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Prof. Sílvio, do IMECC, assume Moradia
Foto: Antoninho Perri

A

s experiências do professor Sílvio
Pregnolatto na implantação do Crusp
(Conjunto Residencial da USP) e
como residente na moradia dos estudantes da
Universidade de Sofia, na Bulgária, serão
muito importantes para uma nova jornada
que começou nesta segunda-feira, dia 03,
quando tomou posse na Coordenadoria da
Moradia Estudantil da Unicamp. O Professor
Sílvio substitui o professor Alfonso Schrank
que sai por motivos particulares. Além de dar
prosseguimento ao trabalho desenvolvido até
o momento, ele tem como meta na
coordenação da Moradia contribuir para que
o local seja realmente um espaço de vivência
estudantil. “Devemos trabalhar para que o
estudante se forme como cidadão em um
ambiente adequado para seu crescimento”,
diz Pregnolatto, definindo suas atribuições. A
coordenação da Moradia deverá muito em
breve estar administrativamente vinculada ao
SAE (Serviço de Apoio ao Estudante), que
presta diversos serviços, inclusive alguns que
se utilizam de análises sócio-econômicas dos
estudantes, como Bolsas Trabalho,
Emergenciais e de Alimentação e Transporte.
Além desses, o SAE presta outros serviços de
apoio ao estudante, como oferta de Estágios e
Empregos; Intercâmbio Estudantil; Bolsa
Pesquisa; Orientação Jurídica; Psicológica e
Educacional. Desse modo, com a Moradia
Estudantil, fecha-se o ciclo de atendimento
total ao aluno ao longo de sua estada na
Unicamp, conforme planejamento da PróReitoria de Graduação, a quem os dois setores
estão ligados atualmente.
“É interessante notar que as questões da
moradia estudantil sempre foram polêmicas, e

Imagem aérea da moradia: no primeiro plano, as novas casas em construção na primeira reforma

algumas universidades preferiram ignorá-las.
A Unicamp, entretanto, resolveu assumi-la
por se tratar de um patrimônio público,
construído com impostos da população e que
tem o importante papel de garantir a
permanência do aluno na
Universidade.Acredito que está subordinada
ao órgão certo, porque tem tudo a ver com o
programa de apoio ao estudante. Os critérios
de seleção também estão no caminho certo, e
devemos buscar o entendimento, ouvir
sempre as propostas e sugestões dos estudantes
antes das tomadas de decisão”, afirma
Pregnolatto.
Construída há dez anos, a Moradia passa
atualmente pela sua primeira grande reforma.
Projetada pelo arquiteto Juan Villa, a
Foto: Antoninho Perri

Sílvio
Pregnolatto:
entendimentos
prévios com
residentes da
moradia
estudantil da
Unicamp

construção do Conjunto Residencial
Universitário foi iniciada em 1989 e finalizada
em 1990. Ocupa uma área total de 55.000 m²,
sendo 22.000 m² de área construída,
contando com 226 casas (com capacidade
para 4 estudantes), 27 estúdios (destinados a
casais), 13 salas de estudo, 4 centros de
vivência e 1 campo de futebol. Está
localizada a 6 km do campus, na Vila Santa
Izabel, distrito de Barão Geraldo.
Perfil – Pregnolatto foi militante do
movimento estudantil na década de 60,
quando conheceu a esposa Ondina Felisbino
da Silva Pregnolatto, também líder estudantil.
Estudava Engenharia na Escola Politécnica e
Ondina fazia História na USP. Se exilaram na
Bulgária em 1968 diante da repressão do
regime militar no Brasil. Participou
ativamente, junto com Ondina, das
iniciativas de instalação do Crusp, onde ela
passou a residir até seguirem para o exílio. Na
Bulgária, participaram de movimentos de
exilados, enquanto ele estudava Matemática
– fez graduação e mestrado – e ela se
dedicava ao estudo da Medicina. Residiram
na moradia estudantil da Universidade de
Sofia durante 12 anos, até 1980, quando
retornaram ao Brasil.
Atualmente Pregnolatto é professor
assistente do Departamento de Matemática
Aplicada do IMECC (Instituto de
Matemática, Estatística e Computação
Científica) e Ondina é médica do Cecom
(Centro de Saúde da Comunidade) da
Unicamp. “Na minha opinião, a melhor
médica do Cecom”, acrescenta Pregnolatto,
com orgulho.
Informações na fonte: Sílvio Pregnolatto
- 3788-5985 (IMECC) silvio@ime.unicamp.br
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CONFERÊNCIA

Eduardo Frei aborda desafios do Cone Sul

O

ex-presidente do Chile, Eduardo
Frei, estará na Unicamp no próximo
dia 11 de setembro para proferir a
conferência ”Integração e Desenvolvimento dos
países do Cone sul. Desafios e perspectivas”. O
evento, organizado pela Coordenadoria de
Relações Institucionais e Internacionais (Cori)
da Universidade, contará ainda com as
participações do reitor Hermano Tavares, do
prefeito de Campinas, Antônio da Costa
Santos; do diretor presidente do Memorial da
América Latina, Fábio Magalhães; e do
dirigente da Cori, Mohamed Habib.
Atual senador da república, com ampla
atuação na política sul-americana, Eduardo
Frei foi convidado para falar sobre os desafios
impostos pela globalização aos países do Cone
Sul, sobretudo nas áreas política, econômica e
social. De acordo com Mohamed Habib, o expresidente chileno abordará, entre outros
aspectos, a necessidade da definição de uma
estratégia comum da região para reduzir as
disparidades entre as nações centrais e

periféricas.
como o ex-presidente do Chile
O dirigente da Cori lembra
com a sociedade brasileira faz
que a América do Sul passa
parte dessa missão”, explica.
por uma situação delicada, em
Eduardo Frei nasceu na cidade
que a exclusão social atingiu
de Santiago, em 24 de junho de
níveis alarmantes. “Para
1942. Engenheiro civil, foi eleito
enfrentar essa e outras
senador pela primeira vez em
questões é preciso definir ações
1989. Quatro anos depois, ganhou
cooperadas não só no campo
a disputa pela Presidência da
do comércio internacional,
República com 57,9% dos votos.
Ex-presidente do Chile
mas também nos âmbitos da
Seu governo foi de fundamental
segurança, meio ambiente, cultura, educação
importância para o processo de
e ciência. A presença do ex-presidente
redemocratização do Chile. Eduardo Frei
Eduardo Frei, que acompanhou os primeiros
também é reconhecido pela sua luta em defesa
passos do Mercosul, vai contribuir muito para
dos direitos humanos.
esse debate, presente tanto nas esferas de
A conferência ”Integração e
poder quanto na comunidade científica”,
Desenvolvimento dos países do Cone sul.
afirma Mohamed Habib.
Desafios e perspectivas” será realizada no
Ainda segundo o dirigente da Cori, a
Centro de Convenções da Unicamp, entre
universidade pública em geral, e a Unicamp em 10h e 12h. A participação é aberta ao público
particular, tem a obrigação de investir na
em geral. Outras informações podem ser
integração dos países sul-americanos.
obtidas pelos telefones 3788-4700 e 3788-4718
“Proporcionar o contato de um governante
ou pelo e-mail zem@reitoria.unicamp.br.

INTEGRAÇÃO

Acordo amplia união com Chiba University
A Universidade Estadual de Campinas e a
Chiba University firmaram no dia 3 de
setembro um acordo que visa à união das
duas instituições na promoção da pesquisa
acadêmica e no aumento de oportunidades
educacionais para docentes, pesquisadores e
estudantes. Na ocasião, foi assinado um termo
aditivo referente ao acordo entre a Divisão de
Doenças Infecciosas, do Departamento de
Clínica Médica da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp (FCM) e o Research
Center for Pathogenic Fungi and Microbial
Toxicosis, da Universidade de Chiba.
O convênio estabelece o desenvolvimento
de atividades diversas como intercâmbio de
docentes e pesquisadores; intercâmbio de
estudantes; implementação de projetos
conjuntos de pesquisa, incluindo conferências
e encontros; intercâmbio de informações e
publicações acadêmicas. Em princípio, a
pesquisa colaborativa será desenvolvida
dentro do Projeto de Micologia Médica e
Infecções Fúlgicas Pacientes
Imunocomprometidos, coordenado por Maria
Luiza Moretti Branchini.
Em Chiba, o projeto será administrado pelo
professor Makoto Miyaji, pesquisador do
Research Center for Pathogenic and
Microbial Toxicosis. No Brasil, a professora
Maria Luiza Moretti Branchini é a
representante da parte que cabe à Área de
Doenças Infecciosas da Unicamp. Os termos
foram assinados pelos dois representantes e
pelos reitores Hermano Tavares, da Unicamp,
e Kaichi Isono, da Chiba University.
Para a médica infectologista Priscila Maria
de Oliveira Papaiordanou, professora
responsável pela disciplina de doenças

Foto: Neldo Cantanti

Reitor e autoridades de Chiba assinam acordo de desenvolvimento de atividades de intercâmbio

transmissíveis da FCM, está se formando um
convênio que vai permitir um crescimento
acadêmico de pesquisa para seu curso.
Durante a solenidade, o professor Hermano
Tavares destacou que a afinidade com outras
universidades é de grande importância para
um país em desenvolvimento como o Brasil.
Ele fez questão de lembrar que as relações
com a Universidade de Chiba já foram
efetivadas há mais de dez anos e que, no
momento, três pesquisadores da Unicamp
realizam doutorado no País.
Segundo o coordenador de relações
internacionais e institucionais da Unicamp,

professor Mohamed Habib, a Unicamp já
assinou acordo com outras universidades
japonesas. Essa união, segundo ele, é de grande
importância também para a sociedade, na
medida em que a universidade recebe
equipamentos de alta tecnologia a ser
utilizados no atendimento gratuito oferecido
pelo Hospital de Clínicas. Do ponto de vista
ecológico, Habib fez uma observação
importante, baseada na sua experiência em
ciências biológicas: “As doenças transmissíveis
têm importância para um país tropical,
conhecido como um paraíso de seres vivos. Este
tipo de acordo tem a ver com a realidade”.
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Lúcia ganhou viagem, prêmio e medalha de honra

Trabalho de radiologia
é 1º em congresso
Uma recompensa ao final de determinado
trabalho é um grande incentivo para quem a
recebe. Ainda mais quando esta recompensa
envolve uma viagem a Cancum com direito
a estadia completa. Este foi justamente um
dos prêmios que couberam à Lúcia Helena
Solha, técnica em radiologia do HC da
Unicamp, por ter alcançado, recentemente,
a primeira colocação com o trabalho
“Técnicas radioterápicas pediátricas” no 8 o
Congresso Latino-Americano de
Radioimaginologia, no Hotel Glória, RJ.
Além da viagem, que deverá acontecer no
próximo Congresso, em 2002, a técnica
recebeu um prêmio em dinheiro e uma
medalha de honra ao mérito.
O trabalho – orientado pela radiologista
Ludmila Medina – apresentou os tumores
em Pediatria e as técnicas comumente
utilizadas no tratamento através da
radioterapia, como o emprego dos
posicionamentos adequados a cada tipo de
radiação. “Isso pode evitar, por exemplo,
malformações, catarata, tumores de retina
nas crianças, entre outras complicações
decorrentes da má administração de
radiação”, adverte Lúcia, que há 16 anos
atua em Radiologia também no Caism.

Guerra de robôs na arena
Na arena, quatro robôs frente-a-frente,
movimentação, depois de passarem três
acionados por controle remoto, se enfrentam
segundos, ele poderá ser declarado
utilizando todo tipo de armas letais (lasers,
imobilizado, devendo seus sistemas serem
martelos, projéteis presos, serra elétrica e
desligados.
outros), com o objetivo de exterminar o
Na equipe Marthe da Unicamp, formada
inimigo. Esta cena parece futurista e
por nove estudantes, o segredo do mecanismo
semelhante ao roteiro do seriado Guerra nas
dos robôs e as armas que serão utilizadas para
Estrelas. Mas não, Procrastinador, Daemos e
o ataque e defesa são guardados a sete
Phobos – nomes dos robôs construídos pelos
chaves. “Temos um trunfo e entraremos na
alunos do curso de Mecatrônica da Unicamp
arena para ganhar”, garante Aline Mezalira,
– já estão a postos para enfrentar outros nove
uma das componentes do grupo.
adversários. A missão é “quase” impossível e
Os outros membros da equipe – Fábio
acontece no próximo dia 13 (quinta-feira), a
Martino, Paulo Moutinho, Danilo Gusmão,
partir das 16h30 no Teatro de Arena da
Pedro Francis, Márcio Yamamoto, Marco
Universidade. Os outros nove robôs foram
Alvarenga, Rogério Tavares e Eugênio
criados por alunos de engenharia da Escola
Fortaleza – concordam e relatam que os seis
Politécnica de São Paulo (USP), da Escola de meses de confecção do projeto estão valendo
Engenharia Industrial (EFEI) e do Instituto
a pena. “É uma competição muito trabalhosa,
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Esta será mas gratificante”, explica a estudante. Ela
a primeira versão da Guerra dos Robôs, uma
lembra que a organização não é fácil por
competição inédita no país idealizada pelos
exigir a observância de vários detalhes,
estudantes da Unicamp.
inclusive patrocinador para o projeto.
Na guerra, os robôs serão colocados ao
Tudo começou, segundo Aline, porque os
mesmo tempo e combaterão uns aos outros
alunos do curso de Mecatrônica estão ansiosos
para a destruição ou inutilização da carcaça e para colocar em prática o que vinham
dos sistemas computacionais. Serão 12 rounds
aprendendo no curso. “Queríamos fazer algo
cada um com cinco
para testar nossas
Foto: Neldo Cantanti
minutos de duração,
habilidades”. Pensousendo que o último
se em montar um jogo
tem duração
de futebol de robôs,
indeterminada e só
sistemas de
terminará quando
locomoção e outros,
houver um vencedor.
mas a unanimidade
Os atletas mecânicos
veio a partir da idéia
não podem ultrapassar
de organizar uma
o peso de 50 quilos e
Guerra entre Robôs,
para dar o clima de
competição comum
luta, foram convidados
nos Estados Unidos,
quatro professores –
mas no Brasil é
Alunos montam guerreiro para combate fatal
um de cada instituição
novidade. A entrada
participante – para
para a competição
serem os juízes. Ao acionar o apito, os robôs
que promete ser emocionante é franca.
devem iniciar o combate. Àqueles que não
Informações nos sites www.marthe.cjb.net ou
esboçarem reação de ataque, de defesa ou de www.guerradosrobos.cjb.net.

EVENTO

Super Semana da Engenharia na era pós-industrial
A 3E, empresa júnior de engenharia elétrica
da Unicamp e o grupo MTEE (Mercado de
Trabalho em Engenharia Elétrica) realizam, de
10a 14 (segunda a sexta-feira), na FEEC, a
Super Semana de Engenharia Elétrica, uma
união dos tradicionais eventos ligados à área.
Este ano o tema será “O Engenheiro
Eletricista na Era Pós – Industrial” e busca
estreitar os contatos entre os estudantes e o
mercado de trabalho, representado pelas
empresas participantes do evento, e
complementar a formação dos futuros
profissionais da área de engenharia através de
palestras técnicas e não técnicas, mini cursos e
visitas ao pólo tecnológico da região.
As palestras abordarão, de uma maneira fácil
e interessante, diversos assuntos, desde técnicos
como telecomunicações, energia elétrica,
automação, informática, por exemplo, até
temas gerais como qualidade, marketing ,

comunicação. Algumas das palestras
confirmadas são “Projetos e ações para
Tecnologia de Informação”, ministrada pelo
deputado Júlio Semeghini, e “Sistemas
Energéticos”, pelo
professor Secundino
Soares Filho. Para saber
mais, basta acessar o
cronograma do evento em
www.jr3e.fee.unicamp.br/
semana
As visitas foram preparadas com o objetivo
de aproximar o estudante de Engenharia
Elétrica do mercado, mostrando o ambiente
de trabalho de empresas e institutos de
pesquisa, assim como suas filosofias de
trabalho, metodologias, apontando também
algumas aplicações práticas dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Elas ocorrerão dia 11 (terça-feira) e as opções

incluem Telefônica (SP), Honda (Sumaré),
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron
(Campinas), metrô de São Paulo, Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe, São
José dos Campos),
dentre outras.
Ainda há vagas e
as inscrições estão
sendo aceitas.
O MTEE, em sua
quarta edição, é o
grande evento de
recrutamento da Super Semana, e este ano
contará com a presença de empresas como
Telefônica, Nec, Telemar, Nortel, Telesp Celular,
Farnell e muitas outras, realizando palestras e
exposições em estandes no ginásio. É uma
grande chance para jovens talentosos de iniciar
uma carreira promissora em empresas líderes de
mercado. A participação no MTEE é gratuita.
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Poda de árvores no campus
Foto: Antoninho Perri

A Prefeitura da Cidade Universitária,
através de sua Divisão de Meio Ambiente, realiza a remoção de árvores apenas
quando há constatação de árvores
mortas em áreas comuns do campus
(praças, calçadas, canteiros centrais de
ruas e avenidas), em áreas gramadas e/
ou ajardinadas de Unidades e Órgãos e
após visita técnica – no caso da árvore
apresentar algum perigo de queda
devido ao ataque de pragas e doenças.
A Prefeitura orienta que se evite a
remoção de árvores para a construção de
novas instalações ou expansão de
prédios. Quando a intervenção se fizer
necessária, porém, caberá a Unidade ou
Órgão total responsabilidade pela
remoção das árvores, recolhimento e
descarte dos restos vegetais. Informações: www.prefeitura.unicamp.br.

Sociologia da educação – O Centro de Estudos
Educação e Sociedade (Cedes) realiza a palestra “As
novas tendências da sociologia da educação na França”,
com a professora Maria Drosila Vasconcellos, da Universidade de Lille – França e membro do Conselho Editorial
Internacional da revista Educação & Sociedade. O evento acontece no dia 10 (segunda-feira), às 14 horas, no
salão nobre da Faculdade de Educação. Informações:
3788-5565
Cinematographo - O projeto Cinematographoacontece de 10 (segunda-feira) a 26 de outubro, com exibições
de filmes no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, sempre ás 18h15. O projeto visa proporcionar
ao público uma visão panorâmica coerente da cinematografia mundial. Informações pelo e-mail: cinematographoifch@bol.com.br. Confira a programação deste
mês: Dia 17, Beije-me, idiota – de Billy Wilder, produzido
em 1964. No dia 24, Cão Andaluz (1929) e Simão do
deserto (1965), de Luis Buñuel.
Tutorial do WebCT - O Centro de Computação
oferece dia 10 (segunda-feira) oTutorial do WebCT, com o
instrutor Marcelo Araújo, às 14 horas. Inscrições:
www.ccuec.unicamp.br/online/tutorial/form1.asp.
Inglês instrumental – Rubens Queiroz, do Centro de
Computação realiza palestra sobre inglês instrumental ou
ingles para leitura, juntamente com o professor Walther
Hermann no dia 10 (segunda-feira), às 20 horas, no Flat
Travel Inn, Rua Dr. Gabriel dos Santos, 131, Higienópolis.
A palestra é gratuita e os interessados em participar devem enviar um email para o Prof. Walther Hermann no
endereçowalther.hermann@uol.com.br.Maisinformações
pelos telefones (19) 3258 6008 ou (19) 3258 4454.
Programa de Estágio – Termina dia 10 (segundafeira)oprazodasinscriçõesparaoProgramadeEstágioda
ABB,CompanhiaGlobaldeEngenhariaeTecnologia.Para
se inscrever, o candidato deve estar cursando o penúltimo
anodefaculdade,possuirbomníveldeInglês,terespíritode
liderança,dinamismoegostardetrabalharemequipe.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 no site www.abb.com.br.
Semana de Engenharia Elétrica - ASemana de EngenhariaElétrica,esteanoemsuaquintaedição,éumevento
jáconsagradoorganizadopelosalunosdaFaculdadedeEngenhariaElétricaedeComputação.Paracontextualizaras
atividades,otemadesteanoserá“OEngenheiroEletricista
na Sociedade Pós-Industrial”. Consistirá de palestras, mesas-redondas, visitas a empresas e centros de pesquisa e
terá a presença de professores, profissionais do mercado,
personalidades e alunos da faculdade. O evento acontece
entre os dias 10 e 14 (segunda e sexta-feira), a partir das 8
horas na FEEC. Informações e inscrições no site oficial:
www.jr3e.fee.unicamp.br/semana.

Arquivos históricos – O professor WalterACarnielli,
diretor do Centro de Lógica, Epistemologia e História da
Ciência, inaugura no dia 11 (Terça-feira), às 17 horas, os
Arquivos Históricos do CLEHC. Informações: 3788-6517.
Educação a distância – A palestra “Educação a
distância: tendências e perspectivas – A experiência do
Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo da
PUC/SP”, acontece dia 11 (terça-feira), às 14h15, no
Centro de Computação, com a professora Maria Elizabeth
Bianconcini deAlmeida.Atransmissão acontece ao vivo,
via Internet no endereço: www.ead.unicamp.br. Inscrições no mesmo site. .
Odontologia do HC – O Serviço de Odontologia
do HC será reinaugurado no 12 (quarta-feira), às 10
horas, no 3o andar do hospital. Aobra 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 inscrições 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 setem-

bro.Aproposta é trabalhar com problemas de contagem
utilizando o diagrama das “árvores de possibilidades”.
Outro tema será “Cabri-Géomètre II –Atividades em Sala
de Aula (MAT – 066)”, dias 12 e 19 de setembro, às
quartas-feiras,das13h30às17h30.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.
Saber Urbano e Linguagem - Acontecedia13(quinta-feira)a1ªJornadaInternacionalSaberUrbanoeLinguagem,naSaladotelãodoInstitutodeEstudosdaLinguagem.
Às9horas,seráaabertura,comaprofessoraEniP.Orlandi
(Labeurb-IEL/UNICAMP). Às 10 horas, acontece conferência com a professora Sonia Branca (Universidade Paris
III), com o tema: uma categoria descritiva em contexto: os
usos discursivos da palavra quartier, nos séculos XVII e
XVIII, na França. Depois de uma parad para o almoço, às
14 horas acontece mesa redonda com o tema: Mídia Conhecimento, com coordenação do professor Eduardo Guimarães (Labeurb-IEL/Unicamp). Expositores: professora
Eni Orlandi, professor Renato Ortiz (IFCH/Unicamp) e pro
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fessora Sonia Branca. Informações pelo e-mail monikvik@labeurb.unicamp.br, com Mônica.
Capacitação de Usuários –ABiblioteca da Área de
Engenharia(BAE),atravésdeseuProgramadeCapacitação
de Usuários, estará realizando um Ciclo de Módulos
Instrucionais com o objetivo de treinar usuários para a buscaerecuperaçãodainformaçãosobreengenharia,contida
em bases de dados eletrônicas. O evento é destinado a
alunos,pesquisadoresedocentesdoCentrodeTecnologia
(CT), Feagri, FEC, FEEC, FEM e FEQ. Inscrições e
informações no site www.bae.unicamp.br ou na Biblioteca da Área de Engenharia (BAE), no 2° Piso da Biblioteca
Central (BC). O próximo treinamento será dia 13 (quintafeira),omódulodenúmero3“PesquisandoProBE(Programa de Biblioteca Eletrônica)”.

25 anos de CPqD
O Centro de Pesquisas CPqD está completando 25 anos e se torna referência mundial como
provedor de soluções Telecom e TI. Para se ter uma idéia, atualmente não há como fazer
uma ligação telefônica, sem utilizar em algum momento, produtos ou serviços do CPqD.
Através do Centro a tecnologia brasileira é empregadas em locais como Estados Unidos,
Itália, França e países da América Latina. O CPqD tem participação em diversas empresas
como Produtos de Alto Desafio Tecnológico (PADTEC), Cleartech, Trópico S/A e do
CPqD Technologies and Systems Inc., instalado em San Jose, no Vale do Silício (Califórnia/
EUA). A participação do
Foto: Divulgação
Centro nestas empresas vem
se fazendo como o aporte das
suas tecnologias respectivamente de comunicações
ópticas , billing, comutação
digital e sistemas de suporte a
operações e negócios.

Família e Violência – O Serviço Social do HC
organiza nos dias 13 e 14 (quinta e sexta-feira) 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.Aabertura do evento será
às 8h30, nos dois dias, contando com a participação do
pró-reitor de Extensão eAssuntos Comunitários, professor Roberto Teixeira Mendes, do Superintendente do HC,
professor Paulo Eduardo M. R. Silva e da diretora do
Serviço Social, 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.

Funcamp disponibiliza reservas e extratos on
line - A Fundação para o Desenvolvimento da Unicamp
(Funcamp) reformulou seu site e está implantando, entre
outros serviços, 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.

Xô Dodói! – O “Xô Dodói!”, um grupo de palhaços
estudantes de medicina, desenvolve um trabalho voluntário há um ano e quatro meses na Enfermaria da Pediatria
do HC e, a partir deste mês, passará a atuar também na
EnfermariadePsiquiatria.Osinteressadosemajudaressa
causa podem contribuir com a compra de material de
apoio (bexigas, brinquedinhos, mágicas, maquiagem, artigos de papelaria). Informações: telefones 9711-1791
(Giovani) ou 9113-7158 (Letícia).

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 do
CandidatonasagênciasdosBancosBanespaeSantander
em todo país. O preço é R$ 10,00, sendo que a taxa de
inscriçãoaserpagatambémemumdosbancosmencionados é de R$ 75,00.Aefetivação da inscrição, no entanto,
ocorreapenascomaentregadasfichasnospostosinstaladosem17cidadesnosdias29e30desetembro.Aprimeira
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
pelostelefones3289-3130e3788-7440.

Palestras Cecom – Todas as quintas-feiras, das 16
às 17h30 no Cecom - Centro de Saúde da Comunidade ocorrempalestrascomaequipedeprofissionaisdoCecom
e convidados, onde são abordados variados temas que
vão da Prevenção da Saúde Física e Mental, passando
porArte e Cultura, entre outros. Convidamos a todos da
comunidade da Unicamp a participarem. Para o dia 6 de
setembro, está agendado a palestra:Acidentes de Trânsito, com o engenheiro Ricardo Teixeira (Instituto de
Humanização do Trânsito). Informações com Dr. Leonardo da Vinci Ribeiro Siqueira, e-mail: Leonardo@trieste.cecom.unicamp.br, telefone: 3788-7333.
Artes Cênicas – “Sade”, espetáculo dos formandos
de Artes Cênicas da Unicamp, está sendo apresentado,
de quinta-feira à domingo no Museu da Cidade de Campinas (antiga Fepasa),AvenidaAndrade Neves, número 33
– Botafogo. A peça foi escrita e dirigida por Marinho
Piacentini, inspirada nas obras do Marquês de Sade e na
encenação de Peter Brook. O enredo acontece durante a
Revolução Francesa, quando o Marquês de Sade é preso
e internado no hospício de Chareton, Paris. Lá, dirige os
internos do hospício na peça que reconstitui o assassinato
do líder revolucionário Jean Paul Marat. Na arena da
loucura humana os atores exploram o universo revelador
do maior mistério do homem – o inconsciente. De Quinta

à Sábado, o horário de apresentação é às 20 horas e aos
domingos, às 19. Entrada franca e a distribuição dos ingressos acontece uma hora antes do início do espetáculo.

Esculturas de Gomes Heleno em exposição - O
artista plástico Gomes Heleno expõe suas esculturas na
Galeria D do Centro de Convivência Cultural de Campinas até 23 de setembro. Seu trabalho - série recente de 8
esculturas em barro cru policromado - ilustra um tema
constante na inspiração do artista: a expressão de sentimentos de angústia, êxtase e paixão pelos movimentos
do corpo humano.Aexposição estará aberta para o público de terça a domingo, das 11:00 às 19:00 horas, contato
pelos telefones 3243-4302 e 9722-6496.
Ensino a Distância - As Instituições de Ensino Superior (IES) estão convidadas a participarem do ProgramadeApoioàPesquisaemEducaçãoaDistância(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 instruçõesparaaelaboraçãoeapresentaçãodeprojetospara
o Convite 01/2001. A data limite para encaminhamento
das propostas à Capes é 20 de setembro. 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 4o Simpósio Latino-Americano de CiênciadeAlimentos(SLACA),queesteano,terácomotema
“Alimentos para o século 21 desafios e tendências para a
América Latina”. O evento acontece de 12 a 15 de novembroeapromoçãoédaFaculdadedeEngenhariadeAlimentos. Em 1999, o encontro reuniu cerca de mil participantes
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 de financiamento para projetos de capacitação tecnológica em energia, de acordo com o que estabelece o Edital.Apresente
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 efetivasparacontornarosimpactosdaatualsituaçãoenergética.
O Edital tem vigência a partir de 1o deAgosto.As propostas serão recebidas pelo CNPq em fluxo contínuo, ou
seja, a qualquer momento até 29 de setembro. O Manual
doUsuáriodeFomentoTecnológico,integrantedesteEdital
edisponívelnoendereçowww.cnpq.br/servicos/editais/
ct/energia_manual.htm. Informações mais detalhadas
na Central deAtendimento do CNPq, por intermédio do emailatendimento@cnpq.broupelotelefone0800619697.

Prodecad/Emei – Inscrição para novos alunos na
pré-escola da Unicamp. A criança, com idade de quatro
anos (completados durante o ano de 2002) até seis anos,
deve ser filho ou dependente legal das servidoras e servidores da Unicamp e Funcamp. No caso de ser filho de
servidor, comprovar o trabalho da mãe. Caso a mãe não
trabalhe fora, o mesmo é orientado a procurar a EMEI do
seu bairro. O agendamento de entrevista ocorrerá durante
o mês de setembro, através dos ramais 87261 e 87303.
As inscrições serão realizadas de 1o a 19 de outubro, na
Área de assistência da DAB – Prédio da Reitoria III.
Dúvidas através dos e-mails: dgrhprodecad@unicamp.br
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ou dgrhdape@unicamp.br ou nos ramais acima.
Direitos Humanos –Até dia 30 de setembro podem
ser feitas as inscrições para o 2o 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.

Informática – O Centro de Computação da Unicamp,
Divisão de Suporte de Software, possui uma vaga em
aberto para um estagiário que atenda aos seguintes prérequisitos: Esteja cursando universidade na área de
Informática;cursoucolégioTécniconaáreadeinformática;
experiência em programação nas linguagens C, Perl e
shell scripts e disponibilidade de 40 horas semanais Os
interessados deverão enviar currículo atualizado para o
endereço estagio@ccuec.unicamp.br.
Engenharia Elétrica e Mecânica – Interessados
podem cadastrar, gratuitamente, seu currículo na Grapho
Consultoria Empresarial.Aempresa abrange empresas
de Sorocaba e região. No momento, estão sendo recrutados trainees e estagiários de Engenharia Elétrica e Mecânica. O candidato deve estar no penúltimo ou último ano e
ter conhecimentos em informática, alemão e inglês. Site:
www.graphonet.com.br.
Engenharia Elétrica, de Telecomunicações ou
Computação – A SchlumbergerSema está oferecendo
duas vagas de estágio em sua divisão Mobile
Communications como Sales Support para estudar e estabelecer contato com o mercado brasileiro de telefonia
celular, estudar produtos e serviços de Mobile Comm e
desenvolver habilidades técnicas e técnicas e de
gerenciamento de projeto – suporte técnico-comercial e
suporte na elaboração de propostas. Enviar currículo para
moretti@campinas.rms.slb.com, sob o assunto “Unicamp
SLBSEMA” ou entrar em contato com Luciana Moretti,
pelo telefone (19) 3757-1300.
Engenharia Civil – Empresa de consultoria em segurança industrial e meio ambiente procura aluno para
estágio.Atividades: estudos de análise de risco individual
e social, confiabilidade de processos, licenciamento
ambientaleprogramaçãoDelphi.Pede-sequeocandidato
esteja cursando penúltimo ou último ano do curso, conhe-
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Caricaturas
“Sou eu ou não sou eu?” é o tema da exposição de caricaturas, retratos e auto-retratos do
acervo do Centro de Documentação Alexandre Eulálio (Cedae) que acontece até dia 11
Foto: Reprodução
de outubro, no Bloco 7
do Instituto de Estudos
da Linguagem. 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 Leão ou
Sílvia Augusto, e-mail:
cedae@iel.unicamp.br
ou telefone 3788-1523

cer programação em Delphi,AutoCad básico e disponibilidade para cumprimento de 20 horas semanais. Enviar
currículo para: Caixa Postal 6510, CEP 13084-970, email: rh@hazards.com.br.
Química ou Engenharia Química – Multinacional
de grande porte com experiência na área de processos
químicos, no mínimo um ano, em empresa do ramo e
inglês intermediário. Entrar com contato urgente com
Mandala Consultoria de Recursos Humanos para marcar
entrevista (19) 3235-2139 ou 3232-6357.
Engenharia Elétrica – Vaga para estágio na Isoladores Santana S?A, atuante no ramo de isoladores para
sistema elétrico. Situada na cidade de Pedreira, a empresa pede conhecimento de inglês e informática. Enviar
currículo para Caixa Postal 132, CEP 13920-000, Pedreira/SP ou pelo e-mail rh@isantana.com.br, sob a sigla
estágio/RH. Sanar dúvidas pelo telefone (19) 3893-9266.
EngenhariaElétricaeComputação–Padtechbusca
profissionaiscominteresseematuarnaáreadeprogramação.Ocandidatodevefazermanutençãoedesenvolvimento
de software de supervisão de rede óptica, ter facilidade de
comunicaçãoeinteraçãocomequipes,domíniodeferramentas do MS Office e navegação Internet, vivência em
amnipulaçãohardware,experiênciaemambienteWindowse
Linux.Interessadosdevemencaminharcurrículoresumido
até dia 15 (sábado), pelo e-mail horiuchi@cpqd.com.br ou
paraoendereço:RodoviaCampinasMogi-Mirim,km118,5,
CEP13088-902,aoscuidadosdeSalomão/Luciano,telefone(19)3705-6447ou3705-6932.
EngenhariaMecânica-Estágiosparaestudantesque
devem concluir o curso até dezembro de 2002, conhecer
inglêsealemão,disponibilidadeparaestagiaremSorocaba.
Enviar currículo para elianag@graphonet.com.br ou cadastrar-se no site www.graphonet.com.br. Informações
pelotelefone(15)233-2908,comEliana.
Professor de Artes Cênicas – AUniversidade Federal do Rio Grande do Norte abriu concurso para professor-doutor na área deArtes Cênicas.Arealização do referido concurso público é para professor efetivo do quadro do

DepartamentodeArtesdaUFRN,emNatal,RioGrandedo
Norte.Os candidatos devem possuir títulodedoutor, preferencialmente nas áreas de artes cênicas e visuais. Entrar
em contato,o mais rápido possível, com Marcos Bulhões e
Vera Rocha. O concurso estará se realizando em breve,
sendo o prazo máximo para a posse estipulado em 180
dias. Esclarecimentes, contactar Marcos Bulhões e Vera
Rocha.UFRN:secretariadoDepartamento:(84)215-3554/
FAX: 84- 215-3550 marcos.bulhoes@uol.com.br

Encontro Nacional - O Departamento de Química
Analítica do Instituto de Química (IQ) vai sediar a 11ª
edição do Encontro Nacional de QuímicaAnalítica (Enqa),
que será realizado no Centro de Convenções e no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, no período de 18 a 21 de
setembro de 2001. Em breve sairá a primeira circular,
com maiores detalhes sobre eventos já programados e
datas importantes. Informações: enqa@iqm.unicamp.br.
Nutrição - Nos dias 18 a 20 de setembro, o HC
estará realizando o 8o Simpósio de Nutrição da Divisão de
Nutrição e Dietética do HC no anfiteatro do conjunto de
salas de aula da FCM. O encontro estará apresentando
assuntos como Home Care, HACCP em Unidades de
Alimentação, Esteróides e anabolizantes x nutrição: Risco e Benefícios e outros temas mais. Vagas Limitadas.As
inscrições vão até o dia do evento. Informações: telefones
3788-7561 (com Marili) e 3788-7270 (com Rosemeire).
Semiótica - Acontece de 19 a 22 de setembro o 5º
Congresso Brasileiro de Semiótica, promovido pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. As inscrições e
envio de trabalhos vão até o dia 30 de junho.Aorganização do evento é no setor de pós graduação da Faculdade
de BelasArtes, à rua ÁlvaroAlvim, 90, Vila Mariana, São
Paulo, CEP 04.018-010.
Softex no Japão - O Programa Softex organiza
mais uma missão ao Japão com o objetivo de inserção do
software brasileiro no mercado daquele país.Amissão
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participará da feira PC Expo World 2001 de 19 a 22 de
setembro no Makuari Messe, Chiba, próximo a Tóquio.
De acordo com a organização da missão, empresas e
governojaponesestemdemonstradograndeinteressepelo
produto brasileiro, o que foi comprovado pelas visitas e
convites recebidos após a missão de 2000. Informações
pelos telefones 3287-7060 ou no site www.cps.softex.br.
Transplante de Órgãos - As enfermeiras da
Central de Captação de Órgãos do HC Lúcia Rocha,
Nilza Hilário e Eliete Bombarda estarão ministrando,
no Senac-Campinas (Rua Sacramento, 490 - Centro),
o curso Transplantes de Órgãos e Tecidos: Uma Nova
Abordagem. Será no dia 21 de setembro, às 19 horas.
No dia 22, o início das aulas está previsto para às
8h30, com a abordagem dos seguintes temas: Aspectos éticos e legais dos transplantes, Diagnóstico de
morte
encefálica,
Triagem do doador, Imunologia nos transplantes, Transplantes de córnea, pulmão, pâncreas, rim e fígado, e
Assistência de enfermagem. Taxa de inscrição: R$
50,00. Contato: telefone 3231-4877 ou e-mail
cam@sp.senac.br.
Talento 2001 - Alunos de graduação e pós da
Unicamp já podem cadastrar seus dados no banco de
currículos como preparação ao Talento 2001. O evento
serárealizadonodia24desetembro,noGinásiodaUnicamp
e será uma grande feira de recrutamento com oportunidades de estágio, programas de trainees e vagas de emprego em companhias de destaque do país. Os interessados
devem cadastrar o currículo, pois muitas empresas têm
seu processo de seleção iniciado antes da data do evento.
Site: www.unicamp.br/~semana/talento.
Karatê – Dia 30 de setembro, das 8 às 17 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, 10o
dan–umadascategoriasmaisaltasdentrodamodalidade
–do professor 14 vezes campeão dos Jogos Regionais de
Karatê e técnico da seleção paulistas juvenil desde 1996,
Valmir Zuza da Cruz, 4o 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 – “Alterações do perfil de lipoproteínas
plasmáticasinduzidaspelatestoteronasãomoduladaspela
expressão de proteína de transferência de colesteril éster:
estudos em camundongos transgênicos e controles”
(Mestrado). Candidata: Andrea Camargo Casquero.
Orientadora: professora Helena Coutinho Franco de Oliveira. Dia 10 de setembro, às 14 horas, Sala Defesa de
Tese/Prédio da Pós-Graduação do IB.
Ciências Médicas – “Diagnóstico histológico e
expressão dos marcadores p53, C-ERB-2, KI-67, PCNA
e CD34 em pacientes portadoras de tumor de células da
granulosa do ovário”. Candidato: Shigeki Kusamura. Dia:
10 de setembro, às 10 horas, noAnfiteatro do CAISM.
“Estresse ocupacional em enfermeiros de um hospital universitário da cidade de Campinas, SP” (Mestrado).
Candidata: Lucélia Chiavegato Vieira. Orientadora: professora Liliana Andolpho Magalhães Guimarães. Dia 10

Músicas regionais no IA
O grupo Batucajé se apresenta dia 21 de setembro às 13 horas no Instituto de Artes. O
Batucajé é um grupo de músicas regionais do Vale do Ribeira, que funde expressão musical
popular com poesia cotidiana; conta-se e canta-se a história da formação desse povo e sua
intensa e admirável relação com o meio ambiente. O evento está sendo promovido pelo 3º
Encontro de Educação Ambiental na Agricultura. Este encontro está sendo coordenado
pelo Instituto
Foto: Divulgação
Agronômico de
Campinas com
participação do
Nepam e da
Faculdade de
Engenharia
Agrícola. Informações com
Kellen Junqueira
pelo e-mail
kellen@agr.unicamp.br.

de setembro, às 10 horas, Anfiteatro da CPG/FCM.
“Rastreamento Bioquímico e molecular de portadores
assintomáticos de neoplasia endócrina múltipla tipo 2A”
(Mestrado). Candidato:Alexandre Eduardo Franzin Vieira.
Orientadora: professora Margaret de Castro. Dia 11 de
setembro, às 9 horas,Anfiteatro da CPG/FCM.
Computação – “Automatização deAdministração
e Segurança em redes Windows NT” (Mestrado). Candidato:AlessandroAugusto. Orientador: professor Paulo
Licio de Geus. Dia 13 de setembro, às 10 horas, Auditório do IC.
“Avaliação de Mecanismos para Acesso a Bancos
de Dados Heterogêneos através da Web” (Mestrado).
Candidato: Edmar Edilton da Silva. Orientador: professor Celio Cardoso Guimarães. Dia 14 de setembro, ás
8h30, Sala 85.
“Desenvolvimento de um modelo de gerenciamento de
redes de telecomunicações utilizando a plataforma Corba”
(Mestrado). Candidato: JuniorToshiharo Saito. Orientador:
professor Edmundo Roberto Mauro Madeira. Dia 14 de
setembro, às 9 horas, Auditorio do IC.
Engenharia de Alimentos – “Estudo do efeito do
uso de diferentes agentes aerantes e gelificantes e do
processamento nas caracteristicas físicas e sensoriais e
naestabilidadedoprodutomoussedemaracujá”(Doutorado). Candidata: Marilia Ieda da Silveira Folegatti.
Orientadora: professora Hilary Castle de Menezes. Dia
10 de setembro, às 9 horas, Salão Nobre da FEA.

mulher:Corpo(ir)realxcorpoideal”(Mestrado).Candidata:
DanielaDiasBarros.Orientadora:professoraAntoniaDalla
Pria Bankoff. Dia 10 de setembro, às 14h30, na sala da
congregação da FEF.
Odontologia – “Avaliação in situ de uma formulação de dentifrício com concentração reduzida de flúor”
(Doutorado). Candidato: Paulo Edelvar Corrêa Peres.
Orientador: professor JaimeAparecido Cury. Dia 10 de
setembro, às 8h30, Sala da Congregação da FOP.
“Análise histomorfométrica e expressão do receptor do
fator de crescimento epidérmico e do antígeno nuclear de
proliferação celular em fibromatose gengival hereditária”
(Mestrado). Candidata: Cintia de Souza Alferes Araújo.
Orientador: professor Ricardo Della Coletta. Dia 14 de
setembro, às 9 horas, na sala da congregação da FOP.
Química – “Alterações na ultra-estrutura do cabelo
induzidas por cuidados diários e seus efeitos nas propriedades de cor” (Doutorado). Candidata: Carla Maria
Sanches Scanavez de Paula. Orientadora: professora
Inés Joekes. Dia 12 de setembro, às 9 horas,Auditório do
IQ (Sala IQ-17).
“Análise de solos por espectroscopia no infravermelho
próximo e aplicação de métodos quimiométricos” (Doutorado). Candidato: Paulo Henrique Fidêncio. Orientador:
professor Ronei Jesus Poppi. Dia 13 de setembro, às 14
horas, Auditório do IQ (Sala IQ-17).

“Metodologia analítica para determinação de adulteração em gordura de leite” (Doutorado). Candidata: Sidinéa
Cordeiro de Freitas. Orientadora: professora Heloisa
Máscia Cecchi. Dia 11 de setembro, às 9 horas, Salão
Nobre da Faculdade de Engenharia deAlimentos.
Engenharia Mecânica – “Análise das formas de
organização dos cursos de graduação e de pós-graduação na Unicamp através da Teoria do Saber Profundo”
(Mestrado). Candidata: Eda Lúcia Marçal. Orientador:
professor JoséTadeu Jorge. Dia 11 de setembro, às 9h30,
no Bloco ID2 da FEM.
Educação Física – “Estudo da imagem corporal da

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 PLÁSTICAS

Tema de mestrado dá nome a exposição
Foto: Antoninho Perri

A

Matéria da Sombra, tema de
dissertação de mestrado que o artista
plástico Marcio Périgo vai defender
no próximo dia 24, é também o nome que
empresta à exposição de 88 gravuras em
metal na Galeria de Arte Unicamp, no andar
térreo da Biblioteca Central da Universidade,
até 27 deste mês. Périgo está exposto também
o livro ZÉS, que reúne 11 gravuras produzidas
por ele nos últimos três anos.
Segundo o artista, o que se pretende com a
dissertação — sob a orientação da professora
Lygia Arcuri Eluf, do Instituto de Artes/
Unicamp — é valorizar o fazer criativo: “a
intenção, o gesto e principalmente a atitude
afirmativa de criar, transformar, inventar ou
realizar algo”.
Périgo, professor da Faculdade de
Comunicações e Artes do Mackenzie (São
Paulo), explica que as obras em exposição são
de tamanhos que variam de 5 cm x 5 cm até
40 cm x 50 cm. Ele revela que se trata de uma
produção, que inclui gravuras e objetos, que
começou em 1972, cuja idéia surgiu a partir
da questão da memória, “como é a parte
oculta do ser humano que às vezes procura e
não encontra. Muitas vezes são situações que
estão à margem da vida da gente”, explica. O
projeto do artista possibilita o surgimento de
uma interação entre a prática da gravura com

Marcio Périgo
posa na frentre
de suas obras:
múltiplas
versões em
torno de temas
remanescentes
da memória

a vida acadêmica, do conhecimento histórico
com as idéias do ofício.
Já o livro, sob o título de ZÉS — edição
única com 15 exemplares — é, como o próprio
nome diz, no plural: figura que representa o
trabalhador em seus mais diversos segmentos
e situações. “O indivíduo que vem do Sul, do
Oeste ou Norte, que passa pela vida de
dentro para lugar algum, Centro-Oeste...”
Graduado pela FAAP em 1978, Marcio
Périgo já participou de quase duas dezenas de

exposições, inclusive em importantes mostras
em Porto Rico e Espanha. Em 1988 esteve
com uma exposição de gravuras no Centro
Internazionale della Gráfica Veneza, Itália.
Em 1974 recebeu o prêmio com a Melhor
Gravura pela FAAP/São Paulo.
A dissertação de Marcio Périgo será no
próximo dia 24, às 14 horas, na Galeria de Arte
Unicamp e a exposição ficará aberta a visitação
pública de Segunda a Sexta-feira, das 9 às 17
horas. Informações pelo telefone 3788-7453.

SOLIDARIEDADE

Renda de Bazar do Nuvoch ajuda pacientes do HC
Ali comercializa-se de tudo. Desde
um par de brincos até televisão e
geladeira, passando pelas roupas, sapatos
e acessórios. Tem até um vestido de
noiva, em perfeito estado de
conservação, que está sendo vendido
por R$ 40,00. E em processo de
avaliação com um interessado, há a
obra máxima de Luís de Camões: Os
Lusíadas, de 1845.
Esse pequeno comércio varejista é
feito pelo Nuvoch (Núcleo de
Voluntários do Hospital das Clínicas)
da Unicamp, que funciona agora em
prédio novo, numa sala de 40 m2, ao
lado do Pronto Socorro do hospital.
Criado em 1992, o serviço existe com
a única proposta de prestar auxílio a
pacientes mais carentes e suas famílias,
sem discriminação de patologia. Todo o
dinheiro arrecadado com as vendas do
Bazar permanente do Núcleo, entidade
sem fins lucrativos, é revertido para o bemestar do paciente, na recuperação de sua
saúde, na compra de medicamentos, de
próteses e órteses, cestas básicas e
passagens de ônibus até para outras
cidades e Estados.
Segundo Sônia Maria Borges do

Foto: Dário Crispim

Sônia vende roupas, calçados, acessórios e
eletrodomésticos doados, e promove atividades
para ajudar os pacientes carentes do HC

Nascimento, uma das 30 voluntárias do
Núcleo, tudo o que o Bazar do HC
comercializa é fruto de doações,
mensalidades de sócios, promoção de eventos
como chás, jantares, desfiles, feiras de
artesanato e a participação em eventos
promovidos pela comunidade, por exemplo.

“Quando recebemos roupas ou algum
eletrodoméstico com algum defeito, a
gente sempre arruma uma maneira de
consertar e pôr para vender por um
preço que seja acessível ao freguês”,
explica Sônia. Por ali já passaram
videocassetes, bicicleta, fogão e até
uma geladeira. “Tudo o que nos é dado
será bem-vindo”, assinala a voluntária.
Colaborações — Não são apenas
roupas, sapatos, bijuterias e utensílios
domésticos que o Nuvoch
comercializa. Livros são outro segmento
do comércio varejista do serviço.
Principalmente livros didáticos e
revistas. Há também romances. “Temos
fregueses que vêm aqui com freqüência e
sempre compram um ou mais exemplares”, diz
Sônia. Os livros são vendidos a R$ 1,00 a
unidade.
O interessado pode providenciar a sua
colaboração tornando-se voluntário, doando
roupas e utensílios, contribuindo com o Bazar
do Nuvoch através do Banespa, Agência
0207, C/C-13-001299-0, ou ainda tornando-se
sócio contribuinte. Para maiores informações,
contatos com Sônia, pelo telefone 3289-1896,
ou Isabel, 3289-5006.

