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Tese da professora Geralda de Oliveira
Santos Lima analisa a construção da
memória social sobre Virgulino Ferreira
da Silva, o Lampião. Página 12

Bambu e
areia para
tratar esgoto
O engenheiro químico Adriano
Luiz Tonetti desenvolve, na FEC,
método que usa bambu, areia e
pedra para tratamento de
esgotos e obtenção de água
para reúso em pequenas
comunidades. Página 4

Tese de Fabrício Flores
Fernandes defendida no IEL tem
como foco a literatura de
testemunho. O autor do estudo
analisa dois livros escritos por
vítimas da ditadura militar.
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O ensino na nação que não pára de crescer

Carolina Bezerra Cavalcanti
Nóbrega desenvolve,
na FOP, verniz odontológico
alternativo. Página 3

Um verniz
com atividade
anticárie

Livro sobre educação organizado Jorge
Fernando Hermida, ex-aluno da

Unicamp, acaba de ser adotado pelo
Timor Leste. Página 5

Da Unicamp
para o

Timor Leste

Pesquisa de mestrado desenvolvida
na FCM pela fisioterapeuta Fernanda
Albieri Lopes Roza indica a postura
corporal correta a ser adotada pelo

usuário de computador.
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Como ficar na
frente do

computador
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O Lampião que
habita a memória
do sertanejo

O Lampião que
habita a memória
do sertanejo
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O ensino na nação que não pára de crescer

Nova fachada da
Universidade de
Tsinghua, em Pequim,
considerada uma das
mais importantes da
China

A Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) promove, no próximo dia 28, o fórum “Ensino Superior na República Popular da China”. Em entrevista ao JU, o
professor Marco Antonio Rodrigues Dias, um dos palestrantes do evento, fala sobre o papel estratégico ocupado pelo ensino superior no âmbito do projeto de

nação arquitetado pelo governo chinês. Páginas 6 e 7
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Testemunhos
de duas vítimas
da ditadura
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