
Comunitários - Roberto Teixeira Mendes, do Superintendente do HC - Paulo Eduardo M. R. Silva e da
diretora do SS - Sandra Terra. No ciclo, serão discutidos temas como Violência: urbana, contra a mulher,
ambiental e contra o idoso, Estratégia de trabalho
com a família frente à violência, Como lidar com a
violência nos Serviços de Saúde, Atendimento à criança e ao adolescente vítimas de violência, entre
outros. Informações: telefone 3788-7250.
Karatê – Dia 30 de setembro, das 8 às 17
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horas, a Unicamp será palco de um encontro
estadual de Karatê. A realização é do Curso de
Extensão em Karatê da Faculdade de Educação
Física, que existe há aproximadamente 10 anos e,
desde o segundo semestre de 2000 conta também
com uma turma de crianças. O evento contará com
a participação do Mestre Yoshihide Shinzato, 10°
dan – uma das categorias mais altas dentro da modalidade –do professor 14 vezes campeão dos Jogos Regionais de Karatê e técnico da seleção
paulistas juvenil desde 1996, Valmir Zuza da Cruz,
4° dan e do presidente da Federação Paulista de
Karatê. As iscrições para o Encontro estão sendo
realizadas na Codesp - Faculdade de Educação
Física (R$ 20,00). Informações: 3788-6614 ou pelo
endereço: karateunicamp@bol.com.br

Biologia – “Produção de flavonóides e atividade
óxido nítrico sintase na resposta de defesa de soja ao
fungo causador do cancro da haste” (Mestrado).
Candidata: Luzia Valentina Modolo. Orientadora: professora Ione Salgado. Dia 27 de agosto, às 14 horas,
Sala Defesa de Tese/Prédio da Pós-Graduação do IB.
Ciências Médicas – “Estudo clínico e sequenciamento direto do gene twist em individuos com sinais
sugestivos da sindrome de Saethre-Chotzen” (Mestrado).
Candidata: Sandra Regina D. Nascimento. Orientadora:
professora Vera Lucia Gil da Silva Lopes. Dia 27 de
agosto, às 9 horas, Anfiteatro CPG/FCM.
“Avaliação da suscetibilidade a antifúngicos e identificação de fungos filamentosos isolados a partir de espécimes clínicos de pacientes com malignidades
hematológicas e transplantados de medula óssea e sua
correlação com isolados ambientais” (Mestrado).
Candidata: Ana Beatriz Alkmin Teixeira. Orientadora:
professora Angélica Z. Schreiber. Dia 29 de agosto, às 9
horas, Anfiteatro CPG/FCM.
Ciências Médicas – “Visão subnormal em escolas públicas: conhecimentos, opinião e conduta de professores do ensino fundamental” (Doutorado). Candidata:
Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto. Orientador: professor Newton Kara José (foto). Dia 29 de agosto, às 8 horas, Disciplina de Oftalmologia/HC.
“SPECT cerebral e ressonancia magnética na doença de Machado-Joseph” (Doutorado). Candidata:
Elba Cristina Sá de Camargo Etchebehere. Orientador:
professor Fernando Cendes. Dia 30 de agosto, às 9
horas, Anfiteatro CPG/FCM.
“Contribuição da imunohistoquimica cutânea na
avaliação das fibras nervosas no diabete melito tipo
2” (Doutorado). Candidata: Solange Garcia
Garibaldi. Orientadora: professora Anamarli Nucci.
Dia 31 de agosto, 9 horas, Anfiteatro CPG/FCM.
Educação – “Desenho figurativo: uma representação possível do espaço (aspectos cognitivos do
desenho figurativo de crianças de 4 a 10 anos)”
(Doutorado). Candidata: Tamara da Silveira Valente.
Orientadora: professora Orly Zucatto Mantovani de
Assis. Dia 28 de agosto, às 14 horas, Faculdade
Educação - Bloco A - 1º andar.
“A vocação matemática como reconhecimento acadêmico” (Doutorado). Candidata: Adriana Cesar de
Mattos Marafon. Orientadora: professora Maria do
Carmo Domite Mendonça. Dia 29 de agosto, às 10
horas, Faculdade Educação - Bloco A - 1º andar.
“Atividades práticas na 8a. série do ensino fundamental: luz numa abordagem regionalizada”
(Mestrado). Candidato: Benigno Barreto Filho.

Orientadora: professora Maria José Pereira
Monteiro de Almeida. Dia 29 de agosto, às 14 horas, Faculdade Educação - Bloco C - 2º andar.
“Rede de relações sociais: um estudo transversal com homens e mulheres pertencentes a três
grupos etários” (Doutorado). Candidata: Eliete
Jussara Nogueira. Orientadora: professora Anita
Liberalesso Neri. Dia 30 de agosto, às 14 horas,
Faculdade Educação - Bloco C - 2º andar.
“O sujeito e as normas: as práticas discursivas na
instituição escolar” (Doutorado). Candidata: Ana
Lúcia Horta Nogueira. Orientadora: professora Ana
Luiza Bustamante Smolka. Dia 30 de agosto, às 14
horas, Faculdade Educação - Bloco A - 1º andar.
“O livro de imagens e as múltiplas leituras que a
criança faz do seu texto visual” (Mestrado). Candidata:
Mara Rosângela Ferraro. Orientadora: professora
Célia Maria de Castro Almeida. Dia 31 de agosto, às
9 horas, Faculdade Educação - Bloco C - 2º andar.
“Prevalência de demências na população de
pacientes idosos (60 anos) internados no serviço
de saúde “Dr. Cândido Ferreira” da Prefeitura Municipal de Campinas” (Doutorado). Candidato: Paulo
Renato Canineu. Orientador: professor Benito Pereira Damasceno. Dia 31 de agosto, às 9 horas,
Faculdade Educação - Bloco A - 1º andar.
“Educação, cultura e linguagem: a comunidade
tirolo-trentina da cidade de Piracicaba - SP” (Doutorado). Candidata: Maria Luísa de Almeida Leme.
Orientadora: professora Áurea Maria Guimarães.
Dia 31 de agosto, às 14 horas, Faculdade Educação - Bloco C - 2º andar.
“Projeto Eureka: Uma trajetória” (Mestrado).
Candidata: Karina Soledad Maldonado Molina
Pagnez. Orientadora: professora Afira Vianna Ripper.
Dia 31 de agosto, às 14 horas, Faculdade Educação - Bloco A - 1º andar.
Educação Física – “Manejando o Lazer em
Áreas de Potencial Ecoturístico: o caso do colégio
agrícola de Jundiaí/RN.” (Mestrado). Candidato:
Cheng Hsin Nery Chao. Orientador: professor Antonio Carlos Bramante. Dia 29 de agosto, às 14
horas, Sala da Congregação/FEF.
Enfermagem – “Gestação de risco: quais são os
diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos
mais comuns?” (Mestrado). Candidata: Helga Geremias
Gouveia. Orientadora: professora Maria Helena Baena
de Moraes Lopes. Dia 27 de agosto, às 9 horas, Anfiteatro do Departamento de Enfermagem.
“Sistematização da assistência de enfermagem:
visita pré-operatória a pacientes submetidos a
revascularização do miocárdio” (Mestrado). Candidato: Carin de Freitas Nomi Cordeiro. Orientadora:
professora Rachel Noronha. Dia 30 de agosto, às 9
horas, Anfiteatro do Departamento de Enfermagem.
“Sistematização do registro da evolução de feridas: elaboração e aplicabilidade de um instrumento” (Mestrado). Candidata: Helena Maria Bajay.
Orientadora: professora Izilda Esmenia Muglia Araújo. Dia 31 de agosto, às 14 horas, Anfiteatro do
Departamento de Enfermagem.
Engenharia de Alimentos – “Processamento
de Avaliação da Estabilidade de uma carne condimentada e desidratada Biltong sul africano” (Doutorado). Candidata: Flávia Edite Justina Hanuel Dzimba.
Orientador: professor José de Assis Fonseca Faria.
Dia 27 de agosto, às 14 horas, Salão Nobre da FEA.
“Listeria Monocytogenes: ocorrência em hortaliças, resistência aos sanificantes e sobrevivência

em alface (lactucca sativa) minimamente processada e acondicionada em atmosfera modificada” (Doutorado). Candidato: Ernani Porto. Orientadora: professora Pilar Rodriguez de Massaguer. Dia 30 de
agosto, às 9h30, Salão Nobre da FEA.
“Características fermentativas, formação de compostos voláveis e qualidade da aguardente de cana obtida
por linhagens de levedura isoladas de destilarias
artesanais” (Doutorado). Candidata: Evelyn de Souza Oliveira. Orientador: professor Gil Eduardo Serra.
Dia 31 de agosto, às 9 horas, Salão Nobre da FEA.
Engenharia Mecânica – “A implantação da
Norma ISO 9002 na manutenção orgânica das viaturas do 2º Batalhão Logístico” (Mestrado). Candidato: Adelson Robbi. Orientador: Charly Künzi. Dia
27 de agosto, às 10 horas, FEM Bloco ID2.
“Desenvolvimento de Métodos para Avaliação de Processos de Filtração via Simulação Numérica eTomografia
de Raios-X” (Doutorado). Candidato: Celio Maschio.
Orientador: professor Antônio Celso Fonseca de Arruda.
Dia 30 de agosto, às 9 horas, FEM Bloco ID2.
“Análise do Potencial Estratégico da Gestão da
Produção e sua Aplicação na Industria Aeronáutica” (Doutorado). Candidato: João Murta Alves.
Orientador: professor Paulo Correa Lima. Dia 30
de agosto, às 9 horas, Fem bloco K.
“Estudo Teórico e Experimental da Acústica de Cavidades com Absorção Sonora” (Mestrado). Candidato: Alexandre Nunes. Orientador: professor Renato
Pavanello. Dia 30 de agosto, às 10 horas, Bloco K.
Geociências – “Trabalhos de campo nas disciplinas de Geologia introdutória: Cursos de Geografia no Estado do Paraná” (Mestrado). Candidato: Adalberto Scortegagna. Orientador: professor
Oscar Braz Mendonza Negrão. Dia 30 de agosto,
às 9 horas, Auditório/IG.
Matemática, Estatística e Computação Científica – O problema inverso da fase: teoria e
algoritmos (Doutorado). Candidato: Felipe Rogério
Pimentel. Orientador: Nir Cohen. Dia 30 de agosto,
às 15 horas, Anfiteatro- IMECC.
Odontologia – “Avaliação longitudinal da regeneração tecidual guiada no tratamento de lesões de
bifurcação classe II: Estudo clínico controlado randômico”
(Doutorado). Candidata: Patrícia Ramos Cury.
Orientador: professor Enilson Antônio Sallum. Dia 27
de agosto, às 8h30, Sala da Congregação da FOP.
“Análise eletromiográfica dos músculos masséter e
temporal durante atividade mastigatória em portadores
de disfunção temporomandibular” (Doutorado). Candidato: Paulo Henrique Ferreira Caria. Orientadora:
professora Heloísa Amélia de Lima e Castro. Dia 31 de
agosto, às 8h30, Sala da Congregação da FOP.
Química – “Aspectos estruturais e eletrônicos de
clusters de silício e germânio e cálculos de afinidade por
próton para hidretos dos grupos 13 e 15 da Tabela
Periódica” (Doutorado). Candidato: Hermes Fernandes
de Souza. Orientador: Rogério Custódio. Dia 28 de
agosto, às 13 horas, Auditório do IQ (Sala IQ-17).
“Construção de um Sistema de Análise Automático para Injeção em Fluxo Monossegmentado
acoplado à Forno de Microondas” (Mestrado).
Candidato: Ismael Pereira Chagas. Orientador: professor Jarbas José Rodrigues Rohwedder. Dia 29
de agosto, às 14 horas, Auditório (Sala IQ-17).
“Estudo quimiométrico do complexo
oenocarpus-jessenia da Amazônia” (Doutorado).
Candidato: Juan Manuel Rojas Amasifén. Orientador:
professor Roy Edward Bruns. Dia 30 de agosto, às
14 horas, Auditório (Sala IQ-17).

Semana da Unicamp pode ser recebido com o envio de um e-mail para asemana-1-request@unicamp.br, deixando o assunto em branco e no corpo da mensagem digitar: subscribe e seu e-mail.
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ARTES CORPORAIS

Grupos de dança classificados em festival
Foto: Simone Peixoto

D

os cinco grupos de dança
selecionados no V Festival Nacional
Curta Dança, realizado
recentemente na cidade de Sorocaba, três são
do Departamento de Artes Corporais do
Instituto de Artes (IA) da Unicamp: o G5,
com o espetáculo Atrás do Pensamento, o
Grupo em Pó, com Chantily a La Carte, e o
Trocoloco, com Três Céus e Infernos.
O G5 e o Grupo em Pó foram agraciados
com o prêmio Menção Honrosa, enquanto
que o Trocoloco pegou o terceiro lugar no
Festival, considerado um dos mais
importantes do interior paulista, segundo
Adilson Siqueira, diretor e coreógrafo do
grupo G5.
Atrás do Pensamento é a história de cinco
mulheres com cinco relatos diferentes de
vida. No entanto, um intrincado de
emoções semelhantes, peculiares ao
universo feminino, acaba cruzando seus
caminhos dessas mulheres. O grupo foi
criado com o objetivo de aplicar na prática
os elementos da pesquisa teórica empregada
na construção da personagem pela

Apresentação do
G5: prêmio
Menção Honrosa
num dos mais
importantes
festivais do
Interior Paulista

dançarina. O caminho que leva essas
mulheres em busca do que se esconde atrás
do pensamento é permeado por criações
literárias de Clarice Lispector e textos
desenvolvidos pelo próprio grupo.
Já o pessoal do Grupo em Pó, responsável
pela montagem de Chantily a La Carte,
desenvolve um trabalho de pesquisa de

movimento inspirado nas relações do ser
humano. São relacionamentos representados
por cenas que não mantêm uma ligação
profunda entre si, que demonstra a
superficialidade, as relações fugazes e o
egocentrismo do homem. O grupo ganhou
ainda outros prêmios, entre eles o de melhor
dançarina.

MÉRITO

Professor ganha o Prêmio Kenneth O. May
O presidente da Sociedade Brasileira de
História da Matemática, professor emérito da
Unicamp, Ubiratan D’Ambrósio, acaba de ser
agraciado com o Prêmio Kenneth O. May. A
condecoração foi oficializada durante o XXI
Congresso Internacional de História da
Ciência, ocorrido na Cidade do México, pela
Comissão Internacional em História da
Matemática a pesquisadores que se destacam
em atividades da investigação científica na
área da história da Matemática.
Na Unicamp, o professor Ubiratan
D’Ambrósio desenvolveu diversas funções.
Foi diretor do Instituto de Matemática, e no
período de 1982 a 1986, durante a gestão do
professor José Aristodemo Pinotti, Ubiratam
ocupou o cargo de Coordenador dos

Foto: Neldo Cantanti

D’ Ambrósio: reconhecimento internacional

TECNOLOGIA

Computação científica
O Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho
(Cenapad) estará recebendo nos dias 29 e 30 (quarta e quintafeira), Osni Marques que entre outras atividades, irá proferir duas
palestras sobre o tema “Ferramentas para o Desenvolvimento de
Aplicações Cientificas”. Nestas palestras, serão apresentadas e
discutidas algumas das iniciativas abordando o problema de
desenvolvimento de programas para computadores de alto
desempenho e a complexidade inerente ao processo. Osni
Marques é membro do Grupo de Computação Cientifica do
National Energy Scientific Computing Center (www.nersc.gov),
localizado no Lawrence Berkeley National Laboratory
(www.lbl.gov), em Berkeley, California. As palestras serão no
auditório do Centro de Computação, dia 29 de agosto às 15 horas
e dia 30 às 10 horas. Entrar em contato pelo e-mail
edmundo@cenapad.unicamp.br.

Institutos. Teve papel preponderante na
estruturação dos cursos de pós-graduação na
Universidade.
O foi idealizado em homenagem ao
historiador Kenneth O. May, um dos
principais responsáveis pelo movimento de
institucionalização acadêmica da História da
Matemática e fundador do periódico História
da Matemática, que figura entre os principais
meios de divulgação científica de pesquisas
em história da matemática.
A concessão do prêmio é feita a cada
quatro anos, em sessão especial sob a
responsabilidade da Comissão Internacional
da História da Matemática, que se realiza
como parte integrante ao Congresso
Internacional de História da Ciência.

SEMINÁRIO

Desenvolvimento do 3 mundo
0

Uma homenagem à Rubens Ricupero, secretário-geral da
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(Unctad), por sua atuação em prol dos interesses do Terceiro Mundo,
abre no dia 27 (segunda-feira), o 2o Seminário Internacional da USP. O
evento deve reunir especialistas da China, Índia, África do Sul, México
e Brasil com o objetivo de discutir as diferentes estratégias de
integração e desenvolvimento industrial adotadas por estas economias
emergentes para promover sua inserção na economia mundial. A
organização está a cargo do Departamento de Sociologia, da Escola
Politécnica e da Faculdade de Economia e Administração da USP.
Durante a programação, Rubens Ricupero fará palestra sobre
“Estratégias de Integração e Desenvolvimento”, no dia 27, às 9 horas,
no Auditório da Escola Politécnica. João Sayad, secretário de Finanças
de São Paulo, será o debatedor. No período da tarde haverá discussões
com convidados dos outros países. O evento prossegue até dia 28
(terça-feira). Detalhes (11) 3815-1243/0381.
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INFORMÁTICA

Intel doa US$ 105 mil em equipamentos
Foto: Neldo Cantanti

A

Intel Corporation, empresa de
grande porte na área de
equipamentos de informática, doou à
Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação da Unicamp um total de US$
105 mil em equipamentos de informática. A
doação foi feita mediante a aprovação do
projeto Laboratório de Computação Gráfica
Intel, o qual visa à implantação de laboratório
voltado ao ensino de graduação na
faculdade. Até a primeira semana de
setembro cerca de 800 alunos matriculados
nos cursos de graduação em engenharia
elétrica e da computação terão a sua
disposição 26 novos equipamentos Pentium 4,
com 1.5 gigabytes.
Segundo o professor José Mário De Martino,
autor do projeto aprovado, a criação do
laboratório deve-se à necessidade de
complementar com atividades práticas a
discussão teórica realizada na disciplina
Sistemas de Informações Gráficas (EA978),
ministrada na Feec. O curso apresenta e
discute conceitos associados à geração,
processamento e armazenamento de imagens
digitais, assim como dos detalhes técnicos de
implementação de sistemas envolvendo tais
conceitos. A sala que está sendo adequada
para a instalação dos equipamentos estará
disponível a atividades de desenvolvimento de
software nas áreas de computação gráfica e
processamento de imagem.

Martino opera um dos
equipamentos doados
pela Intel: tecnologia
de ponta como
instrumento no ensino
de graduação

A participação da Intel no projeto significa
para a Feec a aquisição de 26 novos
computadores Pentium 4, com 1,5 pontos de
gigabytes, da marca DELL, a ser instalados
em uma sala em processo de adequação. É
uma oportunidade insólita na história da
universidade, segundo De Martino, pois
geralmente este tipo de investimento é feito
na área de pesquisa, normalmente para
alunos de pós-graduação.
A idéia de submeter o projeto à avaliação
da empresa surgiu quando, no momento e
hora certos, De Martino soube de um
programa educacional no qual o professor
Ruy Rodrigues de Castro, da Intel, recebe
verba e tenta incentivar instituições públicas
de ponta na área tecnológica. Incomodado

com a falta de equipamentos especiais para
realizar trabalhos mais importantes e práticos
com os alunos, o professor decidiu apresentar
o projeto para tornar real a intenção de
construir o novo laboratório. “Temos um
parque de máquinas ideais para a disciplina,
mas precisamos de máquinas voltadas para a
área gráfica”, justifica. “Através da doação,
conseguimos dotar o laboratório”, reforça.
A proposta de José Mário De Martino e de
seus alunos é tornar o projeto interessante para
estabelecer uma troca entre a universidade e a
empresa doadora. A iniciativa pode estimular o
interesse de outras empresas. A expectativa é
que a doação seja o início de uma parceria que
abra portas para a instalação de outros
laboratórios e a renovação de outras máquinas.

PÓS-GRADUAÇÃO

Mestrando vence concurso na área de petróleo
Tornar os campos de petróleo maduros mais
atrativos economicamente foi a proposta
levada pelo mestrando da Unicamp Rafael
Felipe Schiozer para o SPE 2001 – South
American & Caribbean Student
Presentation Paper Contest – no concurso
que reuniu, recentemente, trabalhos de pósgraduação na área de petróleo. Como
resultado o estudante do curso de Ciências e
Engenharia de Petróleo conquistou o
primeiro lugar com a pesquisa “A model of
royalty relief for mature fields”, orientada pelo
professor Saul Suslick, do Instituto de
Geociências. Também do curso de Ciências e
Engenharia de Petróleo, Alexandre Guedes
Siqueira, conquistou o segundo lugar, no
mesmo concurso, com o trabalho “A 3-D
Network model for particulate fluid flow
through porous media” .
Promovido pela Sociedade dos Engenheiros
de Petróleo (SPE) e organizado pelo Capítulo
Estudantil da entidade em Campinas, o
concurso dará direito a Schiozer de
representar a América do Sul e Caribe no
SPE International Paper Contest. Este
concorrido prêmio internacional será
realizado em setembro, em New Orleans,
Lousiana. O mestrando terá todas as despesas
pagas pela SPE Internacional.
Campos maduros produtivos – Em sua

Foto:Dário Crispim

Iubatan Antonio
Pinto, vicepresidente da SPE capítulo estudantil,
posa ao lados de
Rafael: comemoração dos bons
resultados dos
estudos

pesquisa Schiozer desenvolveu um modelo de
alívio de royalties para os campos maduros
brasileiros, reduzindo os valores e, assim
conseguir alcançar lucros com a produção de
petróleo nesses campos. Em geral, esses
campos são pouco rentáveis e geram pouca
atratividade para os consórcios. Como
exemplo, Schiozer cita a concorrência
realizada pela Petrobrás em maio último,
quando não conseguiu sucesso na venda de
11 dos 13 blocos que estavam em aberto.
De acordo com o mestrando, todos os
cálculos são feitos baseados na legislação

vigente. “O valor padrão de royalties é de
10%, podendo chegar a 5%”. Na proposta de
Schiozer, os resultados variam de acordo com
o grau de produtividade dos campos e são
calculados em cima de dados fornecidos pela
Petrobrás e Agência Nacional de Petróleo.
Até fevereiro do próximo ano, Schiozer deve
terminar sua pesquisa e apresentar dissertação
de mestrado. No momento, ele realiza um
estudo mais amplo sobre tributação em
atividades de exploração e produção de
petróleo. Mais informações no telefone 37884696, com Rafael.

Campinas, 27 de agosto a 2 de setembro de 2001

11

EXPOSIÇÃO

IEL promove mostra de caricaturas ilustres
Fotos: Dário Crispim

É

bonito e tem bigode. Eu acho que ele tem
20 anos. Tenho vontade de conhecê-lo.
Ele tem cabelo curto e olhos amarelos.
A frase, singela e franca, refere-se a
Monteiro Lobato, provavelmente o mais
conhecido autor de histórias para crianças. E
foi escrita há 67 anos por uma menina, Ana
Elisa, aluna do Grupo Escolar Desembargador
Drumond, e publicada no livro Furacão de
Botocúndia, de Carmen Lúcia de Azevedo.
Agora ela faz parte da mostra Sou eu ou não
sou eu?, na sala de exposições do Cedae
(Centro de Documentação Cultural
“Alexandre Eulálio”), do IEL, que reúne
caricaturas, retratos e auto-retratos e textos
das mais expressivas personalidades brasileiras
— escritores, poetas e artistas plásticos. Entre
eles, Carlos Drummond de Andrade, Cecília
Meireles, Oswald de Andrade e Menotti Del
Picchia
Para o professor Paulo Sérgio de
Vasconcellos, coordenador geral da exposição,
“essa é uma pequena mostra que tem certa
dose de humor e, no fundo, roça questões
bastante intrigantes”. Explica que a idéia
inicial da mostra era exibir apenas caricaturas
de alguns dos titulares do acervo, algumas
delas pouco conhecidas do público. “Depois,
decidimos entrar o foco nas diferentes
maneiras como são tratados os escritores e
intelectuais cuja caricatura expomos e que
têm ligação com o acervo conservado em
nosso centro”, diz o professor.
Ao todo são dez titulares num total
de 21 painéis com caricaturas, fotos e textos.
Através desse material, faz-se uma viagem
quase mágica pelo tempo. Há um poeta
falando sobre seu próprio aspecto físico num
certo poema ou numa entrevista. Ou ainda
um escritor descrevendo outro: Drummond
falando de Cecília Meirelles num texto de
SERVIÇO

Caricaturas de Mário
de Andrade, Hilda
Hilst, Oswald de
Andrade e Monteiro
Lobato em exposição

extrema delicadeza, datado de 1964: “Não
me parecia uma criatura
inquestionavelmente real; por mais que
aferisse os traços positivos de sua presença
entre nós, marcada por gestos de cortesia e
sociabilidade, restava-me a impressão de que
ela não estava onde a víamos, estava sem
estar, para criar uma ilusão fascinante, que
nos compensasse de saber incapturável a sua
natureza...” Ou Oswald de Andrade quando
fala de Flávio de Carvalho: “Muita gente
dizia que Flávio de Carvalho tinha uma
telha a menos. Pois agora vai se ver que
tinha telhas demais.” Anos mais tarde viria a
resposta de Flávio ao autor de Serafim Ponte
grande e O Rei da Vela: “A linha do pescoço e
da cabeça era semelhante à linha dos
grandes ditadores: Napoleão, Hitler, Stálin,
Mussolini, Kruchev. Assim como seu caráter

muito sociável e sua grande ação. Não se
tratava de exibicionismo. Se fosse, seria o
mesmo dos grandes ditadores. Ele não
poderia passar sem os outros, e impunha as
suas obras com diplomacia e tato. As pessoas
gostavam dele”, diz Flávio, num texto de
1964.
Há ainda caricaturas e poemas da escritora
e poetisa Hilda Hilst, de Bernardo Éllis, Brito
Broca, Érico Veríssimo e Paulo Duarte, entre
tantos outros.
A mostra Sou eu ou não sou eu? fica
aberta à visitação pública de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 horas, até o
próximo dia 11 de outubro, na Sala de
Exposições, andar térreo do Cedae/Iel.
EVENTO

Funcamp disponibiliza reservas e extratos on line NEE promove debates
A Fundação para o Desenvolvimento da
sobre a criminalidade e
Unicamp (Funcamp) reformulou seu site e
está implantando, entre outros serviços,
violência em Campinas
reservas on-line para a Casa do Professor
Visitante (CPV) e extratos de convênios. A
nova página está no ar desde o dia 8 de
agosto, no endereço
www.funcamp.unicamp.br.
Segundo Edna Aparecida R. Coloma,
coordenadora geral adjunta, faltavam muitas
informações na antiga página da Funcamp.
“Era preciso uma reformulação geral, com o
objetivo de fornecer o máximo de
informações para os executores de convênios,
facilitando seu trabalho”, explica. Nesta linha,
a nova página traz os procedimentos e normas
básicos para a execução de convênios. Os
dados, disponíveis no link “Convênios”
informam ao pesquisador interessado como
proceder e o que deve observar em termos de
legislação na execução de convênios.
Como parte destes novos recursos do site, a
Funcamp está implementando o saldo e

O Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE)
da Unicamp promove nesta segunda-feira
(27), partir das 9 horas da manhã, uma série
de cinco mesas-redondas, no auditório do
Centro de Convenções da Universidade.
O objetivo principal do encontro é debater
de forma ampla a questão da criminalidade e
a violência na cidade de Campinas. O
encontro reúne autoridades civis e militares,
políticos e professores da Unicamp.
Entre os participantes estão o Secretário de
Segurança Pública Estadual, Marco Vinício
Petroluzzi; o Delegado Seccional de Polícia
de Campinas, Osmar Porcelli, e o
comandante da Polícia Militar, Coronel
Reynaldo Pinheiro da Silva, o Secretário de
Segurança de Campinas, Péricles Caramachi,
e o juiz-diretor do Fórum de Campinas, José
Henrique Torres.
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PERSONAGEM

Ex-usuário ensina a lutar contra drogas

A

os doze anos de idade, talvez por
curiosidade ou desinformação,
enveredou por um caminho para o
qual parecia não haver volta: o das drogas.
Experimentou-as todas. Da maconha à
cocaína, passando pelo álcool e pelo crack.
Passou por todos os estágios, do uso
considerado recreativo ao uso compulsivo e
daí para a dependência. Conheceu o martírio
das overdoses, das síndromes e das sucessivas
internações para tentar livrar-se das drogas,
que o levavam cada vez mais para o fundo do
poço.
Mas há pouco mais de nove meses, Otoniel
— 30 anos e pai de dois meninos — admite
que “está limpo”. Depois de várias internações
em casas de recuperação e “de reconhecer a
minha total impotência e inabilidade para
dirigir a minha vida, abri a porta do meu
coração em busca de ajuda de Deus”, conta o
rapaz, que precisou de muita força de
vontade para superar “tanta adversidade”.
Entretanto sabe que qualquer deslize pode
lhe ser fatal. E pôr tudo por água abaixo.
Preocupado com as crianças, com os filhos e
com os jovens é que ele está montando uma
página na Internet, com a qual passa
informações que talvez possam impedir que as
pessoas enveredem pelo caminho da droga.
“Tento passar um pouco da amarga
experiência que eu vivi. O que procuro é
mostrar que a droga, seja ela qual for, ilícita
ou não, não leva a lugar algum, que tudo não
passa de uma terrível e absurda ilusão”,
argumenta.
O site de Otoniel explica o que é a droga,
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seus mais diversos tipos, os malefícios que
provoca no organismo, a dependência, a
overdose, a abstinência, e os meios de
prevenção, como “o melhor remédio”, em
casa ou na escola. Ele conta que a sua
intenção é a de alertar o jovem sobre os
perigos que a droga apresenta. “Sem ser
professoral, procuro a maneira mais simples e
clara para dizer o que eu sei da minha
experiência de vida. A minha intenção,
sinceramente, é ajudar, pois eu não gostaria
de ver meninos e meninas trilhando por esse
caminho”.
Explica que todo o conhecimento que tem
foi adquirido através da leitura de bons livros,
jornais e revistas e, “acima de tudo da minha
experiência como dependente químico”. Ele
admite que a sua página não está completa,
que ainda falta muito coisa importante para
colocar. Sabe também que ainda tem muito a

aprender. “Mesmo porque a droga é um
assunto complexo e polêmico. Mas alguma
coisa já se pode fazer”, ensina o rapaz.
Antes de mais nada, a prevenção é o
melhor meio para evitar que o cidadão se
inicie na droga. E a precaução e os
cuidados começam com um bom e sincero
diálogo entre pais e filhos. Ou na escola,
com professores e pessoas esclarecidas. O
garoto não precisa ter receio de conversar
sobre drogas. E os pais, ou professores, por
sua vez, não precisam ficar incomodados
em tocar no assunto com os filhos ou
alunos. “Por menos que saibam, não vão
mentir para eles quando o assunto é droga”,
acredita. Pais atentos e informações
corretas poderão ajudar a identificar
quando e que tipo de droga o adolescente
está começando a usar. Dessa forma, o
tratamento é mais fácil e a recuperação
muito mais rápida.
Otoniel ressalta que esse diálogo deve ser
sempre aberto e muito franco. Com a falta de
experiência, natural na infância, quando o
garoto não encontra resposta para as suas
dúvidas, em casa ou na escola, a tendência é
buscá-la na rua com pessoas que se dizem
amigas. E é na rua que encontra respostas
deturpadas que podem confundi-lo ainda
mais. “É importante que a criança ou jovem
se afaste desse indivíduo, que pode também
ser um dependente ou, o que é pior, um
traficante”, alerta Otoniel .
Para entrar na página criada por Otoniel o
interessado deve acessar o seguinte endereço:
www.hpotoniel.hpg.com.br

INTERNET

Encontro integra ambientes educacionais na rede
A Faculdade de Educação (FE) da
Unicamp realiza, nos próximos dias 30 e 31
(quinta e sexta-feira), no salão nobre da
Faculdade, o 3° Encontro de Ambientes
Educacionais na Rede Internet —
Comunidade do Conhecimento. De acordo
com o professor Sérgio Ferreira do Amaral,
coordenador do evento, o encontro destina-se
basicamente a professores de 1° e 2° graus da
Rede de Ensino, diretores, assistentes e
coordenadores pedagógicos das escolas
públicas e privadas e demais interessados. O
encontro tem como principal proposta
promover debates e possibilidades de
aplicações de ambientes educacionais com
base na rede internet.
Todas as atividades desse Encontro de
Ambientes Educacionais na Rede Internet
será transmitido ao vivo pela Rede Internet.
Para isso, basta que o interessado acesse o
seguinte endereço http://143.106.58.183/
evento/edunet Para o acesso do Espaço do
Professor Virtual o endereço é: http:/
143.106.58.183/portal.
O Portal Comunidade do Conhecimento é

um projeto experimental desenvolvido na
Faculdade de Educação, que pretende
estabelecer uma rede de informação e
comunicação entre o mundo escolar e a
comunidade. O portal tem como objetivo
estimular a participação do mundo escolar
com comunidade em que está inserida,
através do desenvolvimento de ações
educacionais, culturais e sociais.
Programa — A abertura do evento será no
dia 30, às 9h15, com o lançamento do portal
“Comunidade do Conhecimento”, com a
participação dos professores Agueda
Bittencourt, diretora da FE, Sérgio Ferreira do
Amaral e Ismar Soares, da Eca/Usp. Em
seguida, o professor Carlos de Brito Cruz,
presidente da Fapesp e diretor do IFGW/
Unicamp, fala sobre Melhoria do ensino
público — um programa da Fapesp.
Às 10h45, Sociedade da informação, pelo
professor Eduardo Tadao Yakahashi,
coordenador do Programa SocInfo do
Ministério da Ciência e Tecnologia. À tarde,
às 14 horas, Internet, tecnologia e educação a

distância, pelo professor Fernando
Galembeck; às 14h30, Oficina parte I, com o
tema Produção e multimídia interativa na
Rede Internet.
No dia 31, a partir das 9 horas, Ensino a
distância mediada por computador, pelo
engenheiro David Bianchini, doutorando pela
FE; e às 9h15, O software livre, por Rubens
Queiroz de Almeida (CCUEC/Unicamp). Às
10h45 TV a cabo comunitária, por Joaquim
Francisco Silva, presidente da Associação TV
a Cabo de Campinas, canal 10.
No período da tarde, das 13h30 em diante,
Oficina parte II.com o tema Ferramentas e
formas de pesquisa bibliográfica na Rede
Internet, com a participação de Gildenor
Carolino Santos, diretor técnico da Biblioteca
e mestrando na FE, Rosemary Passos,
bibliotecária da FE e mestranda da Puc
Campinas.
Maiores informações podem ser obtidas
através do telefone (0xx) (19) 3788-5565
ou pelo fax (0xx) 3788-5566.

