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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Tudo para
salvar
as línguas
indígenas
As 180 línguas faladas por cerca de 200 povos in-
dígenas do Brasil nunca estiveram tão ameaçadas.
O professor Wilmar Rocha D’Angelis, que chegou
recentemente de Rondônia, onde deu um curso
de formação para 40 professores indígenas, fala
sobre o esforço que especialistas do Instituto de
Estudos da Linguagem vêm fazendo para salvar
esse patrimônio lingüístico. Entre mestres e dou-
tores, o IEL formou dezenas de especialistas que
hoje atuam em órgãos públicos, universidades,
ONGs e comunidades, num trabalho que coloca a
Unicamp na vanguarda dessa luta.
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Obra reúne
pesquisas que
mostram como a
postura do
professor pode
influir no bom ou
mau aprendizado
dos alunos.
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O pesquisador
Carlos Alberto
Rodrigues Anjos,
da Engenharia de
Alimentos, apresenta
a garrafa PET
aprovada em testes
na linha de
produção da
cerveja e também
por cervejeiros.
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Dissidentes se tornam maioria nas
principais instâncias de deliberação; reitor
reage com exonerações de diretores.
Páginas 6 e 7

Contamos a história da Engenharia Agrícola,
que se desmembrou da Engenharia de
Alimentos para impulsionar o agronegócio.
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A Feagri e a
modernização
do campo

Cerveja também ganha
sua embalagem PET
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Criança da escola indígena
da Aldeia Uruity, em

Miracatu (SP)
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Reprodução

Morto o mandarim,
crise se aprofunda
com intervenção
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Livro trata de afeto
e práticas pedagógicas
Livro trata de afeto
e práticas pedagógicas

Cerveja também ganha
sua embalagem PET
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