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Campinas, 29 de setembro a 5 de outubro de 2008

 Simtec - De 29 de setembro a 1º de outubro será realizado o II Simpósio de Profissionais da Unicamp (Simtec), no Centro de Convenções. A organização é do Grupo Gestor de
Benefícios Sociais (GGBS). Saiba mais na
página eletrônica: http://sistemas.rei.unicamp.br/ggbs/simtec/index.php. Outras informações: 19-3521-4614 ou 3521-5818.
 Semana do Idoso - A abertura da Semana do Idoso acontece no dia 29 de setembro, a partir das 13h30, no auditório Paulistinha. O evento é organizado pelo Hospital de
Clínicas (HC), pelo Ambulatório de Geriatria,
Serviço Social e pela Liga de Geriatria. A
Semana do Idoso será realizada em diversos
locais do campus e no Sesc-Campinas, local
onde ocorrem atividades artísticas, esportivas e culturais. Intitulada “Possibilidades na
velhice: autonomia e sabedoria”, o evento prossegue até 3 de outubro. Confira a programação:
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/semana-idoso.doc
 Encontro de Empreendedores - A
Agência de Inovação Inova Unicamp e o Unicamp Ventures, grupo de ex-alunos empreendedores da Unicamp, realizam no dia 30
de setembro, das 14 às 17h30, no auditório
da Diretoria Geral da Administração (DGA),
o seu III Encontro de Empreendedores. O
evento reunirá na Unicamp representantes de
diversas empresas “Filhas da Unicamp” e profissionais de empresas de destaque para discutir temas como Financiamento e Investimento
de Start-ups, Gestão de Pessoas, Vendas e
Marketing. Informações: 19 3521-2556.
 Afrânio Montemurro – Mostra de pinturas fica até 30 de setembro, no Espaço de
Arte do Centro de Convenções. Faz parte do
Projeto Unicamp Dia-a-dia. Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30.
O Espaço de Arte fica na Rua Elis Regina,
131, no campus da Unicamp. Outras informações: 19-3521-1732.
 Fundação Fórum Campinas - O próximo Seminário da Fundação Fórum Campinas (FFC) “Perspectivas e Desafios ao Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Campinas” ocorre no dia 1º de outubro, das
9 às 17 horas, no auditório do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). As inscrições,
gratuitas, devem ser feitas na página eletrônica www.forumcampinas.org.br
 Seminários do Geopi - O Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da
Inovação (Geopi) organiza no dia 29 de setembro, às 14 horas, na sala EB-15, a oitava edição da série de seminários teóricos
“Instituições e Institucionalismo”. Na ocasião,
Sergio Salles-Filho, professor do DPCT,
Solange Corder, pesquisadora do Geopi e
Carolina Rio, mestranda pelo DPCT, realizarão discussões a partir dos textos de Gintis
H., Bowles S., Boyd, entre outros. O evento
é aberto ao público. O Geopi é ligado ao
Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências
(IG). Trabalha com conceitos e métodos
derivados de disciplinas como economia da
tecnologia e da inovação, economia das instituições, sociologia da inovação, teoria das
organizações, gestão estratégica, dentre
outras abordagens complementares. Outras
informações podem ser obtidas pelo telefones 19-3521-5125 ou 3521-4597. Confira a
programação na página eletrônica: http://

www.ige.unicamp.br/geopi/seminarios.php.
 Workshop do Gastrocentro - O Workshop de atualização “Doença do Refluxo
Gastroesofágico e Helicobacter Pylori” acontece no dia 1º de outubro, a partir das 8h15,
no anfiteatro Masao Fujimaki do Centro de
Diagnósticos de Doenças do Aparelho Digestivo (Gastrocentro). As inscrições (antecipadas) são gratuitas. Outras informações: 193521-8565.
 Doador Universitário - A próxima coleta de sangue do Projeto Doador Universitário ocorre no dia 2 de outubro, a partir das
8 horas, no Estacionamento da Faculdade de
Engeharia Mecânica (FEM). Saiba onde
acontecem as próximas, no site http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/sala_imprensa/CRONOGRAMA_DOADOR.doc
 Canarinhos da Terra - O Projeto Canarinhos da Terra Petrobras/Unicamp lança nos
dias 2 e 3 de outubro, no Centro de Convivência Cultural (Praça Imprensa Fluminense
s/nº, no bairro do Cambuí), o Concerto de
Primavera 2008 “Na praia de Caymmi e O
Amor em Construção”. No dia 2, às 15 horas,
o espetáculo é direcionado para projetos
sociais e escolas. No dia 3, às 20 horas, é
aberto ao público. Outras informações:
canarinhos@hotmail.com ou telefone 193249-0583.
 Lota & Bishop – O livro Invenções de
Si em Histórias de Amor – Lota & Bishop (Editora Apicuri) é fruto da pesquisa de doutorado
da professora Nadia Nogueira no Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) e será
lançado no dia 3 de outubro, às 19 horas, na
Livraria Cultura do Shopping Iguatemi em
Campinas. A autora alimenta a discussão
sobre o lesbianismo contando a história do
romance de quase 20 anos de Lota Macedo
Soares, socialite carioca responsável pelas
obras do Aterro do Flamengo, com Elizabeth
Bishop, considerada a maior poetisa norteamericana do século 20. A tese de Nadia
Nogueira foi tema de reportagem do Jornal
da Unicamp em dezembro de 2005: http://
www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/
dezembro2005/ju312pag12.html
 Cariologia e Saúde Coletiva - A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (FOP) recebe, de
1 a 31 de outubro, inscrições à seleção de
candidatos para mestrado, doutorado e doutorado direto, nas áreas de concentração em
Cariologia e Saúde Coletiva do Programa de
Pós-graduação em Odontologia. As inscrições
podem ser feitas por profissionais de nível superior da área de saúde ou áreas afins. Os exames acontecem nos dias 17 e 18 de novembro
e os resultados serão divulgados no dia 1 de
dezembro para início das atividades acadêmicas no primeiro semestre de 2009. Outras informações pelo site http://www.fop.unicamp.br/cpg/ ou telefone 19-2106 5250.
 Prêmio FEAC de Jornalismo - “A aliança da sociedade em prol da Educação
Pública de Qualidade” é o tema da 11ª edição do Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo. Interessados em se inscrever têm até 3
de outubro. A Fundação FEAC volta a adotar
a temática “Educação Pública de Qualidade”
devido à preocupação constante e aos esforços que têm de ser investidos para que haja,
na cidade de Campinas, movimento que resulte em ações em prol da qualificação da
educação. Fotojornalismo, Mídia Impressa,
TV, Rádio, Cinegrafista e House Organ são
as categorias em que os concorrentes poderão se inscrever. Os trabalhos inscritos disputarão prêmios no valor de R$ 3,3 mil por
categoria e R$ 4 mil na modalidade especial, portanto, o vencedor do Grande Prêmio

Fundação Feac-CPFL de Jornalismo sairá da
cerimônia com R$7,3mil, resultantes da
somatória de conquistas. Outras informações sobre o prêmio FEAC: 19- 3794-3511
ou 3794-3526.
 Vestibular - A Comissão Permanente
para os Vestibulares da Unicamp (Comvest)
está com inscrições abertas para o Vestibular Nacional Unicamp 2009. Os candidatos
têm até o dia 7 de outubro para se inscrever.
Saiba mais na página eletrônica: http://
www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/
09/02/vestibular-2009-recebe-inscricoesate-7-de-outubro
 Urbanidade em Movimento - Até 3 de
outubro acontece, no Espaço Cultural Casa
do Lago, o evento Urbanidade em Movimento (http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2008/09/19/urbanidade-e-movimento-comeca-segunda-na-casa-do-lago).
Outras informações: telefone 19-3521-7017.
 Mestrado em Relações Internacionais - O Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da Unicamp, Unesp e
PUC-SP, recebe, até 3 de outubro, inscrições
à seleção de 15 candidatos ao mestrado nas
áreas de Concentração Instituições, Processos e Atores; Política Externa; Paz; Defesa
e Segurança Internacional. O resultado do
processo seletivo sai no dia 20 de outubro.
A lista final de selecionados será publicada
no dia 8 de dezembro. Outras informações
pelo e-mail: remoraes@terra.com.br. Confira o edital: http://www.unicamp.br/unicamp/
unicamp_hoje/sala_imprensa/processoseletivo2009.pdf
 Bolsistas trabalho SAE - O Serviço de
Apoio ao Estudante (SAE) recebe, até 8 de
outubro, solicitações de bolsistas trabalho
2009. Saiba mais no site da unidade: http://
www.sae.unicamp.br/conteudo.php?id=17
 Professor adjunto UFMG - A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) recebe, até 7 de outubro, inscrições para preenchimento de vaga de professor adjunto. É na
área de Filosofia. Informações: 31-3409
5016. Veja o edital www.fafich.ufmg.br/fil

EVENTOS FUTUROS
Workshop - A Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) promove nos dias 7 e 8 de outubro, a partir das
8h30, no auditório da Associação de Docentes da Unicamp (Adunicamp), workshop com
o professor Michael Benedikt (Universidade
Austin/Texas). Ele discute “Valor em Habitações de interesse social associado com pesquisas desenvolvidas em conjunto com a
CDHU”. O evento é aberto para pesquisadores, estudantes e profissionais interessados
no tema. Informações: 19-8114-3552.
 Premiação - Contratada em junho para
compor o quadro docente do Instituto de Química (IQ), a professora Luciana Gonzaga de Oliveira foi contemplada com o prêmio – Grant L´Oreal Brasil para as Mulheres na Ciência
2008, na área de Ciências Químicas. O programa é patrocinado pela L´Oreal Brasil em parceria com a Academia Brasileira de Ciências
e a Unesco. O anúncio oficial foi feito no dia
6 de agosto e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 8 de outubro, no Hotel Copacabana Palace (RJ). Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/08/
12/docente-do-iq-recebe-premio-l-orealbrasil-para-mulheres-na-ciencia-2008-0
 Jovens Pesquisadores do IFGW - O
IX Encontro de Jovens Pesquisadores, evento organizado por estudantes de pós-graduação do Instituto de Física “Gleb Wataghin”
(IFGW), acontece de 8 a 10 de outubro, no

nharia Básica) do IG. Outras informações:
leclig@ige.unicamp.br

Os excluídos

Contribuição à história da
pobreza no Brasil (1850-1930)
Autor:
José Roberto do Amaral Lapa
“Na produção acadêmica sobre a
pobreza no Brasil, as abordagens no
geral não conseguiram fugir de um
viés que se define pelo sistema de
produção, em cuja inserção os trabalhadores sinonimizam os pobres. Fora
desse esquema, já se cai na marginalidade e, portanto, aí os pobres são
identificados com o banditismo, o crime, a prostituição, a mendicância e
outros fenômenos da patologia social,
constituindo a classe perigosa. Neste
estudo, procuramos seguir uma terceira via de abordagem: nem os trabalhadores (operariado) inseridos no sistema de produção ligado à grande lavoura de exportação e ao mercado de trabalho dela decorrente, portanto a força de trabalho organizada, nem os do
lumpemproletariado, a marginalidade
da qual, entretanto, não foram de todo
excluídos, pois vagam também pelo
universo que procuramos desvendar.
Esse universo, no entanto, é povoado
por legiões de desgraçados, excluídos
diríamos hoje, que, se não estão inseridos na economia formal e muitas
vezes até na informal, não caíram também no submundo.”
Co-edição: EDUSP
ISBN 978-85-268-0793-8
Páginas: 248 - Edição: 1a
Tam: 19 x 24 cm - Ano: 2008
Área: história - Preço: R$ 58,00

IFGW. Tem por objetivo promover a integração entre os futuros e atuais pós-graduandos
ligados às áreas de pesquisa correlacionadas com a Física. Outras informações: 193521-5328 ou na página do evento http://
www.ifi.unicamp.br/encontro
 Desastres Naturais - O Laboratório de
Estudos Climáticos (LECLIG) do Instituto de
Geociências (IG) reliza mesa-redonda sobre
desastres naturais. Será no dia 8 de outubro,
às 14 horas, na sala EB-02 (prédio da Enge-

 Alimentos - “Seleção de microrganismos osmofílicos isolados de favo-de-mel
para produção de frutooligossacarídeos por
fermentação” (mestrado). Candidata: Juliana
Bueno da Silva. Orientadora: professora
Gláucia Maria Pastore. Dia 1º de outubro, às
9h30, no salão nobre da FEA.
 Biologia - “Nicho trófico de Tropidurus
hispidus (Sauria: Tropiduridae) em ambiente de restinga” (mestrado). Candidato: João
Carlos Lopes Costa. Orientador: professor
Sérgio Furtado dos Reis. Dia 30 de setembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses
da pós-graduação do IB.
“Estudos morfológicos em cinco espécies de
Polygala L. (Polygalaceae) com ênfase nas
estruturas secretoras” (doutorado). Candidata:
Ana Cristina Andrade de Aguiar Dias. Orientadora: professora Marilia de Moraes Castro.
Dia 3 de outubro, às 9 horas, na sala de defesa
de teses da pós-graduação do IB.
 Computação - “Distribuição de chaves criptográficas em redes de sensores sem fio” (doutorado). Candidato: Leonardo Barbosa e Oliveira. Orientador: professor
Ricardo Dahab. Dia 29 de setembro, às 14
horas, na sala 85 do IC.
 Física- “Desenvolvimento de uma técnica multimodal associando eletroencefalografia
e ressonância magnética funcional para o estudo de memória operacional: aplicação
em indivíduos com epilepsia de lobo temporal mesial associada à atrofia hipocampal”
(doutorado). Candidata: Helka Fabbri Broggian Ozelo. Orientador: professor Roberto
José Maria Covolan. Dia 30 de setembro, às
10 horas, no IFGW.
 Linguagem - “Projetos de letramento:
ação e formação de professores de língua
materna” (doutorado). Candidata: Glicia Marili Azevedo de Medeiros Tinoco. Orientadora: professora Angela Kleiman. Dia 29 de
setembro, às 14 horas, na sala de defesa de
teses do IEL .
 Matemática, Estatística e Computação Científica - “Modelagem matemática da interação do rotavírus com o sistema
imunológico” (mestrado). Candidata: Andressa Pinheiro.
Orientador: professor Hyun Mo Yang. Dia 30 de setembro, às
10 horas, na sala 253 do Imecc.
“Isometrias e similaridades” (mestrado profissional). Candidato: Alexandre Pereira Sousa. Orientadora: professora Claudina Izepe Rodrigues. Dia 30 de setembro,
às 15 horas, na sala 253 do Imecc.
 Medicina - “Biomarcadores plasmáticos de oxidabilidade e inflamatórios em portadores de hiperalfalipoproteinemia e sua relação com a aterosclerose precoce” (mestrado). Candidata: Carla Evelyn Coimbra Nuñez. Orientadora: professora Eliana Cotta
de Faria. Dia 2 de outubro, às 14 horas, no
anfiteatro da Farmacologia da FCM.
 Química - “Determinação de hidrocarbonetos majoritários presentes no gás
natural utilizando espectroscopia no infravermelho próximo e calibração multivariada”
(mestrado). Candidata: Camila Manara Franco. Orientador: professor Jarbas José Rodrigues Rohwedder. Dia 3 e outubro, às 14
horas, no miniauditório do IQ.
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 Uma viagem
de moto, do
Brasil ao Peru
23/9/2008 – Uma nova aventura vai começar! No próximo dia 4 de outubro, um grupo de
seis amigos parte, de moto, rumo a Machu
Picchu, no Peru. Durante 30 dias, Sidnei Geraldo dos Santos, do Instituto de Computação
(IC); Fabrício Angel Nardi, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH); Flávio
Scarelli, do Hospital de Clínicas (HC) e Helder
Pantarotto, do Instituto de Química (IQ), em
companhia de Caio Pompeo de Camargo e sua
noiva, Rita de Cássia Souto Quartieri, percorrerão 13 mil quilômetros, cortando o Brasil e
passando por Bolívia, Chile e Argentina. “Será
um grande desafio, um verdadeiro ‘Big Brother’
sobre duas rodas”, afirmou Sidnei, já pensando
no cansaço da viagem e no longo período de
convivência entre os amigos em situações muitas vezes adversas.
De acordo com o grupo, a grande adrenalina
da viagem está no roteiro escolhido. Um caminho natural seria ir pela Argentina, porém, eles

Sidnei, Caio, Fabrício e Flávio: rota inexplorada

preferiram cortar o Brasil, saindo de Campinas
no sentido Campo Grande (MS), Cuiabá (MT),
Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). No Acre,
cruzarão a fronteira Brasil-Peru através de ponte
recém-inaugurada que liga a cidade de Assis
Brasil a Iñapari, no Peru, sobre o Rio Acre. De
Iñapari até Cuzco serão 740 quilômetros em
plena selva amazônica, dos quais apenas 50
quilômetros são asfaltados. “Sairemos de 180
metros acima do nível do mar para 4.800 metros

de altitude. Em pouco tempo sairemos de uma
temperatura de mais de 30 graus para algo muito próximo de zero grau”, contou Fabrício. Será
um teste para o grupo e para as motos também.
Sidnei e Caio pilotarão suas Suzuki DR800;
Fabrício, uma Yamaha XT660; Flávio, uma
BMW 1150GS e Helder, uma BMW 1150GS
Adventure. Vale lembrar que será a primeira vez
que um grupo de motoqueiros fará esse percurso. “Não existe qualquer registro nesse sentido

e, portanto, não sabemos o que encontraremos
pela frente”, disse Sidnei. O que o grupo tem a
favor é a experiência em longas viagens.
Retorno – Um motivo para lá de especial
fará com que o grupo se desfaça no trecho de
volta da viagem. A esposa de Helder está no
oitavo mês de gravidez e o nascimento de seu
filho o trará de volta a Campinas quando a viagem estiver por volta do 22o dia. No entanto,
ele não virá só. Helder terá a companhia de Flávio. A viagem, segundo o grupo, será fascinante. Eles apresentaram um roteiro resumido da
aventura. Campinas, Campo Grande, Cuiabá,
Vilhena, Porto Velho, Rio Branco, Marcapata,
Cuzco, Machu Picchu, Nazca, Arequipa
(Cannyon Del Cocca), Puno, Lago Titicaca,
Copacabana, Uros, Iquique, Salar do Uyuni
(maior salar do mundo),Calama (Mina de cobre de Chuchicamata), San Pedro Atacama (Deserto de Atacama), Gêiseres Del Tátio, Vale de
La Luna, Slata, Córdoba, Corriente, Santa Fé,
Missiones, Porto Alegre, Florianópolis e, finalmente, Campinas.
Indagados sobre o que os leva a deixar seus
confortáveis lares, seus familiares e seus amigos, Sidnei foi enfático ao dizer “o incômodo
do cômodo”. “Ao contrário de muitas pessoas,
não consigo ficar o tempo todo na frente de uma
televisão. Além disso, essas viagens nos permitem conhecer outras realidades, outras pessoas e aí percebo o quanto sou privilegiado. Isso
me torna mais humilde”, disse ele.
(Jeverson Barbieri)

