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Uma outra teoria para  a

O professor Marcus de Aguiar (foto), do Instituto 
de Física Gleb Wataghin (IFGW), é um dos cinco 
autores de artigo publicado na Nature, por meio 
do qual os pesquisadores simulam virtualmente a 
formação de novas espécies – fenômeno conhecido 
como especiação – a partir de uma população de 
indivíduos inicialmente idênticos e distribuídos 
no espaço, com a diferenciação se dando através 
de mutações e do acasalamento seletivo. Esse 
modelo sugere que o surgimento de novas espécies 
não precisa estar condicionado ao isolamento 
geográfico, conforme preconiza a maioria dos 
evolucionistas. Página 3
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Na Galeria – Foto “Homenagem a Volpi”, 
que integra a exposição “Souvenirs”, do fotógrafo 
Fernando de Tacca, docente do IA. A mostra, que fica 
em cartaz na Galeria de Arte da Unicamp até 11 de 
setembro, reúne 30 imagens inéditas. Página 12

Ilustração: Yavni Bar-Yam, Melisa Gerber e Dion Harmon
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