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Cena da ópera “Don
Giovanni”, no Theatro
Municipal de Paulínia

O professor Wilson Cano, coordenador
da série “Colóquios Perspectivas
Unicamp 50 anos”: “Esperamos que
os debates sejam muito proveitosos”

ÓPERA
Como pré-estreia das comemorações
dos 50 anos da Unicamp, no dia 30 de setembro houve apresentação da ópera “Don
Giovanni”, de W. A. Mozart, no Theatro
Municipal de Paulínia. O local ficou lotado
com a presença de dirigentes, professores,
estudantes e funcionários da Universidade,
bem como de integrantes da comunidade
externa. A ópera, produzida totalmente
pela Unicamp, foi reapresentada no dia 1º
de outubro.

Antes da apresentação, o coordenadorgeral da Unicamp, professor Alvaro Crósta,
representando o reitor José Tadeu Jorge,
deu as boas-vindas ao público e destacou
que a Unicamp nasceu com a missão de
inovar e de estar à frente do seu tempo.
Segundo ele, a Universidade surgiu pequena em tamanho, mas grande em suas
ambições. “Hoje podemos comprovar, com
imensa alegria, que as melhores expectativas dos nossos fundadores, tendo à frente
a destacada figura de Zeferino Vaz, tornaram-se uma realidade.”

Também presente à solenidade de abertura da ópera, a professora Ítala D’Ottaviano
enfatizou que, entre as atividades programadas para os próximos 12 meses, várias
mostrarão que a Unicamp pretende não
somente continuar dando conta das suas
atividades-fim, mas também manter o protagonismo na discussão das questões de interesse do país.
A montagem da ópera “Don Giovanni”
teve direção musical e regência do maestro
Abel Rocha (titular da Orquestra Sinfônica
de Santo André), direção cênica de Matteo

Bonfitto (professor do Departamento de
Artes Cênicas do Instituto de Artes da Unicamp) e coordenação de Angelo Fernandes
(diretor do Ópera Estúdio). A peça contou,
ainda, com o Coro Contemporâneo de Campinas, do IA-Unicamp, que foi regido por
Angelo Fernandes e formado por 40 alunos
de graduação e pós-graduação em Música. O
elenco reuniu os cantores Willian Donizetti, Volnei dos Santos, Raíssa Amaral, Daniel
Duarte, Susana Boccato, Fernando Barreto,
Ana Beatriz Machado e Raphael Domeniche. (Colaborou Manuel Alves Filho)
Arte: Luis Paulo Silva
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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

RUMOS DA POLÍTICA NACIONAL
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)

ARTE & CULTURA

Lançamento do Filme
“O crime da cabra”

05 de novembro
Quinta-feira - 12h

Auditório V da FCM

Docentes, funcionários
e alunos da Unicamp.

350 pessoas

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 Ariane Porto (Unicamp/ Instituto de Artes) e Teresa Aguiar.
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.

ARTE & CULTURA

11º Festival
Unicamp de Corais

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

Theatro Municipal
de Paulínia

Autoridades federais, estaduais,
municipais e internas.
Parceiros e patrocinadores.
Docentes, funcionários e alunos.
Grande público.

1.000
pessoas /dia

O Coral Unicamp Zíper na boca realiza o XI Festival Unicamp de Corais, com participação de Corais de diversas
partes do país.
R$ 2,00 inteira
R$ 1,00 meia

CIENTÍFICO

Inova Jovem 2015

12 de novembro
Quinta-feira - 14h

Auditório II da AFPU

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

100 pessoas

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.
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

XXIII Congresso de Iniciação
Científica da Unicamp

de 17 a 19 de novembro
de terça a quinta

CDC Unicamp
e Ginásio
Multidisciplinar

Alunos de graduação
da Unicamp.
Docentes e funcionários.

CIENTÍFICO

Perspectivas
Unicamp 50 anos

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

CDC Unicamp

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

1.000 pessoas

840 pessoas

17/11/2015 (terça-feira):
13h30 às 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 às 17h30 - Exposição dos painéis (Exatas e Tecnológicas)
18/11/2015 (quarta-feira):
14h00 às 15h00 - Palestra sobre Empreendedorismo com o Prof. Dr. Rochel Montero Lago (UFMG)
15h30 às 17h30 - Exposição dos painéis (Biológicas)
19/11/2015 (quinta-feira):
14h00 às 15h00 - Palestra a confirmar
15h30 às 17h30 - Exposição dos painéis (Artes e Humanas)
CLIMA, AMBIENTE, ÁGUA E ENERGIA
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)

ARTE & CULTURA

Festival de Encerramento da
5a edição do Aluno-Artista

28 de novembro
Sábado

Concha Acústica

Autoridades federais, estaduais,
municipais e internas.
Parceiros e patrocinadores.
Docentes, funcionários e alunos.
Grande público.

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.

CIENTÍFICO

Colóquios Unicamp Ano 50

28 de novembro
Sábado
das 8h30 às 13h

CDC Unicamp

Professores das redes estadual e
municipal do ensino fundamental
e médio.

800 pessoas

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

Prêmio PAEPE 2015

30 de novembro
Segunda-feira - 13h

CDC Unicamp

Autoridades internas.
Funcionários da Unicamp.
Convidados.

600 pessoas

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.

FESTIVO

