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Unicamp
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Alunos oriundos da escola pública
AÇÃO AFIRMATIVA

mostram história
de superação

Estudo realizado pela Comissão de Vestibulares da Unicamp mostra que os alunos
oriundos da escola pública que ingressaram no vestibular de 2005 da Unicamp – e

que se beneficiaram do programa de inclusão implantado pela universidade –
obtiveram, ao longo do ano passado, média de desempenho superior à dos

demais alunos em 31 de 56 cursos analisados. O bom aproveitamento desses
alunos se dá inclusive em cursos de alta demanda, como medicina e

engenharias. O estudo foi divulgado na sexta-feira (foto ao lado) pelo reitor
José Tadeu Jorge. Página 3

Alunos oriundos da escola pública
mostram história

de superação

A pedido da Receita
Federal, Unicamp e ITA

desenvolvem um programa
que utiliza recursos de

inteligência artificial para
cruzamento de dados e
declarações contendo

possíveis irregularidades.
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Um software
para combater
sonegadores

Representantes das
comunidades de

quilombolas vêm à
Unicamp em busca de
adesões à campanha

contra a construção de
usinas hidrelétricas no
rio Ribeira de Iguape.
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A luta contra
barragens no

Vale do Ribeira

Depois de hesitar entre vários candidatos para a sua
sucessão, Zeferino compõe uma lista em que os dois

primeiros são rejeitados e o governador acaba
nomeando o terceiro colocado, o dentista Plínio

Alves de Moraes, que resiste à tutela do mandarim.
Páginas 6 e 7

Mandarim deixa o posto
mas busca tutelar reitor

Engenharia Química,
da polêmica à ação
Não faltava quem fosse contra a idéia, mas
Zeferino insistiu na criação da Faculdade

de Engenharia Química, que em pouco
tempo se tornou uma das unidades mais

produtivas da Unicamp.
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