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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

A História da Arte foi o tema de
encontro organizado por alunos de
pós-graduação do IFCH, com
apresentação de 140 trabalhos e
várias palestras. O professor Jorge
Coli (foto abaixo) encerrou o evento
defendendo a
História da Arte
como disciplina
histórica e não
como disciplina
artística. A
professora de
conservação e
restauração
Beatriz Coelho
(foto acima)
mostrou
segredos no interior das esculturas
devocionais de Minas Gerais. Como
parte do encontro, a Galeria de Artes
abriu a exposição Acervos Artísticos
da Unicamp, que inclui obras de Paim
Vieira (ao lado) e pode ser visitada até
20 de abril.
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Livro-reportagem sobre o Teia do Saber, programa de capacitação de professores da rede pública oferecido
pela Unicamp, traz 133 reportagens e cerca de 1.000 imagens sobre o cotidiano dos educadores em 22
cidades paulistas. Na foto ao lado, uma criança da Escola Indígena da Aldeia Uruity, em Miracatu.  Página 4
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O trabalho,
a educação e
Ronaldo Gaúcho
Professora da Faculdade de
Educação ilustra palestra com a
trajetória do jogador de futebol.
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O duelo entre
o mandarim
e o general

Nesta edição, Zeferino Vaz
entra em rota de colisão com um

general de brigada.
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A 1a faculdade
de engenharia de

alimentos
Leia como o professor André

Tosello, cordial e decidido, viabilizou
a implantação da FEA.
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Estudo mostra
a proteção que a

manga oferece
Pesquisadora comprova

que a fruta apresenta potencial
bioativo e quimioproteção natural.
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