
Centro ou Núcleo PROGRAMAÇÃO

NEPAM
- Visita guiada à Biblioteca do NEPAM;
- Visita guiada ao Laboratório Terra Mãe;
- Apresentação do filme: A menina que roubava livros, no auditório Daniel Joseph Hogan

CEPAGRI

1 – Estação Meteorológica
Apresentação da Estação automática e convencional.

- Normas de coleta de dados e representatividade;
- Explicar a nossa EMA;
- Uso de dados na previsão de tempo e na climatologia (normais climatológicas e
avaliação de mudanças climáticas).
Responsável: Bruno KabKe Bainy – Meteorologista
Apoio Técnico: Fabrício Leme Borges
Local: Avenida Alan Turing, 1500 - localizada dentro do Museu Exploratório de
Ciências da Unicamp.
2 - Demonstração do Globo 3D
Atividade Proposta: Demonstração do Globo 3D
- Planetas;
- Eventos Climáticos:
- Exposição de equipamentos meteorológicos.
Responsável: Jéssica Patrícia de Oliveira - Mestranda no programa de Ensino e
História de Ciências da Terra do Instituto de Geociências
Apoio Técnico: Gustavo Coral
Local: Avenida André Tosello, 209 – Prédio da Embrapa – Saguão do Auditório
3 - Exposição de equipamentos meteorológicos
Atividade Proposta: Exposição dos equipamentos meteorológicos com
explanação de seu funcionamento.
Responsável: Gustavo Coral – Engenheiro Agrônomo
Horários disponíveis
Apresentações:
9:00
10:00
11:00
Intervalo de Almoço:12:00 as 14:00 horas
14:00
15:00
16:00
As apresentações terão em média 45 minutos, sempre iniciando em hora cheia,
as atividades não são complementares, para um melhor aproveitamento dos
alunos sugerimos grupos de 10 alunos por apresentação.
Local: Avenida André Tosello, 209 – Prédio da Embrapa – Saguão do Auditório

NIED
- Demonstração interativa de alguns dispositivos na área de Robótica Pedagógica e Acessibilidade.

Local: Biblioteca Central - 1° piso



CIDDIC
e

LUME
(Programação

Cultural)

Coral Unicamp Zíper na Boca (CIDDIC)

O Coral Unicamp Zíper na Boca (CIDDIC) realizará uma apresentação no Teatro de Arena, das 12h às
12h30.

Escola Livre de Música/CIDDIC

- Grupo de Trompetes da ELM: grupo composto por alunos de trompete da Escola Livre de Música e

alunos de graduação em música bolsistas SAE. O Grupo fará uma apresentação no Teatro de Arena, das
13h50 às 14h30.

- Combo da ELM: big band de caráter experimental, com formação variada (saxofones, trompetes,
trombones, tuba, flautas, clarinetes, violino, guitarra, baixo, bateria e percussão) e repertório eclético,

desde música brasileira, jazz, boleros, música latina e etc. O Combo fará uma apresentação no Palco
Saúde, das 11h às 11h50.

Bolsão de Estacionamento
08h30 às 10h30 - Intervenções da Família Burg
10h30 às 11h - Bloco Cupinzeiro (finaliza com o cortejo até o Teatro de Arena)

Teatro de Arena
11h às 11h40 - Banda Cupinzeiro
12h às 12h30 - Zíper na Boca
12h50 às 13h30 - Espetáculo “Através do Espelho… o quê”
13h50 às 14h30 - Grupo de Trompetes da ELM
14h50 às 15h30 - Banda São Junqueiro

Palco Saúde
11h às 11h50 - Combo ELM
12h10 às 13h - Espetáculo “O Poste”
13h15 às 14h - Disforia Punk
14h20 às 15h10 - Que violão é esse

CMU - Visitas guiadas, de hora em hora, ao acervo do Centro de Memória, no prédio da Biblioteca Central.

CBMEG

"Como funcionam os remédios?” - Atividade com  a Dra. Katlin Brauer.

De 8h às 17h, com 5 sessões de 90 minutos (9h; 10h30; 12h; 13h30; 15h)

Número de participantes: Grupos de 35-40 visitantes (10-12 participantes por estação).

Formato: rodízio de três a quatro estações montadas na área externa do prédio, hall e dentro dos
laboratórios.

Local: CQMED - Rua, Av. Dr. André Tosello, 550

CEB

- No Laboratório de Pesquisa em Neuroengenharia, o coordenador do CEB, Leonardo Abdala, fará
demonstrações do uso de equipamentos de análise do movimento humano na Divisão de
Neuromecânica e Neurorreabilitação. Poderão entrar no laboratório cinco pessoas por vez e serão
realizadas cinco apresentações ao longo do dia. Serão demonstrações de registros de sinais biológicos e
dados referentes ao movimento humano.

- Duas apresentações, para até 20 pessoas cada, sobre a história da Estimulação Elétrica no Coração,
pelo professor José Bassani. No Auditório do CEB, às 10h e às 15h.



CEPETRO

O Cepetro participa da UPA junto com o Capítulo SPE Unicamp, que está na FEM.

A programação do Cepetro + Capítulo SPE será:

- Apresentação de amostras de rochas e petróleo para os visitantes conhecerem.
- Experimentos e apresentação de situações que ocorrem durante a extração de petróleo.
- Atividades interativas com jogos de perguntas sobre petróleo com prêmios (copo, canetas,agendas, etc)
- Apresentação do time "Petrobowl" do Capítulo SPE Unicamp, ganhador de vários prêmios
internacionais. (competição entre os capítulos estudantis da SPE em uma série de rodadas rápidas,
respondendo a perguntas técnicas e não técnicas relacionadas ao setor. As 32 melhores equipes
participam do campeonato internacional).

COCEN

- “Seja Pesquisador/a - Quem sabe a carreira científica pode ser a sua praia?” Distribuição de material
com informações e dicas para quem considera a possibilidade de se tornar pesquisador/a profissional;
- Reprodução dos vídeos do “Minuto COCEN”, que apresentam cada um dos 21 Centros e Núcleos
Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. Os Centros e Núcleos estudam  áreas que vão da biologia
molecular à música, da nanotecnologia ao teatro, das alterações climáticas aos estudos de gênero, da
transição energética à história da ciência, da engenharia biomédica à opinião pública, da química
medicinal à educação, entre outras.
- Apresentação do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA);
- Disponibilização de outros materiais informativos sobre as atividades interdisciplinares relacionadas aos
Centros e Núcleos (folders, banners e os novos infográficos).

Local: Biblioteca Central - 1° piso


