
Campinas, 20 a 26 de novembro de 2006 – ANO XXI – Nº 344 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

IMPRESSO ESPECIAL
1.74.18.2252-9-DR/SPI

Unicamp
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

48% dos ex-alunos da Unicamp
exercem função de chefia ou direção
Pesquisa realizada com os 1.530 ex-alunos que participaram no I Encontro de Ex-Alunos da Unicamp no último dia 11 –
mais de um terço respondeu ao questionário – mostra que quase metade dos egressos da Universidade ocupa cargo de
chefia, gerência, direção em seus empregos ou então são donos de seu próprio negócio. O levantamento revelou também
que 39,3% deram seqüência a seus estudos em nível de pós-graduação e que o nível de desemprego entre os
entrevistados é de apenas 2,5%, enquanto 88,5% revelaram satisfação com a formação recebida na Unicamp. Leia mais
sobre o encontro nas páginas 6 e 7.

Fruto de pesquisa coletiva, o livro Riqueza e Miséria do
Trabalho no Brasil. As formas diferenciadas da reestruturação
produtiva no Brasil está sendo considerado a melhor
referência sobre o tema no país. O sociólogo Ricardo Antunes,
que coordenou a pesquisa, fala ao Jornal da Unicamp sobre os
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temas tratados no livro: a explosão do desemprego e as
diferentes modalidades de precarização do trabalho; as
formas distintas de reestruturação produtiva do capital
e a nova morfologia do trabalho; e as dimensões da
crise do sindicalismo. Páginas 4 e 5
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