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Por um vestibular mais seletivo
A Unicamp vai mudar seu Vestibular Nacional no próximo exame, voltado aos ingressantes de 2011. Segundo Renato 

Pedrosa, coordenador da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), as alterações vão promover a 
atualização acadêmica e programática, além de aprimorar a seletividade do exame.  Páginas 2 e 3
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A vulnerabilidade das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro com relação 
aos efeitos das mudanças climáticas causados pelo aquecimento global é 
objeto de pesquisa multidisciplinar desenvolvida pelo Núcleo de Estudos 
da População (Nepo) da Unicamp, em parceria com o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe). O estudo é coordenado pelo professor 
Daniel Hogan. Páginas 6 e 7
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