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� Doador Universitário - A Coor-
denadoria Geral (CGU) e o Hemocentro da 
Unicamp definiram novas datas para as cole-
tas de sangue no campus, dentro do projeto 
Doador Universitário. As doações podem ser 
feitas das 8 às 12 horas, no estacionamento 
das unidades citadas a seguir. As mudanças 
aconteceram em razão da disponibilidade de 
agenda do médico que acompanha a coleta. 
Extra projeto e nos demais dias, o Hemocen-
tro recebe doações das 7h30 às 15 horas, 
de segunda a sábado, inclusive feriados. 
A nova escala é a seguinte: 2 de junho, no 
IFGW; 18 de agosto, no IEL; 1 de setembro, 
no IFGW; 6 de outubro, na FEM, e 17 de 
novembro, no IFGW.
� Exposições da CDC - A Coordenado-

ria de Desenvolvimento Cultural (CDC) recebe no 
mês de junho, três exposições fotográficas: “Sinfô-
nica de Campinas”, de Isabela Senatore, cuja aber-
tura acontece no dia 1 de junho, às 12h30; “Malha 
de Imagens da Pesca”, de Mara Freire, que fica no 
Espaço de Arte de 1 a 16 de junho, e “Crianças e 
Cadeiras”, de Euclides Sandoval. As mostras fa-
zem parte do Projeto Unicamp Dia-a-dia. O Espaço 
de Arte fica na Rua Elis Regina 131, no campus 
da Unicamp. Outras informações: 19-3521-1732. 
    � IEL recebe Jorge Montelone - O 
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) recebe 
no dia 2 de junho, a partir das 14h30, a visita 
de Jorge Monteleone, da Universidade de Buenos 
Aires (UBA). Ele participa de uma mesa-redonda 
no seminário do Centro de Pesquisa em Estudos 
Hispano-americanos do IEL, que acontece na 
Sala de Colegiados da unidade. Discute: “Anto-
logía, canon y figura: la poesía argentina en la 
antología Puentes/Pontes”. Além de Montelone, 
Walter Costa (CEHISP-UFSC) e Silvana Serrani 
(IEL), coordenadora do evento, falam sobre “As 
Traduções da Antología de la literatura fantástica 
de Borges, Bioy Casares e Silvina Ocampo” e “An-
tologias, Tradução e Memória Ibero-americana”, 
respectivamente. Outras informações sobre o 
seminário do IEL podem ser obtidas pelo e-mail: 
silvana.serrani@gmail.com
� Pós-graduação em debate - Um 

grupo formado por pós-graduandos da Uni-
camp realiza, uma vez por semana, reuniões 
para debater a situação da Pós-graduação da 
Universidade. Os encontros, que são abertos 
à participação de alunos de pós-graduação, 
acontecem sempre das 13 às 14 horas, em 
diversos locais. O próximo será no dia 2 de 
junho, no Instituto de Matemática, Estatística 
e Computação Científica (Imecc). Os demais 
ocorrem no dia 9 de junho, no IFGW; 19 de 
junho, na FEEC; 23 de junho, no IQ, e no dia 
30 de junho, no Imecc.
� Seymour Eagle Ensemble - For-

mado por alunos de sétima e oitava séries do 
ensino fundamental e de alunos da primeira 
série do ensino médio, o Coral Seymour Ea-
gle Ensemble faz apresentação no dia 2 de 
junho, às 12h30, no auditório do Instituto de 
Artes (IA). No mesmo local, às 14h30, participa 
de um workshop sobre educação musical. O 
repertório do Ensemble abrange estilos que 
vão da renascença à música contemporânea. 
Outras informações: coral@unicamp.br. 
� Fórum de Inovação – Organizado 

pela Agência de Inocação (Inova) da Uni-
camp, a próxima edição do Fórum Permanente 
de Inovação com a temática Princípios da 
Cooperação Universidade/Empresa, ocorre 
no dia 3 de junho, a partir das 9 ho-
ras, no Centro de Convenções da 
Unicamp. Confira a programação: 
http://www.cori.unicamp.br/foruns/inovacao/
inova5.php#3 . Outras informações na 
página do evento: http://www.cori.uni-

camp.br/foruns/inovacao/foruns_inova.php.   
    � Biota - O Workshop “Biota + 10: defi-
nindo metas para 2020” acontece nos dias 3 
e 4 de junho. Será, a partir das 14 horas, 
no auditório da Fapesp. Celso Lafer, presidente 
Conselho Superior da Fapesp; Carlos Henrique 
de Brito Cruz, ex-reitor da Unicamp e diretor 
científico da Fapesp; Ricardo Renzo Brentani, 
diretor presidente; Joaquim José de Camargo 
Engler, diretor administrativo, e Carlos Alfredo 
Joly, do Instituto de Biologia da Unicamp (IB) 
e coordenador do Biota/Fapesp, participam da 
abertura do workshop. Outras informações: 
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/biota.pdf
� Matemática nos currículos de 

engenharia - O papel corrente e futu-
ro da matemática nos currículos de enge-
nharia é o que estará em debate em evento 
internacional a ser realizado de 3 a 5 de 
junho, no auditório do Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação Científica 
(Imecc). A Pró-Reitoria de Graduação (PRG), 
a Coordenadoria de Relações Institucionais e 
Internacionais (Cori), as Faculdades de Enge-
nharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC), 
de Engenharia Elétrica e de Computação 
(FEEC), de Engenharia Mecânica (FEM) e os 
parceiros franceses de programas de duplo 
diploma na área de Engenharia, co-organizam 
o evento. Outras informações: 19-3521-2551. 
    � Assentamentos rurais - A IV 
Jornada de Estudos em Assentamentos Rurais 
ocorre de 3 a 5 de junho, a partir das 9 
horas, na Faculdade de Engenharia Agrícola 
(Feagri). O evento é organizado pela profes-
sora Sonia Maria Pessoa Pereira Bergamasco. 
Programação: http://www.feagri.unicamp.br/
jornadadeassentamentos/Jornada/Programa-
cao.html. Outras informações: 19-3521-1066. 
    � Sensibilização ambiental – A 
I Jornada Científica de Sensibilização Am-
biental ocorre entre os dias 3 e 5 de junho em 
comemoração à Semana do Meio Ambiente. 
O evento, que acontece no auditório da Biblio-
teca Central “Cesar Lattes” (BCCL), contará 
com palestras de docentes das principais 
universidades do estado de São Paulo e com 
apresentação oral dos trabalhos técnico-
científicos selecionados na área da gestão 
ambiental. Saiba mais no endereço eletrônico: 
http://ambiente.prefeitura.unicamp.br/
� Modernidades no Brasil – O 

grupo de Pesquisa Vanguarda e Modernidade 
nas Artes Brasileiras e no Exterior promove, 
de 3 a 5 de junho, a partir das 10 horas, no 
auditório do Instituto de Artes (IA) da Unicamp, o 
colóquio “Modernidade(s) no Brasil: expe-
riências múltiplas”. As professoras Maria de 
Fátima Morethy Couto e Sylvia Helena Furegatti 
organizam o evento. Outras informações: http://
www.iar.unicamp.br/dap/coloquio3
� Prosódia da fala - O Instituto de Es-

tudos da Linguagem (IEL) sedia nos dias 4 e 5 
de junho, em seu auditório, a segunda edição 
do Colóquio Brasileiro de Prosódia da Fala. O 
evento é promovido pelo Grupo de Estudos 
de Prosódia da Fala e pela Luso-Brazilian 
Association of Speech Sciences (LBASS). O 
colóquio contará com apresentações orais e 
discussões. Envolve linguistas, fonoaudiólo-
gos, foneticistas, neurocientistas, professores 
de línguas e especialistas em acústica, psico-
logia cognitiva e síntese e reconhecimento da 
fala. A primeira edição do encontro aconteceu 
em 2008, na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Outras informações: 2colo-
quioprosodia@gmail.com
� Campanha do agasalho - Repú-

blicas estudantis da Unicamp arrecadarão nos 
dias 5 e 6 de junho, agasalhos para a população 
carente de Barão Geraldo. Todo o material 
arrecadado nos dois dias de campanha serão 
distribuídos no dia 17 de julho para entidades 
do próprio distrito. Em caso de excesso, outras 
organizações filantrópicas também serão bene-
ficiadas. O resultado da iniciativa dos estudantes 
universitários poderá ser consultado na Associa-
ção de Moradores de Barão Geraldo (AMOC). 
Outras informações: 19-9617-9149.
� Estudos utópicos - Depois de Flo-

rença, Campinas. O II Congresso Internacional 
de Estudos Utópicos vai reunir na Unicamp, de 
7 a 10 de junho, docentes, pesquisadores e 
estudantes de 11 países e de 36 universidades. 
Segundo o professor Carlos Eduardo Berriel, 
coordenador do evento e do Centro de Estudos 
Utópicos do Instituto de Estudos da Linguagem 
(U-TOPOS/IEL), o congresso busca delimitar 
a natureza literária da utopia e demarcar as 

modalidades de sua definição enquanto gênero. 
“Trata-se de definir o gênero como ponto de 
chegada crítico, localizando-o dentro da História 
concreta, deduzindo-o de forma sintética”. 
� Chorando na sombra - No dia 

9 de junho, às 19 horas, no auditório da 
Livraria Cultura do Shopping Center Iguatemi, 
em Campinas, haverá apresentação do grupo 
Chorando na Sombra. Criado em 2006, o grupo 
apresenta extenso repertório de choro, execu-
tando, além de composições próprias, obras 
de mestres como Chiquinha Gonzaga, Joa-
quim Callado, Anacleto de Medeiros, Ernesto 
Nazareth, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, 
Radamés Gnattali, e Juventino Maciel. Outras 
informações: camoroso@unicamp.br
� Palestra com Kleber Teraoka 

- Dia 10 de junho, das 19 às 21 horas, será 
realizada a palestra Ujima: aprendizado, de-
safios e perspectivas de uma startup de base 
tecnológica”, na Sala PB-18, do Ciclo Básico 
2. O palestrante convidado é Kleber Teraoka, 
sócio da Ujima Software. O encontro faz parte 
da série de aulas e palestras da disciplina 
AM-037: Propriedade Intelectual, Inovação e 
Empreendedorismo: Temas Contemporâneos. 
O último encontro acontece no dia 24 de junho. 
Na ocasião, Bastiaan Philip Reydon, professor 
do Instituto de Economia (IE) da Unicamp, fala 
sobre “Pesquisa, Inovação e Novos Negócios 
em Economia da Sustentabilidade”. Outras 
informações: 19-3521-2556.
� III Grande Desafio - O Museu Ex-

ploratório de Ciências recebe inscrições para 
avaliadores do III Grande Desafio (http://
www.mc.unicamp.br/grande_desafio2009), 
que acontecerá no dia 21 de junho. Os inte-
ressados em participar devem enviar e-mail 
para grandedesafio@reitoria.unicamp.br até 
1 de junho. No corpo da mensagem 
informar: nome completo, profissão e local 
de trabalho, além da confirmação de disponibi-
lidade para participar de uma oficina no dia 6 
de junho. Outras informações: 19-3521-1729 
    � Identidade visual - O Centro Aca-
dêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
(Cacau) da Unicamp promove um concurso 
aberto à sociedade acadêmica e civil para a 
criação de uma identidade visual que traduza a 
sua missão de representar os alunos do curso 
de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. As 
inscrições de trabalhos são gratuitas e podem 
ser feitas até 14 de junho, no site: http://
sites.google.com/site/concursocacau/. A logo-
marca vencedora será utilizada em diversos 
meios de comunicação e produtos relacio-
nados ao Cacau. Como premiação, o autor 
do trabalho escolhido receberá um pendrive 
de 8GB. Outras informações: 19-9638-8602. 
    � Encontro da Abet - A Unicamp 
sedia de 28 de setembro a 1 de outubro, o IX 
Encontro Nacional da Associação Brasileira 
de Estudos do Trabalho (Abet). A submissão 
de trabalhos e pôsteres deve ser feita até 
15 de junho. Outras informações na página 
eletrônica: http://www.abet-trabalho.org.br 
     � Graduação em Filosofia - O 
XIII Encontro e Pesquisa na Graduação em 
Filosofia da Unicamp acontece de 14 a 18 de 
setembro, no auditório I do Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas (IFCH). Interessados 
em expor trabalhos devem preencher ficha 
de inscrição no site: http://epgfilounicamp.
blogspot.com/2009/04/ficha-de-inscricao.html 
e encaminhá-la para o email epgfilounicamp@
gmail.com. Os estudantes que desejarem 
participar da “hospedagem solidária” devem 
efetuar inscrição até o dia 5 de junho, data 
em que também serão encerradas as inscri-
ções para apresentação de trabalhos. Para 
participar com ouvinte, a data final de inscrição 
é 14 de setembro. A participação é aberta 
aos estudantes devidamente matriculados em 
um curso presencial de graduação em Filo-
sofia e que estejam desenvolvendo pesquisa 
sob a orientação de um professor da área. 
Os expositores devem estar cursando, pelo 
menos, o terceiro semestre da graduação e 
não serão aceitos trabalhos de estudantes já 
graduados. O tempo máximo de exposição é 
de 20 minutos, seguidos de 10 minutos para 
debates e perguntas. A cada expositor será 
conferido certificado de participação. Outras 
informações: epgfilounicamp.blogspot.com
� Vitivinicultura - A Secretaria de Ex-

tensão da Faculdade de Engenharia Agrícola 
(Feagri) ofecere, de 6 a 10 de julho, o curso 
“Tecnologia em vitivinicultura – Vinificação”, 
na modalidade extensão universitária. Inscri-
ções: até 15 de junho, na página eletrônica: 

http://www.extecamp.unicamp.br/prematricula/
procura_aluno.asp

Veja mais eventos na Agenda Unicamp: 
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_
hoje/sala_imprensa/agenda-junho2009.php

  

    � Alimentos - “Estudo do potencial de 
aplicação industrial de uma mistura composta 
de lipase alcalina de Fusarium oxysporum e 
biossurfatante de Bacillus subtilis” (doutorado). 
Candidato: Cedenir Pereira de Quadros. Orien-
tadora: professora Glaucia Maria Pastore. Dia 
3 de junho, às 9h30, no salão nobre da FEA.

“Produção, purificação, caracterização 
e aplicação de transglutaminase de Stre-
promyces sp. CBMAI 837” (doutorado). Can-
didata: Juliana Alves Macedo. Orientadora: 
professora Helia Harumi Sato. Dia 10 de junho, 
às 14 horas, no salão nobre da FEA.
� Artes - “Tamba Trio: a trajetória histórica 

do grupo e análise de obras gravadas entre 
1962-1964” (mestrado). Candidato: Paulo Cesar 
Signori. Orientador: professor Ricardo Goldem-
berg. Dia 9 de junho, às 10 horas, no IA.

“O concerto para viola e orquestra de Antô-
nio Borges-Cunha: a obra e uma interpretação” 
(doutorado). Candidato: Ricardo Lobo Kubala. 
Orientador: professor Emerson Luiz de Biaggi. 
Dia 8 de junho, às 14 horas, no IA. 
� Biologia - “A família Lauraceae juss, 

no município de Santa Teresa, Espírito Santo” 
(mestrado). Candidato: Tiago Domingos Mou-
zinho Barbosa. Orientador: professor Pedro 
Luís Rodrigues de Moraes. Dia 3 de junho de 
2009, às 9 horas, na sala de defesa de teses 
da pós-graduação do IB.

“Prevenção da fibrose miocárdica e acúmulo 
de lipofuscina em cardimiócitos de camundon-
gos MDX” (mestrado). Candidata: Daniella 
Silva Oggiam. Orientador: professor Humberto 
Santo Neto. Dia 9 de junho, às 9 horas, na 
sala de defesa de teses do prédio da Pós-
graduação do IB (1º andar).

“Estudo citotaxonômico em especies de 
Paullinieae (sapindaceae)” (doutorado). Candi-
dato: Juan Domingo Urdampilleta. Orientadora: 
professora Eliana Regina Forni Martins. Dia 
9 de junho, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses da Pós-graduação do IB.
� Engenharia Química - “Células glan-

dulares atípicas e adenocarcinoma in situ de acor-
do com a Classificação de Betherda 2001: asso-
ciação cito-histológica” (mestrado). Candidata: 
Maria Cristina da Amaral Wstin. Orientador: 
professor Luiz Carlos Zeferino. Dia 10 de junho, 
às 9 horas, no anfiteatro do Departamento de 
Tocoginecologia da FCM (no Caism).
� Geociências - “A pesquisa para a 

conservação da biodiversidade no Brasil: a 
ecologia a partir de um enfoque interdisciplinar” 
(doutorado). Candidata: Márcia Gonçalves 
Rodrigues. Orientadora: professora Léa Maria 
Leme Strini Velho. Dia 9 de junho, às 14 horas, 
no auditório do IG.
� Humanas - “O mosaico do desem-

prego” (doutorado). Candidata: Marineide Ma-
ria Silva.  Orientadora: professora Márcia 
de Paula Leite. Dia 9 de junho, às 9h30, na 
sala de defesa de teses do IFCH. 
� Linguagem - “Dinâmicas discursivas 

na aula de português: usos do livro didático 
e projetos autorais” (doutorado). Candidato: 
Clecio dos Santos Bunzen Júnior. Orientadora: 
professora Angela Kleiman. Dia 3 de junho, às 
9 horas, na sala de defesa de teses do IEL. 

“Sobre a adivinhação, de Marco Túlio Cí-
cero” (mestrado). Candidata: Beatriz Ribeiro 
Gratti. Orientador: professor Paulo Sérgio 
de Vasconcellos. Dia 5 de junho, às 10 horas, 
na sala de defesa de teses do IEL.
� Matemática, Estatística 
e Computação Científica - “Unici-

dade de soluções fracas das equações de 
Navier-Stokes para fluídos compressíveis” 
(mestrado). Candidata: Ariane Piovezan En-
tringer. Orientador: professor Marcelo Martins 
dos Santos. Dia 5 de junho, às 14 horas, na 
sala 253 do Imecc.
� Medicina - “Diagnóstico localizatório 

preliminar da lesão vascular cerebral isquêmica 
com base em distúrbios de fala e linguagem” 
(mestrado). Candidato: Fabricio Ferreira de 
Oliveira. Orientador: professor Benito Pereira 

Damasceno. Dia 5 de junho, às 11 horas, no an-
fiteatro do Departamento de Neurologia da FCM. 
    “Avaliação dos marcadores da resposta infla-
matória aguda em cães” (mestrado). Candidata: 
Juliana Falcato Vecina. Orientadora: professo-
ra Helena Zerlotti Wolf Grotto. Dia 2 de junho, 
às 9 horas, no anfiteatro da Farmacologia da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM). 

“Colpopexia transcoccígea com tela de 
polipropileno com orifícios facilitadores da 
integração na correção do prolapso da parede 
posterior da vagina: resultados anatômicos e 
impacto na atividade sexual” (mestrado). Can-
didato: Vitor de Campos Pagotto. Orientador: 
professor Cássio Luis Zanettini Riccetto. Dia 
9 de junho, às 9 horas, no anfiteatro da Pós-
graduação da FCM.
� Química - “Síntese da macrolactona da 

migrastatina. Sínteses e aplicações de novos 
substratos em reações de RCAM catalisadas 
por [Mo]” (doutorado). Candidata: Fernanda 
Gadini Finelli. Orientador: professor Luiz 
Carlos Dias. Dia 5 de junho, às 8h30, no mi-
niauditório do IQ.

“Materiais nanoestruturados porosos an-
corados para o uso na remoção de corantes 
industriais” (doutorado). Candidata: Andrea 
Sales de Oliveira Moscofian. Orientador: 
professor Claudio Airoli. Dia 10 de junho, às 
14 horas, no miniauditório do IQ.

21/5/2009 – O nome de Aparecida Lúcia 
da Costa Mansur está registrado nos primeiros 
capítulos da história da Unicamp. E, como 
poucos, está presente também em sua história 
recente. Funcionária mais antiga em ativida-
de, dona Lúcia, como é conhecida, recebeu 
homenagem surpresa no último dia 21 da 
equipe de funcionários da Diretoria Geral de 

Funcionária mais 
antiga em atividade 
recebe homenagem

Aparecida Lúcia da Costa Mansur (à 
dir.), que está há 45 anos na Unicamp, é 
homenageada por funcionários da DGA: 
clip, documentos e álbum de fotos

Administração (DGA), órgão em que exerce 
a função de coordenadora adjunta. 

Na presença de colegas, amigos e fa-
miliares, dona Lúcia viu, por meio de um 
clipe, sua história de 45 anos de dedicação 
e contribuição à Universidade completa-
dos dia 21. Ela recebeu também, durante 
a homenagem que aconteceu no Auditório 
da AFPU, um álbum de fotos e documen-
tos revelando sua trajetória na Unicamp.  
    “Nós tínhamos pessoas que trabalhavam 
para a Unicamp antes mesmo de ela existir 
formalmente como Universidade. E dona 
Lúcia é uma delas. Então, poucas pessoas vão 
trabalhar por tanto tempo e, principalmente, 
trabalhar como se estivessem começando a 
cada dia”, refere-se à homenageada o pró-
reitor de Desenvolvimento Universitário, 
Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva.  
    “Quando comecei a trabalhar com admi-
nistração na Universidade, logo ouvi, como 

referência, o nome da Dona Lúcia. Ao 
longo desse tempo, ela tem sido o prin-
cipal esteio da DGA, principalmente nos 
momentos mais críticos e de transição. 
A dona Lúcia consegue transmitir para 
a equipe da administração da Universi-
dade a segurança que um órgão como 
este exige”, completa o pró-reitor.  
    Dona Lúcia veio para Campinas em 
1960, junto com a família, após passa-
gem pelas cidades de Santo Antônio da 
Alegria (SP), onde nasceu, e Itamogi 
(MG). No dia 21 de maio de 1964 era 
contratada como “escriturária-assistente 
administrativa” para o departamento pes-
soal. Sua presença figura em documentos 
históricos da época, como na foto em 
que funcionárias apresentam, em 1965, 
o primeiro uniforme da Universidade, 
ou assinando umas das primeiras notas 
de empenho do Instituto de Biologia.  

    Visivelmente emocionada, a ho-
menageada, dona de poucas palavras, 
escutou mensagem elaborada pela 
equipe e lida pela coordenadora da 
DGA, Edna Aparecida Rubio Colo-
ma: “Com uma credibilidade incon-
testável, nessa longa trajetória dá sua 
contribuição em incontáveis projetos, 
comissões e programas, seja no âm-
bito da DGA, seja no institucional. 
Neste ano de 2009, quando a DGA 
completará 40 anos, ela conta 45 anos 
de contribuição à Universidade. A ela 
nosso carinho e respeito. Dona Lúcia, 
simplesmente Dona Lúcia”. (Sílvio 
Anunciação)

Sinopse: Na era moderna, o motor 
do desenvolvimento tem sido o conheci-
mento. Adam Smith, Karl Marx, Joseph 
Schumpeter, Robert Solow destacaram 
o papel das idéias na criação de progres-
so para a humanidade. A partir dos anos 
1980, um novo pensamento surge sobre 
o lugar do conhecimento na geração 
de riqueza. Essa produção acadêmica 
renovada trata da inovação tecnológica, 
da análise das políticas que facilitam 
ou dificultam sua difusão na economia 
e da organização das atividades de 
pesquisa e desenvolvimento que a 
fundamentam. Nesta coleção, a Editora 
da UNICAMP leva ao público brasileiro 
as obras que representam esse novo 
pensamento. São livros e artigos que 
já se tornaram clássicos no estudo da 
inovação e de seus determinantes. O 
papel central da empresa na inovação, 
a contribuição essencial do mundo aca-
dêmico no avanço do conhecimento e 
na formação de cientistas e técnicos, as 
políticas públicas que podem estimular 
a inovação tecnológica são alguns de 
seus temas. Todos eles fundamentais 
para que o Brasil possa criar políticas 
efetivas que levem ao desenvolvimento 
sustentável baseado no conhecimento. 
(Carlos Henrique de Brito Cruz)
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