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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

 Na Faculdade de
Odontologia de
Piracicaba, o
Departamento de
Ortodontia sustenta uma
filosofia de ensino que
outras escolas do país
não mais empregam: a de
que as condições da
dentição refletem na
saúde geral do indivíduo
e que ao ortodontista ali
formado cabe valorizar os
aspectos preventivos.
Crítico da cultura
direcionada a uma
mecânica ortodôntica
limitada à estética, o
professor Darcy Flávio
Nouer mostra os danos
que a maloclusão pode
causar no sistema
nervoso central e em
outras partes do corpo.
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Sistema que estava na
Unesp de Presidente
Prudente chega até julho
para atender à demanda
da região de Campinas.
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Unicamp vai
abrigar radar
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Projeto Todos Nós lança
livro sobre políticas
inclusivas na Unicamp
com ajuda das crianças.
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E enquanto o Diário do Povo de Roxo Moreira tratava de demolir a reputação do reitor, no
Correio Popular o editor-chefe Carlos Tontoli (foto) buscava fortalecê-la. Páginas 6 e 7

Zeferino se vê diante
da primeira grande crise
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