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Campinas, 5 a 18 de outubro de 2015

Unicamp divulga programação
Apresentação da ópera “Don Giovanni”, em Paulínia, marcou início das comemorações
ISABEL GARDENAL
bel@unicamp.br

Unicamp realiza contagem regressiva para as comemorações do
seu cinquentenário. A divulgação da programação oficial do
evento foi feita no último dia
29, no auditório da Agência para a Formação
Profissional da Unicamp (AFPU), pela professora Ítala D’Ottaviano, coordenadora da
comissão organizadora das comemorações.
Durante entrevista coletiva à imprensa, Ítala
anunciou que, a partir do dia 5 de outubro,
haverá um ano de comemorações pelo marco
do seu quinquagésimo ano de criação. “Iremos celebrar o que a Unicamp fez ao longo
desse tempo. Apesar de a Universidade ter
apenas 50 anos, tem demonstrado qualidade altamente relevante. Tanto que em todos

os rankings e levantamentos mais renomados, inclusive de instituições estrangeiras, a
Unicamp figura entre as melhores universidades do mundo com menos de 50 anos”,
ressaltou Ítala.
A professora, que também é assessora
especial do Gabinete do Reitor, lembrou
que, depois de comemorar o aniversário
da Universidade em 2016, a Unicamp não
estará mais no ranking das jovens instituições com menos de 50 anos. Terá entrado
para o rol das universidades com menos
de 100 anos. “Mas nossa instituição certamente prosseguirá mostrando qualidade
no ensino, na pesquisa e na extensão com
a sociedade.”
No decorrer da sua fala, ela apresentou
todas as atividades programadas, de outubro e novembro (veja a programação) deste ano até 2016. Os eventos serão artísticos,
culturais, científicos, festivos e esportivos.

Foram planejados debates acerca dos grandes temas e desafios da contemporaneidade. “Faremos esse debate para mostrar que
pretendemos manter esse protagonismo
também pelos próximos 50 anos e pelos demais”, salientou.
Na programação científica, um dos principais encontros será a série “Colóquios
Perspectivas Unicamp 50 anos”, coordenada pelo professor do Instituto de Economia
(IE) Wilson Cano. Segundo ele, nesses colóquios cada mesa- redonda vai discutir a atualidade dos temas propostos, tentando olhar o
Brasil nos próximos anos e indagando quais
são as suas perspectivas.
Wilson Cano será o responsável pela parte
de política, de economia e de políticas sociais
dos colóquios. “Planejamos mesas também
sobre informática e teoria do conhecimento,
sobre criatividade, cultura, climatologia, entre outras”, comentou.

O docente do IE assinalou que ele espera ver debates acalorados, em consonância
com o momento que o Brasil está vivendo.
“É um momento quente de crise e de efervescência política, com críticas por todos
os lados”, destacou. “As mesas vão refletir
de certa forma tudo isso, e o público poderá dialogar com os participantes das mesasredondas, o que enriquecerá os debates.
Toda a sociedade pode participar do nosso
evento”, convidou.
A expectativa de Wilson Cano é que haja
uma frequência alta de participantes nos
colóquios. Ele conta que inclusive haverá uma transmissão simultânea no site da
Unicamp. “Esperamos que os debates sejam
muito proveitosos porque os nossos convidados não têm as mesmas posições. Com
isso, cremos que as discussões ganharão em
profundidade e interesse.”
Arte: Luis Paulo Silva
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ARTE & CULTURA

Ópera Don Giovanni

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

Theatro Municipal
de Paulínia

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

1.000
pessoas/dia

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. Foi totalmente montada pela
Unicamp, sob a responsabilidade do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural e do Departamento de
Música do Instituto de Artes. Seu Coro será constituído por estudantes de Canto da Universidade. As récitas fazem
parte do ciclo de óperas de Mozart, que teve início em 2014 com A Flauta Mágica, e terá continuidade nas próximas
temporadas.

FESTIVO

Abertura oficial das
comemorações
Unicamp Ano 50

05 de outubro
Segunda-feira - 18h

Auditório V da FCM

Autoridades federais, estaduais,
municipais e internas.
Parceiros e patrocinadores.
Docentes, funcionários e alunos
da Unicamp.

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

CIENTÍFICO

X Encontro Unicamp
Ventures

07 de outubro
Quarta-feira - 14h

Auditório V da FCM

Empresários de empresas
filhas da Unicamp.
Docentes, funcionários e alunos
da Unicamp.

350 pessoas

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.

ARTE & CULTURA

Lançamento do Filme
“O crime da cabra”

07 de outubro
Quarta-feira - 21h

Cinemark do Shopping
Iguatemi Campinas

Autoridades federais, estaduais,
municipais e internas.
Parceiros e patrocinadores.
Elenco e produção.
Grande público.

225 pessoas

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.
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?

Perspectivas
Unicamp 50 anos

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

CDC Unicamp

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

840 pessoas

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)
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)

ARTE & CULTURA

Abertura oficial da II Mostra
Unicamp de Fotografia

08 de outubro
Quinta-feira - às 15h

Espaço Cultural
Casa do Lago

Docentes, funcionários
e alunos da Unicamp.

500 pessoas

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.

CIENTÍFICO

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

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

CDC Unicamp

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

350 pessoas

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

FESTIVO

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

14 de outubro de 2015
Quarta-feira - 10h

Sala do Consu

Autoridades federais, estaduais,
municipais e 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).

FESTIVO

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

16 de outubro
Sexta-feira - 10h

CDC Unicamp

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

350 pessoas

O professor Carlos Vogt é ex-reitor da Unicamp, diretor da Univesp e coordenador do Labjor.

30 anos Coral
Ziper na Boca

17 de outubro
sábado - 20h

Teatro Castro Mendes

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

790 pessoas

O Coral Unicamp Zíper na Boca convida todos os seus amigos e público em geral para comemorar seus 30 anos de
formação! Com um repertório constituído pelas montagens cênicas de maior sucesso do grupo. Será relembrada 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.
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 | Horário de funcionamento da bilheteria: Terça a domingo, das 16 às 21h

ESPORTIVO

VI Volta da Unicamp

18 de outubro de 2015
Domingo - 8h

Cidade Universitária
Zeferino Vaz
Largada em frente a FEF

Docentes, funcionários
e alunos da Unicamp.
Atletas.
Grande público.

1600 atletas
4.500 público
geral

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.
Período de inscrições: 17 de Setembro a 13 de outubro de 2015. - Com taxa de inscrição
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 |
13h30 Exibição de Filmes
19/10 – Casa do Lago Unicamp – Sala de Cinema | 14h30 Exibição de Filmes
20/10 – Casa do Lago Unicamp – Sala de Cinema | 10h00 Peça de Teatro Pingo d’Agua, com a participação das
crianças do DEDIC e Prodecad da Unicamp | 14h00 - Estacionamento - Exposição Laboratório Móvel da Sanasa,
com a participação das crianças do DEDIC e Prodecad da Unicamp | 14h00 Exibição de Filmes
21/10 – Casa do Lago Unicamp – Sala de Cinema | 13h00 Exibição de Filmes

Colóquios
Unicamp Ano 50

24 de outubro
Sábado - das 8h30 às 13h

CDC Unicamp

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

800 pessoas

Universidade e Ensino - Prof. José Tadeu Jorge
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?

30 anos do Hospital
de Clínicas Unicamp

26 de outubro
Segunda-feira - 9h30

Auditório V da FCM

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

340 pessoas

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.

CIENTÍFICO
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