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Pesquisa 
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A saúde, a ‘boa
vizinhança’ e 
a antropologia
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Pesquisa sugere
alto índice de
abortos provocados
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pensam
As imagens

Máscara para 
visualização de 
detalhes 
de imagem 
de um dos 
informantes 
idosos

Fabiana Bruno, autora da tese, e Etienne 
Samain, orientador: “confiança nas imagens”

Fabiana Bruno, autora da tese, e Etienne 
Samain, orientador: “confiança nas imagens”

Software 
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Software 
desenvolvido 
em parceria 
FEEC-CPqD 
avalia efeitos 
da radiação 
eletromagnética 
emitida por 
celular.
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Ana Paula F. 
Perez, 
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Ana Paula F. 
Perez, do IB, 
descobre três 
espécies do 
gênero Zornia 
J.F. Gmel – 
planta da 
família das 
leguminosas. 
Página 9

A saúde, a ‘boa
vizinhança’ e 
a antropologia

Pesquisa sugere
alto índice de
abortos provocados

Pesquisa da 
professora Rita 
Morelli mostra que 
a música erudita e 
a popular dividiam 
espaço na TV 
brasileira da década 
de 1950. 
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Tese de doutorado defendida no 
Programa de Pós-graduação em 
Multimeios do Instituto de Artes 
(IA) por Fabiana Bruno inova no 
campo da antropologia visual ao 
priorizar a imagem por meio de cinco 
fotobiografias de pessoas idosas. 
“Trata-se de um trabalho muito novo. 
Fabiana soube dar confiança às 
imagens”, afirma o professor Etienne 
Samain, orientador da pesquisa. 
Páginas 6 e 7

Tese de doutorado defendida no 
Programa de Pós-graduação em 
Multimeios do Instituto de Artes 
(IA) por Fabiana Bruno inova no 
campo da antropologia visual ao 
priorizar a imagem por meio de cinco 
fotobiografias de pessoas idosas. 
“Trata-se de um trabalho muito novo. 
Fabiana soube dar confiança às 
imagens”, afirma o professor Etienne 
Samain, orientador da pesquisa. 
Páginas 6 e 7


