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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Células-tronco de cordão viram
células que formam cartilagem
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A Unicamp passará a oferecer, por meio de convênio firmado com Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), dois cursos de graduação a distância: licenciatura em Letras-Libras e bacharelado
em tradução e interpretação Letras-Libras. Os cursos somam 60 vagas e serão ministrados na
Faculdade de Educação (FE) e no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). A licenciatura em
Letras-Libras é voltada à formação de educadores surdos para o ensino fundamental. Já o
bacharelado em tradução e interpretação, o primeiro oferecido no Brasil,  é dirigido
preferencialmente a alunos ouvintes, mas com vagas também disponíveis para surdos. O vestibular
ocorre no próximo 1º de junho e as aulas têm início no segundo semestre. Páginas 6 e 7

Cursos de Libras integram
estudantes surdos e ouvintes

Pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) conseguiram diferenciar, a partir de células-
tronco do sangue do cordão umbilical, as células
responsáveis pela formação da cartilagem. A
investigação, coordenada pelo professor Ibsen
Bellini Coimbra, do Departamento de Clínica
Médica da FCM, e desenvolvida pela pesquisadora

Cristiane Sampaio de Mara, abre novas
perspectivas para o tratamento da artrose, hérnia
de disco e lesões em atletas. Os resultados serão
apresentados na 2ª Semana da Pesquisa da FCM,
que ocorre no próximo dia 7, no auditório da
unidade.
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da Fapesp
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‘Filhas da
Unicamp’ ingressam
no mercado global
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Galeria passa
a ter 301 obras
de Wladislaw
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Aula ministrada na
Faculdade de
Educação pela
mestranda e
professora surda
Regiane Agrella:
cursos somam 60
vagas

Fotos: Antoninho Perri

Foto: Antoninho Perri

Foto: Antoninho Perri

Cursos de Libras integram
estudantes surdos e ouvintes

O professor Ibsen Bellini Coimbra,
coordenador da investigação, exibe meio de
cultura de células-tronco (no destaque), ao

lado da pesquisadora Cristiane Sampaio
de Mara: resultados promissores

Estudo analisa
discurso de
deportados
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