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Globalização é o tema
central do Fórum
Permanente de

Conhecimento e
Tecnologia de Informação,

que acontece
dia 12 próximo.
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FRONTEIRAS – Foto área de bairro da periferia de São Paulo usada em projeto sobre exclusão social financiado pela Fapesp e coordenado pelo pesquisador
e professor Gilberto Câmara, do INPE, e pela professora Aldaíza Sposati (PUC-SP). Câmara, que vem se dedicando a uma proposta de estatuto teórico para a ciência
multidisciplinar, participa dia 11 próximo (quarta-feira) do seminário “Diversidade na Ciência – uma reflexão sobre o conhecimento e seu modo de produção”, evento
organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Páginas 5 a 8
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A ciência multidisciplinar

A  Agência de Inovação da Unicamp acaba de completar
um ano alcançando um recorde no meio acadêmico

nacional: nove contratos fechados com a iniciativa privada
resultaram no licenciamento de 22 patentes. A diretora

Rosana Deron di Giorgio (foto) já projeta 20
licenciamentos para o próximo ano.
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Agência de Inovação
bate recorde em

licenciamento de patentes

Agência de Inovação
bate recorde em

licenciamento de patentes Pesquisadores do Departamento de Política
Científica e Tecnológica (DPCT), do Instituto
de Geociências (IG), estão avaliando os
impactos dos projetos financiados pelo Prosab
– Programa de Pesquisas em Saneamento
Básico, do Ministério de Ciência e Tecnologia.
Os pesquisadores avaliam se novas
tecnologias estão chegando à população.
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IG avalia programa
de saneamento

IG avalia programa
de saneamento

O professor Giorgio Basilici e mais
20 alunos do Instituto de
Geociências (IG) cumprem disciplina
de campo na Pré-Cordilheira
Argentina dos Andes.
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Alunos têm disciplina
de campo nos Andes
Alunos têm disciplina
de campo nos Andes

FÓRUMFÓRUM Professor critica
Programa de Biodiesel

O Programa de Biodiesel (B2),
anunciado recentemente pelo

presidente Lula, não tem nada de
novo. A avaliação é do professor Ulf

Schuchardt, do Instituto de Química.
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Professor critica
Programa de Biodiesel


