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dissertações e teses
no clique do mouse
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O SABER NA REDE – A Biblioteca Digital da Unicamp acaba de ultrapassar a marca de 10.000 dissertações de mestrado e teses de
doutorado, todas com texto completo e disponíveis para consulta e reprodução via Internet. Até o dia 20 de setembro, a maior
biblioteca digital do gênero no Brasil (e possivelmente na América Latina) tinha 10.179 obras no ar, somando 3,2 milhões de visitas de
200 mil usuários cadastrados, com 1,2 milhão de downloads. São documentos relacionados com as quatro grandes áreas do
conhecimento: Humanidades e Artes, Tecnológicas, Exatas e Biomédicas . Página 3

Um estudo
do som que
sai da orelha
Pesquisa inédita sobre a
mecânica dos sons
emitidos pela orelha
abre perspectivas nas
áreas de diagnóstico e
tratamento. Página 7

Homenageado por seus
35 anos de Unicamp,
Yaro Burian reconta
uma trajetória que passa
pela música e pela
engenharia. Página 6

Cerca de 100 artistas
participarão de um dia
de maratona para
produzir retratos das
pessoas que freqüentam
o campus. Página 12

Chamadinha
para uma das
páginas  internas
Dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore
magna. Página x

Vai ser realizado nos
dias 27 e 28 o XIV
Congresso Interno de
Iniciação Científica, com
mais de 1.000 trabalhos
expostos. Página 5

Chamadinha
para uma das
páginas  internas
Dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore
magna. Página x

O Ceset e sua
contribuição para o
setor produtivo
A história do Centro
Superior de Educação
Tecnológica, criado com o
objetivo de formar técnicos
de nível para o setor de
produção. Página 4
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