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De uma ‘armadilha’
nasceu o Instituto
de Geociências

Técnica permite
identificar origem
e qualidade do mel

Um evento acadêmico que
atraiu até a Unicamp um ministro e um
eminente geólogo argentino permitiu
que se viabilizasse a implantação do
Instituto de Geociências.

Grupo do Instituto de Química
apresenta método que aponta a origem
e a presença de substâncias estranhas
no mel, certificando sua qualidade. O
resultado é fornecido em 1 minuto.
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MUITAS PÁTRIAS,
UMA LÍNGUA
Conjunções e disjunções do
português falado no Brasil e na África

As semelhanças entre o português falado no Brasil e nos países africanos estarão
entre os temas de um colóquio que a Unicamp prepara para novembro. A evolução
da língua no Brasil a partir da colonização portuguesa e das matrizes africanas é
um dos temas da professora Charlotte Galves, diretora do Instituto de Estudos da
Linguagem. O escritor angolano José Eduardo Agualusa, convidado para o
colóquio, também concede uma entrevista enriquecedora sobre o idioma.
PÁGINAS 6,
6, 7
PÁGINAS
7 ee88

Reprodução

5

Guilherme Gitahy
Figueiredo, professor
e antropólogo, foi ao
México pesquisar
o Exército Zapatista
de Libertação Nacional.
As histórias que trouxe na
bagagem resultaram em livro.
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Márcio Vallim, doutorando
que perdeu totalmente
a visão em 2000 e
precisou se afastar do
Instituto de Química,
retoma suas pesquisas com
a ajuda de Champ, um bem
treinado cão-guia.
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O ator e diretor José
Caldas, que vive há mais
de 30 anos em Portugal
e construiu uma carreira
premiada, encena peça
na Unicamp e critica
o teatro de infantilidades que se
faz para as crianças no Brasil.

