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Grupo faz pesquisa em
minas de cobre de Carajás
Grupo de pesquisa de alunos do Instituto de Geociências
coordenado pelo professor Roberto Peres Xavier (foto)

auxilia no trabalho de prospecção de cobre
na Província Mineral de Carajás, no Pará.
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Consumo
de água

em escolas
é mapeado

O Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais (Lume) da
Unicamp, que acaba de comemorar 20 anos de existência,
tornou-se referência nas artes cênicas do país ao elaborar
inovadoras técnicas corporais e vocais de representação.
Cerca de 6 mil atores do Brasil e do Exterior aperfeiçoaram a
sua formação no grupo. Página 9

IMPRESSO ESPECIAL
1.74.18.2252-9-DR/SPI

Unicamp
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

reforma universitária

O Conselho
Universitário reunido

no último dia 29:
reivindicando mudanças
no anteprojeto e prazo

maior para debater
o assunto

Lume, 20 anos,
renova cena

teatral do país

reforma universitária
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Lume, 20 anos,
renova cena

teatral do país

Unicamp sugere mudanças no projeto de

Documento elaborado e aprovado no
dia 29 de março pelo Conselho
Universitário da Unicamp (Consu)
sugere alterações no anteprojeto de lei

da reforma universitária anunciado pelo
governo federal em dezembro último.
Na manifestação encaminhada ao
ministro da Educação, Tarso Genro, os

conselheiros reconhecem que a
proposta do MEC tem o mérito de
aprofundar o debate sobre o ensino
superior, mas criticam pontos do

anteprojeto. A Unicamp defende
também um prazo maior para a
discussão do tema.
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A coleção erótica da cidade de Pompéia revela
a sexualidade como elemento cultural. É o que conclui

dissertação de mestrado da historiadora
Marina Regis Cavicchioli.
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Levantamento
coordenado pela professora

Marina Sangoi de Oliveira Ilha,
da Faculdade de Engenharia

Civil, Arquitetura e
Urbanismo, mapeia o

consumo de água
em escolas municipais

de Campinas. Além de servir
de ferramenta para políticas
públicas, a pesquisa ajuda
a combater o desperdício.
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A sexualidade como
elemento da cultura


