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� Folha de S. Paulo
6 de setembro - Você já imaginou poder
representar a organização de uma comu-
nidade de abelhas ou de um cardume de
peixes por meio de uma fórmula matemá-
tica? A graduação nessa ciência promete
ensinar algo bastante diferente do que se
aprende no ensino médio.Vera Lúcia
Xavier Figueiredo, coordenadora de gra-
duação do curso de matemática da Uni-
camp (Universidade Estadual de Campi-
nas), afirma que os modelos matemáticos
são utilizados como ferramentas por ou-
tras áreas do conhecimento.

6 de setembro - Um novo remédio para
hepatite C passará a ser distribuído gra-
tuitamente pelo governo brasileiro a partir
deste mês. “O interferon combate a multi-
plicação do vírus”, explica Fernando Gon-
çalves Júnior, professor de moléstias in-
fecciosas da Unicamp.

1 de setembro - A associação da obesida-
de com o sedentarismo torna-se uma ver-
dadeira bomba-relógio para a mulher após
a menopausa. Segundo o endocrinologista
Bruno Geloneze, 38, do laboratório de re-
sistência à insulina da Unicamp (Universi-

dade Estadual de Campinas), a maioria das
mulheres diabéticas tem a chamada síndrome
plurimetabólica, provocada por um desequilíbrio
na produção de insulina pelo pâncreas e na
metabolização de glicose pela célula.

����� Correio Popular
5 de setembro - O volume de partos com hora
marcada, apesar de registrar um tendência de-
crescente nos últimos
anos, ainda apresenta
taxas muito altas no
Brasil, preocupando
autoridades da Saúde.
Os índices foram apre-
sentados ontem pelos
obstetras Aníbal Faundes e José Guilherme
Cecatti, respectivamente professor titular apo-
sentado e docente da ativa da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), durante o Se-
minário sobre Ensino para Atendimento ao
Parto de Baixo Risco, o chamado parto normal
ou vaginal.

4 de setembro - O frio em Campinas atingiu
novo recorde ontem de manhã. Os termôme-
tros do Centro de Pesquisa Meteorológica e Cli-
mática Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp) re-
gistraram 5,4°C às 7h, a temperatura mais bai-
xa para o mês de setembro nos últimos 59
anos.

3 de setembro - O frio típico do inverno voltou
inesperadamente e fez os campineiros tirarem
os casacos do armário nesta segunda de ma-
nhã.(...) Os dados são do Centro de Pesquisa
em Meteorológica e Climática Aplicadas à

Agricultura (Cepagri) da Universidade de Cam-
pinas (Unicamp), que não prevê mudanças sig-
nificativas no clima para esta terça.

 1 de setembro - Um conjunto de prédios, com
cerca de mil metros quadrados, será erguido
até o final do ano nas imediações da Associa-
ção dos Docentes da Unicamp (Adunicamp),
na Cidade Universitária Zeferino Vaz, em Cam-
pinas, para preservar os documentos que com-
provam como cidadãos comuns – professores,
estudantes, cientistas e trabalhadores – foram
investigados e, em alguns casos, torturados
pelos organismos policiais a serviço da ditadu-
ra militar, entre os anos de 1964 e 1984.

����� Panorama Brasil
5 de setembro - O incentivo fiscal à inovação
tecnológica criado pela Medida Provisória 66,
que na última sexta-feira editou a minirreforma
tributária, poderá estimular um salto tecnológico
sem precedentes nas empresas brasileiras.(...)
“Foi uma decisão surpreendente”, disse o físi-
co Carlos Henrique de Brito Cruz, o atual reitor
da Universidade de Campinas (Unicamp) que
nos últimos seis anos presidiu a Fundação de
Apoio à Pesquisa (Fapesp) e participou ativa-
mente do projeto de Lei da Inovação, em
tramitação do Congresso Nacional.

2 de setembro - Os universitários Eric de Bar-
ros Basso, da Unicamp, Leonardo Carvalho de
Montalvão, da Universidade Federal do Pará,
e Tatiana dos Santos Ribeiro, da Uerj, são os
vencedores do Prêmio de Monografia do 17º
Congresso Mundial de Petróleo na categoria
3º grau.

� Jornal da Tarde
5 de setembro -Mesmo sem saber, Marilyn
Monroe dormia “vestindo” gotas de pau-
rosa, ingrediente principal do tradicional
perfume Chanel nº 5. “O problema é que
utilizam a planta inteira, cortando-a da flo-
resta”, diz Lauro Barata, químico e profes-
sor do Laboratório de Química de Produ-
tos Naturais da Unicamp, em São Paulo,
que coordena um projeto singular – extrair
o óleo apenas das folhas do pau-rosa.

3 de setembro - Kazuo Nakamura Júnior,
de 23 anos, conseguiu um emprego na
Semana de Recrutamento da Fundação
Getúlio Vargas (EAESP/FGV). Ele estuda-
va Engenharia Civil da Unicamp e, no pri-
meiro semestre do ano passado, foi à fei-
ra promovida pela faculdade paulistana.

� O Povo
4 de setembro - Um mapeamento dos mu-
nicípios em que os políticos que detêm car-
gos eletivos rece-
bem votos é con-
templado por livro
que será lançado
hoje. A proposta
dos autores é ofe-
recer ao público
um meio de com-
preensão entre poder e território. O livro, de
autoria dos professores da Universidade de
Campinas (Unicamp), Maria Adélia Apare-
cida de Sousa, Márcio Cataia e Rubens
Toledo Junior, é a primeira publicação do
Centro de Pesquisa e Estudos Políticos e
Geografia Eleitoral.
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m invento desenvolvido na Fa-
culdade de Engenharia Elétrica
e de Computação da Unicamp,
representando um enorme a-

vanço na competitiva área de comunica-
ções ópticas, acaba de receber um dos
mais importantes prêmios concedidos
no setor em âmbito mundial. O prêmio
será concedido, em um feito inédito na
América Latina, ao doutorando Cristiano
M. Gallep, aluno desde a Iniciação Cien-
tífica do professor Evandro Conforti, da
FEEC. Gallep vai receber o Prêmio 2002
LEOS Graduate Student Fellowship, no
valor de cinco mil dólares. Trata-se da
mais alta premiação para estudantes de
doutorado da LEOS (Lasers and Electro-
Optics Society), uma das sociedades li-
gadas ao IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers).

O IEEE é uma espécie de “ONU do se-
tor de engenharia elétrica e eletrônica”.
A instituição reúne nada menos que 377
mil membros individuais, em 150 países.
O IEEE é responsável por 30% do que é
publicado em literatura especi-
alizada em engenharia elétrica e
computação no planeta. A LEOS
é uma das múltiplas sociedades
que compõem o “I três Es”, como
o Instituto é conhecido.

AdistinçãoaodoutorandoCris-
tiano M.Gallep é concedida anu-
almenteasomenteseisdoutoran-
dos das Américas, três da Europa
e três da Ásia/Oceania. Até o mo-
mento, é a primeira vez que o prêmio é
concedidoaumalunodepaís latino-ame-
ricano. “É um grande reconhecimento à
Pós-Graduação da Unicamp”, comenta o
professor Evandro Conforti, que trabalha
no projeto com Gallep há sete anos.

O invento merecedor do Prêmio da
LEOS é uma chave de comunicação óp-
tica, que redireciona, em uma velocida-
de um milhão de vezes maior do que os
equipamentos em uso no mercado, o
fluxo de informações ópticas nas redes

globais. As chaves atuais, em
uso comercial, redirecionam
as informações ópticas a uma
velocidade de 1 décimo de
milésimo de segundo. Cha-
ves empregadas em laborató-
rio, à base de amplificadores
ópticos a semi-condutor, con-
seguem redirecionar o fluxo
informativo a uma velocidade
cem mil vezes maior. A chave
desenvolvida na Unicamp,
depois de anos de pesquisa,
aumenta em dez vezes essa
velocidade obtida em laboratório.

“Trata-se de um grande passo para
otimizar as redes globais existentes, avan-
çando no sentido da provável automação
completa dessas redes no futuro”, resu-
me o professor Conforti, cujo pós-dou-

toradonaUniversidadede
Illinois, nos Estados Uni-
dos, entre 1992 e 1994,
forneceu as bases para as
futuras pesquisas que seri-
amrealizadasnaUnicamp.

O professor também
destaca que o sucesso das
pesquisas não seria alcan-
çado, sem o apoio das a-
gências governamentais

de fomento à ciência e tecnologia, como
o CNPq, Finep, Ministério da Ciência e
Tecnologia e Fapesp. Estas instituições
liberaram os recursos para a compra dos
equipamentos de alta precisão utilizados
nas pesquisas. São equipamentos nor-
malmente disponíveis nos grandes cen-
tros de pesquisa dos Estados Unidos e
Europa que recebem forte apoio do seg-
mento empresarial.

NocasodaFapesp, aagênciade fomen-
toàpesquisadogovernopaulistadeuum

apoio decisivo aos estudos que resulta-
ram no invento obtido na Unicamp, por
meio do seu Centro de Pesquisas em
Óptica e Fotônica (CEPOF). É um dos
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão
(CEPIDs) criados pela Fapesp, em várias
áreas de investigação. O CEPOF opera
reunindo as inteligências e recursos
laboratoriais existentes na Unicamp e na
USP de São Carlos.

O professor Conforti entende que o
invento desenvolvido em Campinas é
uma clara demonstração do potencial da
Ciência & Tecnologia do Brasil em dis-
tintos ramos do conhecimento. É um
potencial já reconhecido em escala inter-
nacional, por exemplo no caso de se-
qüenciamento genético de patógenos
vegetais, igualmente em função de pes-
quisas financiadas pela Fapesp.

A agência do governo paulista está fi-
nanciando o patenteamento da chave de
comunicação óptica resultado das pes-
quisas implementadas em conjunto pelo
professor Conforti e pelo doutorando
Gallep. O trabalho com os resultados
finais da pesquisa foi publicado na “IEEE
Photonics Technology Letters” e desta-
cado na edição de agosto de 2002 pela

Doutorando ganha prêmio internacional
Aluno da FEEC, Cristiano Gallep é o primeiro
da América Latina a conquistar
premiação cobiçada no mundo inteiro

revista de larga circulação “Photonics
Spectra”.

A solenidade de premiação acontecerá
no encontro anual da LEOS, em Glas-
gow, na Escócia, em novembro. “Foi uma
ótima surpresa”, afirma Cristiano M.
Gallep, comentando a sua reação quan-
do soube do prêmio. Natural de Soro-
caba, ele ingressou na engenharia elétri-
ca da Unicamp em 1993. A sua segunda
iniciação científica, já sob a orientação
do professor Conforti, versou sobre
comunicação óptica. O trabalho prosse-
guiu durante o mestrado e o doutorado,
em fase de conclusão.

O currículo de Cristiano é substan-
cioso. Ele registra vários trabalhos cien-
tíficos publicados em co-autoria, sendo
20 em conferências e quatro em revistas
internacionais especializadas. O douto-
rando pretende prosseguir suas investi-
gações em comunicação óptica e revela
ter um interesse especial por outro
instigante campo da Ciência, o da Bio-
fotônica. “Me interesso pela expressão
luminosa dos seres vivos, em uma ten-
tativa de compreender um pouco mais
o misterioso processo vital”, comple-
menta Gallep.

Gallep e o professor Evandro
Conforti, seu orientador,
em laboratório da FEEC:
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