
CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO UNICAMP-UNL PELO PROGRAMA AUGM

Atividades desenvolvidas pelo Prof. José Joaquín Lunazzi na visita de intercâmbio 

entre a Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, Campinas-SP, Brasil e a 

Universidad Nacional del Litoral-UNL-Santa Fe-Sta. Fe, Argentina.  Período de 

afastamento do 30-09-18 a 07-10-18.

Comentário inicial: O Prof. Lunazzi fez contato com a UNL para participar do edital, pois estava 
em segunda chamada. E também, por sentir a obrigação de retribuir o mais possível ao pais que o 
formou profisionalmente até seu doutoramento.

ENCONTRO COM PROFESSORES DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE                               01 de Outubro

Fui  recebido  pelas  professoras  Nieves  Casado  e  Vanina  Gisela  Franco,  com  as  que  o

relacionamento  profissional  é  direto  pois  ministram  disciplinas  de  física  para  alunos  da

universidade, enquanto aplicam conhecimentos de física para a pesquisa biológica na Facultad

de  Bioquímica  y  Ciencias  Biológicas.  A  Profa.  Gisela  Franco  também  é  Coordenadora  de

Relações Internacionais da referida Faculdade.

PALESTRA “¿CÓMO LLEGUÉ AQUÍ?”                                                           02 de Outubro, 10-12h

Realizada com hologramas e experimentos, com a presença do Engo. Pampiglioni, Diretor, e

mais de 50 alunos da “Escuela Técnica de la UNL”. Dando uma visão de vida do Prof. Lunazzi

quando estudou na Argentina, sua situação de escola, escolha de carreira, e como foi trabalhar

no  Brasil  e  visitar  agora  Santa  Fe  e  sua  Universidade.  Com  experimentos  de  física

acompanhando a história, o tempo todo. Com hologramas, Espelho "La Nube", jogo "Presa e

Predador", etc..

PALESTRA “SOBRE SOMBRAS, ESPEJOS Y HOLOGRAMA”                 02 de Outubro, das 14 às 17h 

Com  hologramas  e  experimentos  na  “Escuela  Secundaria  de  la  Universidad  Nacional  del

Litoral” - Com a Profa. Silvia Martinez e mais de 40 alunos em diálogo com o Prof. Lunazzi,

enquanto experimentos acompanhavam a palestra audiovisual. Como lembrança anecdótica,

surge a lembrança de uma canção folclórica: "Vidala para mi sombra", de Atahualpa Yupanqui,

que  Lunazzi  canta.  E  uma  discussão  bem  interessante  com  uma  aluna  a  respeito  da

representação que a sombra tem para o homem.

ENCONTRO COM O PROF. ADOLFO STUBRIN SOBRE A REFORMA UNIVERSITÁRIA DE 1918    

03 de Outubro, 10-12h 

O Prof. Adolfo Stubrin, Secretário de Planejamento e professor de longa trajetória na UNL e na 

política nacional me recebeu na Faculdade de Direito, que fica no quarteirão onde a UNL tem 

seu prédio histórico. Fui acompanhado da Profa. Franco e a conversa foi fundamentalmente 

sobre o tema que me levou a procurar o contato, o da Reforma Universitária de 1918, evento 

que teve grande influência nas universidades latinoamericanas e mais além, no sentido da 



democratização delas. O Prof. Stubrin tem desenvolvido muito trabalho a respeito, e inclusive 

me deixou alguns dos vários libros que a UNL editou a respeito. Cito um fragmento de 

conferência dele: "A 100 años de la Reforma" https://www.youtube.com/watch?v=VG-ZfZ5Gb0Y

e, para mais saber, o documental “Reforma universitaria de 1918”: 

https://www.youtube.com/watch?v=LSyjOHEHuz4 

Ou um documental resumido: https://www.youtube.com/watch?v=nsHYImNRqDQ 

Temos também o artigo do Prof. José Alves de Freitas Neto-IFCH-UNICAMP: 

http://www.gr.unicamp.br/ceav/revistaensinosuperior/ed03_junho2011/pdf/10.pdf 

E colocação do Prof. Marcelo Knobel 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/06/12/100-anos-da-reforma-de-cordoba

O Prof. Stubrin comentou que tinha ficado muito positivamente impressionado com

nosso reitor, a quem conheceu pessoalmente.

O  meu  interesse  no  tema  vem  de  ser  minha  formação  consequência  das  tendências

reformistas, que foram muito fortes na Universidad Nacional de La Plata. Ali estudei e recebi a

orientação de sempre apresentar ao público as explicações sobre os temas de trabalho.  Em

uma  época  anterior,  todo  professor  universitário  devia,  duas  vezes  por  ano,

apresentar seu trabalho ao público. Mas também porque meu pai foi ativo como máximo

dirigente  estudiantil  da  Federación  Universitaria  de  La  Plata-FULP  alguns  anos  depois  de

iniciado o movimento: Ref.: José María Lunazzi

https://nuevaspalabras.com.ar/jose-maria-lunazzi-la-reforma-universitaria-en-primera-persona/ 

VISITA AO REITORADO E AO CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA             03 de Outubro, 14-18h.

Com meu aluno de doutoramento, o Prof. Antonio Marcos de Souza, quem viajou com recursos

vindos da CAPES pelo PECIM-UNICAMP, visitamos o prédio histórico, onde em um grande e

extraordinário salão acontecia um encontro geral organizacional pelas novas diretivas que a

recente equipe diretiva está implementando, e depois a Profa. Casado nos levou ao Campus, o

local  que  está  em um terreno  ecológico  e  contém a  maioria  das  faculdades,  em prédios

modernos: https://www.unl.edu.ar/infraestructura/ciudad-universitaria/ 

Ali visitamos laboratórios de Bioquímica e de Biologia, e salas de aula de laboratório de física,

podendo apreciar a maneira como a física fica ligada nessas tarefas. E conversei com mais dois

professores de física, Carlos D. Brondino e  Alberto C. Rizzi, os que inclusive se preocuparam

com a situação política do Brasil.

PALESTRA “O ACELERADOR DE PARTÍCULAS DO CERN”                            04 de Outubro, 14-16h

O Prof. Antônio Marcos de Souza, que foi do grupo selecionado para visitar o grande acelerador

de partículas do CERN na Suíça, com escala de estudos no Portugal, ministrou a palestra para

uma turma de alunos e vários professores na Escola Secundária de la UNL. Os alunos dessa

escola têm o Português como língua de estudo, e assim puderam acompanhar a palestra

auxiliados eventualmente por tradução que fiz das palavras e termos menos comum, enquanto

a filmava.

https://www.youtube.com/watch?v=VG-ZfZ5Gb0Y
https://www.unl.edu.ar/infraestructura/ciudad-universitaria/
https://nuevaspalabras.com.ar/jose-maria-lunazzi-la-reforma-universitaria-en-primera-persona/
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/06/12/100-anos-da-reforma-de-cordoba
http://www.gr.unicamp.br/ceav/revistaensinosuperior/ed03_junho2011/pdf/10.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nsHYImNRqDQ
https://www.youtube.com/watch?v=LSyjOHEHuz4


PALESTRA “ENSEÑAR FÍSICA”                                                        04 de Outubro de 2018 18-21h

Para  uns  40  professores  de  escola  secundária,  na  “Escuela  Normal”  (“Normal”  significa

“Magistério”),  local  onde  é  feita  a  formação  dos  professores,  que  não  é  na  universidade.

Presentação  sobre  ensino  de  física,  acompanhada  de  muitos  experimentos:  "La  Nube",

hologramas, estereoscopia, e interferência com laser. Com a presença da Reitora, Profa. Monica

Bejarano, filmada pelo Prof. Marcos de Souza, como parte de seu trabalho de tese.

COMENTÁRIOS FINAIS

A visita foi extremamente proveitosa desde vários aspectos:

• Fomos  muito  bem recebidos,  meu aluno  e  eu,  e  entendo que deixamos  muito  boa

impressão. Muitos alunos vieram conversar animadamente, alguns se incorporaram a

minha página no Facebook.

• Além  de  conhecer  a  vida  nessa  tradicional  cidade,  verifiquei  como  a  maioria  das

pessoas  com  quem  conversava  tinha  uma  ligação  com  o  Brasil,  chegando  com

frequência a visitar o país. E a grande quantidade de estudantes brasileiros presentes,

justamente por intercâmbio AUGM: metade dos que encontrei em uma gestão no banco

frente à Reitoria, um sendo inclusive, da UNICAMP.

• Um exemplo de intercâmbio acadêmico é a Revista Bi-Nacional Brasil-Argentina “Diálogo

entre as Ciẽncias” http://periodicos.uesb.br/index.php/rbba/index 

Como consequência da visita, a Profa. Gisela Franco candidatou-se e foi aprovada para retribuir

a visita, e virá a estagiar com o Prof. Lunazzi na UNICAMP, no IFGW, pelo convênio AUGM, na

segunda quinzena de abril. Tarefa que já conta com o Plano de Atividades na DERI-UNICAMP e

inclui a possibilidade de utilização do LNLS para análise de uma proteína específica de seu

interesse. 

ALGUMAS FOTOGRAFIAS OBTIDAS NA VISITA

Palestra para alunos da Escola Técnica (uma parte tinha já se retirado); dir.: atividade de grupo.

http://periodicos.uesb.br/index.php/rbba/index


Palestra para alunos da Escola Secundária(esq.: “La Nube”, dir.: Holograma

Acima: esq.: Frente do prédio centenário do Reitorado; dir.: Grande salão
Embaixo: esq.: Teto e lâmpada do grande salão; dir.: Agitação estudantil na Cidade Universitária 



Apresentação do Prof. Marcos

Apresentação para professores
Acima, esq.: oferecendo atividade a pessoa;   dir.: Transmitindo “Fé na Física”.

Centro: Santos Dumont, o avião; Florence, Campinas, a fotografia.
Embaixo: esq.: Experimentos na mesa; dir.: Público satisfeito.


