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O professor Hugo Fragnito
(acima), do Instituto de Física,
coordena uma rede de fibra
óptica com velocidade de até
400 gigabits por segundo que vai
otimizar a conexão entre
instituições de ensino e pesquisa
do Estado de São Paulo.
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Práticas clientelistas adotadas
pelo ademarismo e pelo janismo
desfiguraram o bairro da Mooca
(acima, em foto do início do
século 20), berço do sindicalismo
paulistano. É o que demonstra a
tese do professor Adriano Luiz
Duarte.
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� Implantar um efetivo
sistema nacional de inovação

� Promover a inovação para aumentar
a competitividade e a inserção
internacional das empresas brasileiras

� Ampliar de forma sustentada
os investimentos em CT&I

� Expandir e modernizar o sistema
de formação de pessoal para CT&I

� Ampliar, diversificar e consolidar a
capacidade de pesquisa básica no país

� Modernizar e consolidar instituições
e procedimentos de gestão da política
de CT&I e os mecanismos de
articulação com as demais políticas
públicas

� Educar para a sociedade
do conhecimento

� Ampliar a dimensão
estratégica das atividades de CT&I

� Imprimir um sentido estratégico à
cooperação internacional em CT&I.

� Criar um ambiente
favorável à inovação no país

� Ampliar a capacidade
de inovação e expandir
a base científica e
tecnológica nacional

� Aperfeiçoar e modernizar o
aparato institucional de ciência &
tecnologia e inovação

� Promover a integração e
reforçar a capacitação em CT&I
de todas as regiões brasileiras

� Reunir uma ampla base política
para apoiar as iniciativas em CT&I

� Transformar CT&I em elemento
estratégico da política nacional
de desenvolvimento.

OBJETIVOS DIRETRIZES

A inovação no cardápio
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� MEMÓRIA� INTERNET

Empresários, dirigentes de instituições de pesquisa e representantes do governo
discutem um item obrigatório do cardápio nacional: a inovação tecnológica. 3
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O professor  Antônio Márcio Buainain, um dos redatores do Livro
Branco de Ciência, Tecnologia e Inovação, explica porque vê os

objetivos e diretrizes contemplados no documento como
fundamentais para o desenvolvimento do país. “Inovação pressupõe
sólida capacidade de produção de conhecimento e a transformação
deste conhecimento em produtos e serviços úteis para a sociedade”.

O professor Buainain: LB coloca a inovação
 como elemento central para a área de C&TI

Pesquisadores do Instituto de Física ajudam a
elaborar programa de células a combustível.

Hidrogênio, a fonte do futuro

Unicamp homenageia pesquisador com título
de Professor Emérito Post-Mortem.

Em memória de Alcir Monticelli

Cristiano Gallep torna-se o primeiro doutorando
da América Latina a receber o Prêmio da LEOS.

O professor David José, do Instituto de Artes, mostra
como era a produção teatral nas décadas de 1940 e 50.

Invento rende prêmio a aluno

A história da TV e do TBC em livro

Foto: Neldo Cantanti
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