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Instituto de Geociências da
Unicamp (IGE) acaba de dis-
ponibilizar, na internet, sua

coleção de fósseis. O projeto, coorde-
nado pela professora Fresia Sole-
dade Ricardi Torres Branco, do De-
partamento de Geologia e Recursos
Naturais, tem como objetivo divul-
gar o acervo da unidade, que conta
hoje com cerca de 1,5 mil exemplares.
A ferramenta vai possibilitar o a-
cesso, antes restrito ao meio acadê-
mico, do público à coleção. Durante
a fase de implementação do site, após
a revisão dos dados, as informações
passaram a constituir um banco de
dados juntamente com as fotos dos
fósseis, o que permitiu a organização
de uma ficha para cada exemplar.
Elas podem ser acessadas no ende-
reço www.ig.unicamp.br, por meio
dos links “Projetos Especiais” e “Pa-

leoMundo”. O pro-
jeto foi financiado
pela Fapesp.

Segundo Fresia,
o acervo contém
exemplares pro-
venientes de di-

versos países da América e de vá-
rios Estados brasileiros. Estes fo-
ram divididos em nove coleções di-
dáticas, classificadas como Verte-
brados, Invertebrados, Icnofós-
seis, Estromatólitos, Miscelâneas
e Comparação etc. Conta também
com outras sete coleções cienti-
ficas, que incluem fósseis utilizados
em pesquisas do Departamento. O
acervo começou a ser estruturado
pela pesquisadora em 1999 e, des-
de então, vem recebendo inúmeras
contribuições de professores, alu-
nos, pesquisadores, funcionários
do Instituto e até mesmo de pesso-
as interessadas em colaborar.

A necessidade de organização de
uma coleção de fósseis ocorreu a
Fresia em 1998, quando começou a
lecionar a disciplina Elementos de
Paleontologia para os alunos de
graduação de Biologia e do recém-
criado curso de Geologia. “Na épo-
ca, tínhamos muito pouca coisa

Do mundo pré-histórico ao mundo virtual
Projeto disponibiliza na internet acervo de 1,5 mil fósseis do acervo do Instituto de Geociências

para mostrar. Surgiu então a idéia
de montar uma coleção. Solicitei
doações, fiz coletas e muitos exem-
plares me chegaram espontanea-
mente”. Segundo a docente, o Brasil
é um país muito rico em fósseis.
“Temos exemplares de dinossau-
ros, de plantas e de peixes, e de to-
dos os tamanhos. Nossa preocu-
pação inicial foi a de atender às
necessidades de ensino, organi-
zando uma coleção bem diversi-
ficada, pois não podia me ater ape-
nas a mostrar exemplares de plan-
tas, área em que trabalho”.

A idéia do site surgiu depois,
quando a docente constatou que os
fósseis conhecidos no Brasil são em
geral os do Hemisfério Norte, prin-

cipalmente dos EUA e da Europa.
“É como se aqui a gente não os tives-
se. Os livros, em geral traduzidos,
são ilustrados com fósseis dessas
regiões e com pouca coisa ou qua-
se nada da América do Sul. Decidi
então que seria bom divulgar o que
existe por aqui. Na internet encon-
tram-se sites estrangeiros, mas em
geral em inglês. Somos constante-
mente bombardeados por outras
culturas, que nos levam a pensar
que o que é nosso não vale a pena.
Precisamos valorizar o que é daqui,
para que outros também o façam”.

A docente entende que o trabalho
deve ser diuturno, pois o site, con-
tinuamente ampliado, vem obten-
do resultado face ao grande inte-

resse do público em relação aos
fósseis: “Constatei isso por ocasião
da realização da UPA [Universida-
de de Portas Abertas], quando fi-
cou patente o fascínio que os fósseis
exercem sobre os visitantes, em
grande parte estudantes de ensino
médio. Eles são atraídos por coisas
que não existem mais, mas das quais
se tem o registro”, constata Fresia.

Participaram também da im-
plementação do projeto Luis Gus-
tavo Dal Bo da Costa e Edgar T. Caí-
res, como alunos de iniciação ci-
entifica, e a atualização e ampliação
do site conta com a colaboração de
Wellintong G dos Santos, que rece-
be bolsa através do SAE (Serviço de
Atendimento ao Estudante).

O termo paleontologia foi
cunhado a partir das raízes
gregas palalos (antigo), ontos
(ser) e logos (estudo) e a
palavra fóssil originou-se do
termo latino fossilis (extraído da
terra, desenterrado). A
paleontologia estuda a história
da vida no planeta Terra desde o
seu primeiro registro, há 3,5
bilhões de anos. Estuda como
surgiram os seres vivos, como
eram suas inter-relações, como
evoluíram e como surgiram os
fósseis. Ela aponta para
grandes evidências acerca das
mudanças climáticas pretéritas,
permite entender como a Terra
chegou ao que é hoje e o que
pode acontecer no futuro.

Segundo Fresia, os
princípios e métodos da
Paleontologia fundamentam-se
na Biologia e na Geologia. Na
Biologia, o paleontólogo busca
subsídios para estudar os
fósseis, já que eles resultaram
de antigos organismos vivos.
No caminho inverso, a
Paleontologia fornece aos
biólogos uma dimensão do
tempo em que os grandes
ecossistemas atuais se
estabeleceram. Já na Geologia,
os fósseis são utilizados como
ferramenta para datação e
ordenação das seqüências
sedimentares.  Também fornece
subsídios para interpretação
dos ambientes antigos de
sedimentação e para a
identificação das mudanças
ocorridas na superfície do
planeta ao longo do tempo
geológico.
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epois de atuar diretamente
como apoio conceitual e me-
todológico na implantação

do Planejamento Estratégico da
Unicamp – o Planes – o consultor
e professor Eliezer Arantes da Cos-
ta está lançando a segunda edição
do livro “Gestão Estratégica – Da Em-
presa que Temos para a Empresa que
Queremos” (Editora Saraiva, 2007).

Em 2003, essa mesma obra serviu
de referência para o primeiro curso
de formação de multiplicadores do
Planes na Universidade, ministra-
do na época pelo próprio Eliezer, e
que agora chega ao público, revista
e ampliada, aprofundando temas
que interessam a estudantes de ad-
ministração de empresas, e apre-
sentando um arsenal de ferramen-

tas para gestores
em instituições de
diversas naturezas.

Na sua primeira
edição, o livro es-
tava composto de
cinco partes, dis-

tribuídas em 16 capítulos. Nessa
segunda versão, o autor adicionou
uma sexta parte, com quatro novos
capítulos. “A obra está estruturada
para promover uma visão integra-
da, teórica e prática, das estratégi-
as organizacionais”, explica.

Para o reitor José Tadeu Jorge, que
assina a apresentação desta segun-
da edição, o livro acrescenta novos
e importantes segmentos temáti-

Consultor lança 2ª edição de ‘Gestão Estratégica’
cos. “O autor estende seu interesse
a um campo ainda maior de leito-
res, permitindo a ampliação do seu
campo de aplicação, como os cursos
MBA, aos programas de pós-gra-
duação e às demandas executivas
em seus variados níveis”.

Nos cinco tópicos que compõem a
primeira edição, Eliezer havia abor-
dado temas como Motivação para
Estratégia, Conceituação de Estra-
tégia, Análises Estratégicas, Formu-
lação das Estratégias, e Implantação
da Gestão Estratégica. No sexto tó-
pico, acrescentado na segunda edi-
ção, o autor introduz o tema de A-
profundamento, distribuído dos ca-
pítulos 17 a 20. São apresentados
temas como a aplicação de concei-
tos da Teoria dos Jogos na formula-
ção de estratégias cooperativas e
competitivas, várias ferramentas
de gestão, e um checklist abrangente
para diagnóstico estratégico.

Formado em engenharia eletrôni-
ca pelo ITA em 1962, com pós-gradu-
ação na Unicamp, Eliezer se diz um
apaixonado pelo tema gestão estra-
tégica. “O futuro de toda organiza-
ção, seja privada, pública ou mes-
mo entidade do terceiro setor, tem
de ser construído pela própria co-
munidade empresarial”, declara.

O consultor atribui seu interes-
se pelo tema à experiência profis-
sional obtida em duas fases de sua
carreira profissional. A primeira,
na Companhia Vale do Rio Doce, de
1963 a 1974, onde atuou na área de
pesquisa operacional, sob orienta-
ção do consultor internacional Jor-

gen Elbrond, e a segunda, de 1975
a 1994, quando atuou como apoio
ao renomado consultor internaci-
onal, Igor Ansoff, na implantação
do sistema de gestão estratégica na
Promon.

Desde então, Eliezer não parou
mais. Mesmo depois de aposenta-
do, em 1994, continuou atuando na
área, como consultor de empresas,
como professor universitário, e co-
mo pesquisador. “Esse livro é re-
sultado de toda essa experiên-
cia”, frisa. Segundo ele, a principal
dificuldade a ser vencida pelas or-
ganizações, para implantação da
gestão estratégica, é o desafio da
mudança de sua cultura gerencial.
“Para isso, a idéia tem de ser en-
campada e implantada pela cúpu-
la, mas precisa ser sustentada e
apoiada pela base”.

Para Eliezer, a Unicamp é um caso
típico de gestão estratégica bem
implementada. Embora o proces-
so de Planejamento Estratégico
tenha sido retomado há apenas
quatro anos, com ampla partici-
pação da comunidade, as estrutu-
ras, segundo o consultor, estão
bem consolidadas. “A metodologia
adotada e implantada permitirá
que o Planes prossiga seu trabalho
independente de mudanças polí-
ticas ou administrativas na dire-
ção da Universidade”, explica. E
completa: “a boa consultoria é a-
quela que desenvolve a autono-
mia da organização – e não aque-
la que cultiva uma relação de de-
pendência com o consultor”.
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A professora Fresia Soledade Ricardi Torres Branco, coordenadora do
projeto, mostra exemplar de fóssil: acervo começou a ser estruturado em 1999
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