UNICAMP ANO 50
Um dos desafios da universidade pública é seu compromisso social

PROGRAMAÇÃO - OUTUBRO DE 2015
CATEGORIA

PROJETO

ARTE & CULTURA

Ópera “Don Giovanni”

FESTIVO

Abertura oficial das
comemorações
Unicamp Ano 50

CIENTÍFICO

X Encontro Unicamp
Ventures

ARTE & CULTURA

CIENTÍFICO

Lançamento do Filme
“O crime da cabra”

Perspectivas
Unicamp 50 anos

QUANDO?

30 de setembro e 1º de
outubro
Quarta e quinta-feira
20h

05 de outubro
Segunda-feira
18h

LOCAL

PÚBLICO-ALVO

DETALHES

A encenação da ópera Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, considerada uma das obras-primas da história das
óperas, é um dos destaques da temporada 2015 da Orquestra Sinfônica da Unicamp. Será totalmente montada pela Unicamp,
*Autoridades municipais e
sob a responsabilidade do Centro
internas
Teatro Municipal de
*Parceiros e patrocinadores 1.000 pessoas por de Integração, Documentação e Difusão Cultural e do Departamento de Música do Instituto de Artes. Seu Coro será constituído
Paulínia
por estudantes de Canto da Universidade. As récitas fazem parte do ciclo de óperas de Mozart, que teve início em 2014 com A
dia
*Docentes, funcionários e
Flauta Mágica, e terá continuidade nas próximas temporadas.
alunos
*Grande público
Entrada Franca - retirada de convites a partir das 17h, do dia de cada apresentação, na bilheteria do Teatro.

*Autoridades federais,
estaduais, municipais e
internas
Auditório V da FCM
*Parceiros e patrocinadores
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp

07 de outubro
Quarta-feira
14h

*Empresários de empresas
"filhas" da Unicamp
Auditório V da FCM
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp

07 de outubro
Quarta-feira
21h

*Autoridades federais,
estaduais, municipais e
Cinemark do
internas
Shopping Iguatemi
*Parceiros e patrocinadores
Campinas
*Elenco e produção
*Grande público

08 de outubro
Quinta-feira
às 9h e às 14h

ESTIMATIVA DE
PÚBLICO

CDC Unicamp

*Autoridades federais,
estaduais, municipais e
internas
*Comunidade acadêmica
nacional e internacional

350 pessoas

350 pessoas

A cerimônia de abertura contará com as seguintes atividades:
- Espetáculo Concertato , produzido e encenado pela Orquestra Sinfônica da Unicamp e pelos atores do LUME
- Lançamento de livros da Série Especial Comemorativa Ano 50, pela Editora da Unicamp
- Abertura da Exposição Documental “Unicamp Ano 50: Concepção”, organizada pelo SIARQ e pelo NICS
- Lançamento de produtos da marca Unicamp Ano 50

O Encontro Unicamp Ventures, que é realizado anualmente com o intuito de consolidar e ampliar a rede de empreendedores
oriundos da Universidade e chegou à décima edição neste ano. O evento vai ser realizado no próximo dia 7 de outubro, às 14
horas, no auditório V da Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Na ocasião, será apresentado um balanço sobre os 10 anos da
iniciativa e também abordará as expectativas para a próxima década. O evento é organizado pelo Grupo Unicamp Ventures e
conta com o apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp.

Pré-estreia nacional do filme-escola “O Crime da Cabra”, primeiro longa-metragem co-produzido pela Unicamp, estrelado pelos
atores Lima Duarte, Arlete Salles e Laura Cardoso e dirigido por de Ariane Porto (Unicamp/ Instituto de Artes) e Teresa Aguiar.
225 pessoas

SINOPSE
Uma pequena cidade do interior vê seu cotidiano abalado por causa de um crime inusitado: uma cabra comeu o dinheiro de sua
própria venda. Tem início uma disputa entre dois antigos amigos para saber de quem é a cabra?

GEOPOLÍTICA E ECONOMIA INTERNACIONAL
9h às 12h - Geopolítica Mundial: que novos caminhos teremos?
- Prof. Dr. Sebastião Velazco e Cruz – Coordenador (UNICAMP/IFCH)
- Prof. Samuel Pinheiro Guimarães (Instituto Rio Branco, Brasília)
- Prof. Dr. Juan Arturo Guillén Romo (Universidad Autónoma de México, México)
- Prof. Dr. Perry Anderson (UNiversity of California - Los Angeles, EEUU)
840 pessoas
14h às 18h - Crise do Capitalismo Internacional: reestruturação ou nova desordem?
- Prof. Dr. Luís Gonzaga M. Beluzzo (Coordenador) – (UNICAMP/IE e FACAMP)
- Prof. Pierre Salama (Université Paris 13, França)
- Prof. Dr. Riccardo Bellofiore (Universitá di Bergamo, Itália)
- Prof. Dr. Jan Kregel (Levy Economics Institute of Bard College e Univ.ersity of Texas, EEUU)

Abertura oficial da II Mostra
Unicamp de Fotografia:
ARTE & CULTURA

CIENTÍFICO

FESTIVO

2º Congresso de Extensão
das Universidades
Associadas Grupo
Montevidéu - AUGM

Outorga de Título de Doutor
Honoris Causa
Prof. Dr. Pierre Parlebás

FESTIVO

Outorga de Título de
Professor Emérito
Prof. Dr. Carlos Vogt

08 de outubro
Quinta-feira
às 15h

de 09 a 12 de outubro
Sexta-feira
19h (abertura dia 09)

14 de outubro de 2015
Quarta-feira
10h

16 de outubro
Sexta-feira
10h

Os fotógrafos Celso Palermo e Antônio Scarpinetti, funcionários técnico-administrativos da Unicamp, transformaram uma ideia
em ação, buscando parcerias e construindo um movimento concreto - a Mostra Unicamp de Fotografia.
A proposta é a da diversidade de visões e pensamentos a partir da – e também sobre a – nossa universidade. O objetivo é não
deixar desaparecer a materialização dos universos particulares dos indivíduos inseridos neste universo. Diferentes
manifestações de pensamento e de ação permitem revelar a diversidade de reflexões aqui produzidas: o ensino, a pesquisa, a
extensão; docentes, estudantes, técnico-administrativos; exposições em espaços abertos e fechados.
O grupo formado em torno da organização da Mostra trabalhou, desde o início, sob o princípio de que a cultura e a arte em
nossa Universidade, mais que entretenimento, devem significar a representação de diferentes formas de expressão e uma
ponte efetiva para o diálogo com a sociedade.

Espaço Cultural
Casa do Lago

*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp

500 pessoas

CDC Unicamp

*Autoridades federais,
estaduais, municipais e
internas
*Comunidade acadêmica
nacional e internacional

350 pessoas

Sala do Consu

*Autoridades internas
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp
*Convidados

80 pessoas

A Faculdade de Educação Física indicou a concessão do título de “Doutor Honoris Causa" ao francês Prof. Dr. Pierre Parlebás
por sua trajetória acadêmica e por suas contribuições para a Educação Física Contemporânea.
Após a cerimônia de outorga de título, o Professor realizará uma Conferência para os alunos e docentes de Educação Física no
auditório II da AFPU (DGA)
Padrinhos, flores, apresentação cultural e café de confraternização

CDC Unicamp

*Autoridades federais,
estaduais, municipais e
internas
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp
*Convidados

350 pessoas

Ex-reitor da Unicamp, Diretor da Univesp e Coordenador do Labjor
Esperamos receber muitos convidados. (Prof. Vogt encaminhou 1.000 convites)
Padrinhos, flores, apresentação cultural e café de confraternização

O Congresso contará com a participação de universidades do Brasil, da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.
Serão quatro dias de palestras, debates, mesas-redondas e diversas atividades culturais a serem desenvolvidas no Centro de
Convenções e no Ciclo Básico II.
Mais informações em http://www.preac.unicamp.br/augm/index.html

O Coral Unicamp Zíper na Boca comemora seus 30 anos de formação em 2015! Com um repertório constituído pelas montagens
cênicas de maior sucesso do grupo, o espetáculo relebrará a trajetória deste coro que abrigou centenas de coralistas ao longo
dos anos, os quais, com suas vozes, ajudaram a construir uma trajetória musical marcada por uma forte sintonia com o público.

ARTE & CULTURA

30 anos Coral Ziper na Boca

17 de outubro
sábado
20h

Teatro Castro
Mendes

*Autoridades municipais e
internas
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp
*Convidados

790 pessoas

Regência/ Direção Geral/ Musical: Vívian Nogueira
Direção Cênica: Eduardo Rosa
Apoio Técnico/Preparação Vocal: Ruxelli Bergamaschi
Figurinos:Warner Reis Jr. / Mariana Tardioli
INGRESSOS
Os ingressos estarão à venda na bilheteria do Teatro Castro Mendes a partir de 06 de Outubro.
Inteira: R$ 5,00
Meia: R$ 2,50

A prova consiste em um percurso de 5km, a ser percorrido em uma volta pelos inscritos para a prova de 5km e em duas voltas
no mesmo percurso para os inscritos na prova de 10km.

ESPORTIVO

VI Volta da Unicamp

18 de outubro de 2015
domingo
8h

Cidade Universitária *Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp
"Zeferino Vaz"
*Atletas
Largada em frente
*Grande público
a FEF

Período de inscrições: 17 de Setembro a 13 de outubro de 2015.
1600 atletas
Com taxa de inscrição
4.500 público geral
Ciclo de Palestras: 15 de outubro, às 19h, CDC
http://www.ggbs.gr.unicamp.br/voltadaunicamp/index.php?area=regulamento

CIENTÍFICO
ARTÍSTICO
CULTURAL

23º ECOCINE - Festival
Internacional de Cinema
Ambiental e Direitos
Humanos

de 19 a 21 de outubro de
2015
de segunda a quarta
manhã e tarde
(Evento todo - de 15 a
23/10)

FCM
Casa do Lago
Creche

*Autoridades federais,
estaduais, municipais e
internas
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp
*Crianças da Dedic
*Convidados

700 pessoas

19/10 – Auditório da Faculdade de Ciências Médicas Unicamp
09h00 Abertura
09h30 Exibição de Filmes: “Recicla a PET” 2014 (Animação) e “Lei da Água” (Documentário)
Diálogo com Malu Ribeiro, jornalista do SOS Mata Atlântica
13h30 Exibição de Filmes: “Recicla a PET” 2014 (Animação) e “A Ilha do Terrível Rapaterra” 2006 (Aventura)
Com a participação das crianças do DEDIC e Prodecad da Unicamp
19/10 – Casa do Lago Unicamp – Sala de Cinema
14h30 Exibição de Filmes: “Recicla a PET” 2014 (Animação) e “Moras à Luta” 2010-15 (Documentário)
20/10 - Casa do Lago Unicamp
10h00 Peça de Teatro Pingo d’Agua – Sala de Cinema
Com a participação das crianças do DEDIC e Prodecad da Unicamp
14h00 Exposição Laboratório Móvel da Sanasa (SANASA) - Estacionamento
Com a participação das crianças do DEDIC e Prodecad da Unicamp
14:00 Exibição de Filmes: “Recicla a PET”, “A Jangada de Raiz” 2012 (Documentário), “Gerais” 2014 (Documentário), “Mãe da
Amazônia” 2015 (Documentário) e “Capibaribes, da Nascente à Foz” 2015 (Documentário)
21/10 - Casa do Lago Unicamp - Sala de Cinema
13:00 Exibição de Filmes: “Recicla a PET” 2014; Animação
“Huicholes: Los Últimos Guardianes del Peyote” Documentário

Universidade e Ensino - Prof. José Tadeu Jorge

CIENTÍFICO

Colóquios Unicamp Ano 50

24 de outubro
Sábado
das 8h30 às 13h

FESTIVO

30 anos do Hospital de
Clínicas Unicamp

26 de outubro
Segunda-feira
9h30

CDC Unicamp

*Professores do ensino
fundamental e médio
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp

800 pessoas

Auditório V da FCM

*Autoridades federais,
estaduais, municipais e
internas
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp
*Convidados

340 pessoas

É consensual que a educação brasileira deixa a desejar e requer ajustes imediatos, pertinentes e objetivos visando sua
qualificação. Para definir as necessidades, é indispensável compreender o funcionamento e as características do nosso
sistema educacional, identificando as debilidades e buscando encontrar os aspectos que podem ancorar possíveis soluções.
Dada a natureza sistêmica da educação, torna-se necessária a análise de cada etapa e das relações entre elas: educação
infantil, ensino fundamental, ensino médio e técnico e ensino superior, inclusive a pós-graduação. Discutiremos os principais
indicadores de cada etapa, suas implicações na qualidade da educação e possíveis ajustes de melhoria qualitativa. A
universidade é parte do sistema educacional e pode, pela natureza das suas atividades (produção do conhecimento e
contribuição à formulação de políticas públicas), impactar positivamente todas as etapas. Cumprimos esse papel?

No decorrer dessas três décadas, o HC da Unicamp consolidou-se como um centro nacional de excelência em ensino,
pesquisa e assistência à saúde. Apenas na área assistencial, o HC soma mais de 7 milhões de atendimentos médicos e de 450
mil cirurgias realizadas, o que dá uma noção de sua importância não só para a população da região de Campinas, mas de todo
o país.

UNICAMP ANO 50
PROGRAMAÇÃO - NOVEMBRO DE 2015

CATEGORIA

PROJETO

QUANDO?

LOCAL

PÚBLICO-ALVO

ESTIMATIVA DE
PÚBLICO

DETALHES

RUMOS DA POLÍTICA NACIONAL

CIENTÍFICO

Perspectivas
Unicamp 50 anos

04 de novembro
Quinta-feira
às 14h

CDC Unicamp

*Autoridades federais,
estaduais, municipais e
internas
*Comunidade acadêmica
nacional e internacional

840 pessoas

14h às 18h - Política Nacional: agravamento da situação atual ou novo pacto conservador?
- Prof. Dr. João Quartim de Moraes – Coordenador (UNICAMP/IFCH)
- Prof. Dr. André Singer (USP/FFLCH)
- Prof. Dr. Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira (USP/FFLCH)
- Prof. Dr. Laurindo Leal Filho (USP/ECA, Carta Maior)
- Prof. Dr. Reginaldo Carmelo Correa de Moraes (UNICAMP/IFCH)

Convite aberto à comunidade acadêmica
Filme-escola “O Crime da Cabra”, primeiro longa-metragem co-produzido pela Unicamp, estrelado pelos atores Lima
Duarte, Arlete Salles e Laura Cardoso e dirigido por de Ariane Porto (Unicamp/ Instituto de Artes) e Teresa Aguiar.
ARTE & CULTURA

ARTE & CULTURA

CIENTÍFICO

Lançamento Filme “O crime
da cabra” na Unicamp

11º Festival Unicamp de
Corais

Inova Jovem 2015

05 de novembro
Quinta-feira
12h

06 e 07 de novembro
Sábado, às 20h
Domingo, às 17h

12 de novembro
Quinta-feira
14h

Auditório V da
FCM

Teatro Municipal
de Paulínia

Auditório II da
AFPU

*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp

350 pessoas

SINOPSE
Uma pequena cidade do interior Vê seu cotidiano abalado por causa de um crime inusitado: uma cabra comeu o
dinheiro de sua própria venda. Tem início uma disputa entre dois antigos amigos para saber de quem é a cabra.
Um vendeu e não recebeu o dinheiro.O outro pagou e não levou.
Por conta desta e de outras aventuras a cabra torna-se o centro das atenções e transforma a vida da cidade, às voltas
com uma polêmica sem fim.

*Autoridades municipais e
internas
O Coral Unicamp Zíper na boca realiza o XI Festival Unicamp de Corais, com participação de Corais de diversas partes
*Parceiros e
1.000 pessoas por
do país.
patrocinadores
R$ 2,00 inteira
dia
*Docentes, funcionários e
R$ 1,00 meia
alunos
*Grande público

* Alunos do Cotuca
(Colégio Técnico de
Campinas) e Cotil (Colégio
Técnico de Limeira)
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp

Cerimônia de encerramento do Programa Inova Jovem 2015, na qual as equipes finalistas apresentam seus modelos
de negócios a uma banca especializada que escolherá os vencedores. O Inova Jovem é um programa criado pela
Agência de Inovação Inova Unicamp que visa levar capacitação nas áreas de empreendedorismo e inovação para
alunos do Cotuca (Colégio Técnico de Campinas) e Cotil (Colégio Técnico de Limeira), criando oportunidades para que
estes alunos transformem suas ideias em novos negócios.
100 pessoas
Programação:
14h: Abertura e apresentação dos trabalhos dos finalistas (pitch)
15h30: Coffee Break e apuração das notas
16h: Palavra das autoridades e premiação dos vencedores

CIENTÍFICO

de 17 a 19 de novembro
XXIII Congresso de Iniciação
de terça a quinta
Científica da Unicamp
das 14h às 18h

CDC Unicamp
e
Ginásio
Multidisciplinar

*Alunos de graduação da
Unicamp
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp

17/11/2015 (terça-feira):
13h30 as 15h00 - Cerimônia de abertura e Palestra “Biologia da Fé” com o Prof. Dr. Miguel Arcanjo Areas (IB –
UNICAMP)
Apresentação artística do Coral “Zíper na Boca”
15h30 as 17h30 - Exposição dos painéis (Exatas e Tecnológicas)
1.000 pessoas

18/11/2015 (quarta-feira):
14h00 as 15h00 - Palestra sobre Empreendedorismo com o Prof. Dr. Rochel Montero Lago (UFMG)
15h30 as 17h30 - Exposição dos painéis (Biológicas)
19/11/2015 (quinta-feira):
14h00 as 15h00 - Palestra a confirmar
15h30 as 17h30 - Exposição dos painéis (Artes e Humanas)
CLIMA, AMBIENTE, ÁGUA E ENERGIA

CIENTÍFICO

ARTE & CULTURA

Perspectivas
Unicamp 50 anos

Festival de Encerramento da
5a edição do Aluno-Artista

26 de novembro
Quinta-feira
às 9h e às 14h

28 de novembro
Sábado

CDC Unicamp

Concha Acústica

*Autoridades municipais e
internas
*Comunidade acadêmica
nacional e internacional

*Autoridades municipais e
internas
*Alunos Artistas e
familiares
*Docentes, funcionários e
alunos
*Grande público

840 pessoas

9h às 12h – Mudanças Climáticas Globais
- Prof. Dr. Jurandir Zullo Jr. – Coordenador (UNICAMP/CEPAGRI)
- Profa. Maria Assunção Faus da Silva Dias (USP/IAG)
- Prof. Dr. Robert Frodeman (University of North Texas, EEUU)
- Prof. Dr. Mohamed Habib (UNICAMP/IB)
14h às 18h – Crise Hídrica Energética
- Luís Augusto Barbosa Cortez – Coordenador – (UNICAMP/FEAGRI)
- Vicente Andreu Guillo (ANA)
- Prof. Dr. Ildo Luis Sauer (USP/IEA)
- Francisco CarlosLahoz (Bacia do Rio Piracicaba)
- Prof. Dr Arlindo Philippi Jr ( USP e CAPES)

500 pessoas

O Programa Aluno-Artista da Unicamp foi criado em 2010 e é direcionado aos alunos da Unicamp de qualquer curso de
graduação, que possuam talentos artísticos. Já conta no histórico com uma média de 80 apresentações mensais
realizadas nos campi da universidade, enriquecendo, ainda mais, o campo das manifestações culturais da Instituição.
Cada projeto selecionado tem até dois proponentes, que recebem, cada um, uma bolsa aluno-artista pelo período de
oito meses, além de R$ 3 mil reais para a execução do projeto.

LÓGICA E PENSAMENTO CRÍTICO
Profª. Itala M. Loffredo D’Ottaviano

CIENTÍFICO

FESTIVO

Colóquios Unicamp Ano 50

Prêmio PAEPE 2015

28 de novembro
Sábado
das 8h30 às 13h

30 de novembro
Segunda-feira
13h

CDC Unicamp

CDC Unicamp

*Professores do ensino
fundamental e médio
*Docentes, funcionários e
alunos da Unicamp

*Autoridades internas
*Funcionários da Unicamp
*Convidados

800 pessoas

600 pessoas

Iniciaremos esta palestra por uma discussão sucinta sobre o desenvolvimento histórico da Lógica, considerada como a
ciência do raciocínio, o estudo da razão. A partir das leis básicas do pensamento aristotélico analisaremos o significado
lógico de contradição, consistência, inconsistência e completude, e sua relevância para o paradigma lógico-clássico da
racionalidade durante mais de vinte séculos. Entretanto, com a criação das lógicas não clássicas, a partir das primeiras
décadas do século XX, sabemos que é possível a derrogação de princípios lógicos aristotélicos sem a quebra da
racionalidade e do pensamento crítico. Discutiremos as características da lógica contemporânea, da lógica dita
“matemática” e das lógicas não clássicas, e seu papel nos fundamentos da matemática e das ciências em geral.

Este prêmio foi criado com o intuito de manifestar o reconhecimento pela contribuição à Unicamp de membros de seu
corpo de servidores técnicos e administrativos da carreira dos Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão –
PAEPE.
Tem como objetivo incentivar e dar visibilidade às iniciativas e aos projetos bem-sucedidos de todas as unidades e
órgãos da Unicamp, ampliando a percepção da comunidade sobre essas ações e promovendo a pró-atividade.

