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Conecta abre canal entre
universidades e empresas
O Conecta 2008, evento promovido pelo Programa de Investigação Tecnológica de São Paulo
(PIT-SP),  reuniu no último dia 25, em São Paulo, empresários, alunos e profissionais de instituições
de ensino e pesquisa. Os participantes discutiram estratégias de comercialização e valoração
de tecnologias. Página 11

O que pensam, o que fazem
e por onde andaram os

quadros dirigentes brasileiros

Tecnologia gera
lasers mais baratos,

compactos e eficientes

O projeto temático da Fapesp Circulação
internacional e formação dos quadros dirigentes
brasileiros, coordenado pela professora Letícia
Bicalho Canêdo, da Faculdade de Educação (FE),
investiga as atividades e a construção das carreiras
da elite dirigente do país. Além dos pesquisadores
da FE, o estudo reúne colaboradores de
instituições brasileiras, da Europa, dos Estados
Unidos e da América Latina. A investigação mede

Automedicação
atinge também

crianças e jovens
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Sexualidade
e deficiência
intelectual
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As plantas e
a produção de

novos fármacos
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O professor Flávio Caldas Cruz (acima), do IFGW,
desenvolveu tecnologia que abre perspectivas para a

produção de lasers contínuos mais eficientes, baratos e
compactos. Página 3

O realismo na
animação facial

computadorizada
O professor José Mario De Martino (acima), da FEEC,

coordena linha de pesquisa que utiliza a animação facial
por computador para desenvolver ferramentas com fins

sociais. Página 4

também o impacto da política de bolsas no Brasil.
“Estamos interessados em conhecer quem são os
formadores de políticas públicas e os recursos
sociais e institucionais mobilizados que os
capacitaram a participar das práticas de negociação
no mundo de hoje”, afirma Letícia Bicalho Canêdo.
Segundo a docente, o projeto ajuda a compreender
os mecanismos que regem o mundo globalizado.
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