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F FOMENTO
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A cantora Ana de Hollanda abre
com um show o seminário
internacional em que
pesquisadores refletem sobre a
obra de seu pai, Sérgio Buarque,
na Unicamp
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SEMINÁRIO

ESTUDO
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A água mineral é consumida por
40% da população. Preocupados
com a qualidade, pesquisadores
da FEA testam nova embalagem
e anunciam para breve o garrafão
de 20 litros descartável
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PESQUISA
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A origem da vida. As teorias sobre ela sempre partiram da
Física. Um pesquisador do Instituto de Química da Unicamp

e parceiros nos EUA acreditam ter descoberto a resposta
para um enigma colocado por Louis Pasteur há dois

séculos. Seria a “assinatura química de Deus”

6
A Unicamp passará a ter, em futuro próximo, uma cátedra da Universidade de
Buenos Aires (UBA) para assuntos relacionados à Argentina. O acordo, que pre-
vê também a instalação de uma cátedra da Unicamp na UBA, foi firmado pelos

reitores Guilhermo Jaim Etcheverry e Carlos Henrique de Brito
Cruz, que esteve à frente de uma missão da universidade em
visita à Argentina e ao Chile. O objetivo da comitiva foi o de es-
treitar as relações acadêmicas com instituições dos países vizi-
nhos e atrair estudantes de pós-graduação para a Unicamp. Além
da UBA, outras quatro universidades dos dois países manifesta-
ram interesse em promover projetos conjuntos com a Unicamp.

O Planejamento Estratégico (Planes) da Unicamp, instrumento que permite
traçar os rumos da Universidade no médio e no longo prazo, acaba de ingres-
sar na segunda etapa de implantação. Iniciado em 2000, quando foram defini-
das várias ações de ordem administrativa, o processo en-
volve agora um trabalho de sensibilização da comunidade
interna. Segundo o vice-reitor José Tadeu Jorge, que tem
debatido com os membros das congregações os principais
aspectos que envolvem a elaboração do Planes, a idéia é
incentivar a participação espontânea nas discussões que
orientarão o futuro da Instituição.

INTERCÂMBIO PLANEJAMENTO

Pesquisa desenvolvida pelo Instituto de
Biologia (IB) mapeia a bactéria Escherichia

coli, causadora de várias doenças, entre
elas a colibacilose aviária, cuja incidência é

de 5% a 10% da produção de frangos e
galinhas no país. Os pesquisadores

pretendem desenvolver futuramente uma
vacina que neutralize a ação da bactéria.

Pelo menos 17 projetos de pesquisas em
curso na Unicamp foram afetados pelos

cortes no repasse de verbas do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Dois manifestos da

comunidade científica pedem que o governo
redimensione os recursos para a principal
agência de fomento à pesquisa do país.


