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Pesquisa de aluno ganha prêmio mundial

CORREIOS
FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Uma dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp acaba de ganhar o
prêmio internacional do Congresso da Sociedade Internacional de Engenheiros de Petróleo, realizado em Houston no final de
setembro. O autor do estudo premiado, Francisco Exaltação Trevisan, demonstrou que, injetando água na tubulação, sem
qualquer equipamento adicional, era possível aumentar a vazão do óleo em sete vezes, economizando energia. A dissertação
foi orientada pelo professor Antonio Carlos Bannwart. Página 3
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O professor Reginaldo
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de Moraes, que assumiu
livre-docência
uma cátedra na
do professor Marcos
Universidade de
César Ferreira, do
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Instituto de Geociências,
sobre as transformações
mapeia as rotas do
do ensino superior espanhol.
mosquito da dengue.
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QUANDO A MEMÓRIA
PROJETA O FUTURO
Esta edição do Jornal da Unicamp mostra, através de quatro temas
diferentes, como o Brasil do passado se faz presente e projeta o
futuro. Na página 5, os professores Paulo Sérgio Pinheiro e Marco
Aurélio Garcia narram episódios do Arquivo Edgar Leuenroth (AEL),
que é depositário de grande parte da memória sindical do país e faz
30 anos neste ano. Na página 6, os professores Gildo Marçal
Brandão e Walquiria Leão Rego analisam a retomada da discussão
sobre a nação como projeto. A professora Maria Celina Soares
D’Araújo avalia, na página 7, o que restou do espólio de Getúlio
Vargas, cuja morte completa 50 anos. Por fim, na página 8, a
professora Marisa Lajolo revela detalhes de seu livro recém-lançado,
Como e por que ler o romance brasileiro.

Na pista do turismo sexual
A pesquisadora Adriana Piscitelli (foto), do Núcleo de Estudos de
Gênero (Pagu) da Unicamp, percorreu pontos de prostituição em
Fortaleza para fundamentar pesquisa sobre o turismo sexual
internacional. O estudo vai ser transformado em livro.
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O coração e a
disfunção erétil
Livro com
artigos de 16
especialistas
associa a
disfunção
erétil a problemas
cardiovasculares.
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