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 Semana de Meio Ambiente da Unicamp - Evento acon-
tece de 26 a 29 de maio com o tema Construindo uma trajetória sus-
tentável. Este ano, a Semana integra ações de várias áreas da Uni-
versidade. A abertura ofi cial será realizada na Praça da Paz, às 9h30, 
após uma atividade física com um grupo do Programa Mexa-se. Às 10 
horas, a professora Rachel Stefanuto coordena um Café Mundial. Du-
rante o evento, a comunidade é chamada a participar de atividades re-
lacionadas à questão ambiental, como palestra sobre soluções hídricas, 
ação contra o desperdício de alimentos e a diminuição do uso de copos 
descartáveis na Universidade, trote cidadania – com foco em coleta 
seletiva, experiência na preservação e proteção de animais selvagens e 
domésticos; recuperação, implantação e preservação de áreas verdes, 
prevenção de doenças como a dengue, e busca de alternativas para ge-
ração de energia. Entre as atividades, está programado um Rolê Ambi-
ental pela Universidade. Interessados em participar devem se inscrever 
até 25 de maio pelo endereço secret@unicamp.br. Trata-se de um con-
vite para conhecer as atividades realizadas na rotina da Divisão de Meio 
Ambiente pelas áreas verdes, limpeza urbana, monitoramento de ani-
mais e educação socioambiental, segundo os organizadores. As vagas 
são limitadas. A organização do evento está a cargo do Coletivo do Meio 
Ambiente, do qual fazem parte a Coordenadoria Geral da Universidade 
(CGU); o Centro de Saúde da Comunidade (Cecom); a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos (DGRH); o Grupo Gestor Universidade Susten-
tável (GGUS); o Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS); a Prefei-
tura Universitária; a  Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(Preac); a Divisão de Educação Infantil e Complementar (Dedic); a Casa 
do Lago; a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa); o Trote 
Cidadania; e o Instituto de Geociências (IG). Para mais detalhes sobre a 
programação acesse o site http://www.cgu.unicamp.br/ggus.
 Como escrever artigos para revistas internacionais 
- O Espaço da Escrita, projeto estratégico da Coordenadoria Geral da 
Universidade (CGU), e o Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) da 
Unicamp, promovem no dia 26 de maio, das 9 às 13 horas, no auditório 
“Inés Joekes” do Instituto de Química (IQ), o workshop “Como escrever 
artigos para revistas internacionais – Workshop para autores”. Ele será 
ministrado por James Sullivan, Senior Journals Manager para periódi-
cos nas áreas de Ciência da Computação, Telecomunicações, Tecno-
logia da Informação e Engenharia Mecânica, e por Patrícia Garcez, 
professora adjunta do Instituto de Ciências Biomédicas na UFRJ, 
ambos da Editora Wiley. O workshop será ministrado em inglês e em 
português, e é direcionado aos docentes, pesquisadores e alunos de 
pós-graduação da Unicamp. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-
6649 ou email workshops.escrita@reitoria.unicamp.br
 Políticas de procura e de concurso público para 
inovação - Workshop acontece de 27 a 29 de maio, no Auditório da 
Agência para a Formação Profi ssional da Unicamp (AFPU).  O encon-
tro tem dois propósitos: o primeiro é defi nir a natureza multifacetada 
das políticas “demand-side” e sua presença nos sistemas de inova-
ção. O segundo é aprofundar as discussões acerca das encomendas 
públicas para inovação. O Workshop contará com a presença de reno-
mados palestrantes dos EUA, Reino Unido, Espanha, Grécia, Suécia, 
China, Coréia do Sul, além de convidados brasileiros. A organização é 
do Projeto InSysPo - Innovation System and Policy do Programa SPEC 
(São Paulo Excellence Chair) da Fapesp, sediado no Departamento de 
Política Científi ca e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências 
(IG) da Unicamp. As inscrições são gratuitas e limitadas. Programação, 

inscrições e outras informações, na página eletrônica http://www.ige.
unicamp.br/spec/workshop/. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-5124 
ou e-mail paulafdc@gmail.com
 Boas-vindas aos Pós-graduandos estrangeiros - A 
Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG) organiza no dia 27 de maio, às 
14 horas, no Auditório do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), o 
Encontro de recepção e integração de pós-graduandos estrangeiros de 
2015. O evento é aberto aos estudantes (estrangeiros ou brasileiros), 
docentes, funcionários e interessados. No encontro, Omar Ribeiro 
Thomaz, da Universidade de Barcelona, profere a palestra “Diversi-
dade não como concessão, mas como condição da existência na uni-
versidade”. A recepção aos estudantes contará com a participação das 
professoras Rachel Meneguello, Pró-reitora de Pós-Graduação; Altair 
Cury, assessora da PRPG, e Eleonora Albano, assessora da Vice-reito-
ria de Relações Internacionais (Vreri) da Unicamp. Outras informações 
pelo e-mail eleonora.albano@reitoria.unicamp.br
 Concertos da OSU - A Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU) 
realiza dois concertos. O primeiro acontece no dia 27 de maio, às 19 
horas, na Paróquia Santa Isabel, em Barão Geraldo. O segundo, dia 
28, às 19 horas, na Casa do Lago. Entre as obras a serem executadas 
está a obra Música para o funeral da rainha Mary.
 Crise hídrica e descarte de lixo eletrônico - A água é 
essencial para a vida humana. Estamos no período de estiagem e este 
debate tem permeado os principais eventos na Universidade, socie-
dade, governos e a imprensa em geral. Pela importância do tema, a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Cipa-Uni-
camp) convidou o professor Antonio Carlos Zuffo, do Departamento de 
Recursos Hídricos da FEC, para falar sobre os efeitos da crise hídrica, 
em sua reunião mensal. O evento dá sequência à campanha “Eu e 
a água”  lançada no mês de março, na Unicamp. Outro assunto de 
grande interesse é sobre o descarte do “Lixo Eletrônico”. Para abor-
dar o tema, a Cipa receberá a professora Flávia Luciane Consoni, do 
Departamento de Política Científi ca e Tecnológica do Instituto de Geo-
ciências (IG), que está com projeto de pesquisa em andamento. As 
palestras são abertas ao público em geral e ocorrem no dia 28 de maio, 
às 14 horas, no auditório II da Diretoria Geral da Administração (DGA), 
durante a realização da Semana do Meio Ambiente na Universidade. 
Mais detalhes pelo e-mail cipa@unicamp.br
 TEDxUnicampWomen - O Núcleo Interdisciplinar de Comu-
nicação Sonora (NICS) organiza a próxima edição do TEDxUnicamp-
Women, dia 28 de maio, às 10 horas, no auditório da Biblioteca Central 
Cesar Lattes (BC-CL) da Unicamp. No evento serão apresentados 
temas de interesse geral da comunidade sobre a temática feminina. 
No mesmo dia, às 14 horas, na sala de treinamentos, localizada no pri-
meiro andar da BCCL, serão apresentadas algumas sessões do TED-
Women 2015, evento a ser realizado simultaneamente, em Monterey, 
Califórnia. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-7923 ou e-mail beth@
nics.unicamp.br
 Exposição - A mostra ‘Tessituras’, de Tetê Pacetta, pode ser 
visitada até o dia 28 de maio e faz parte da programação do CIS Gua-
nabara, órgão ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comu-
nitários. Mais detalhes no link http://agenciasn.com.br/arquivos/3347
 New Trends in Chemistry - No dia 29 de maio, às 9 horas, 
no auditório “Inés Joekes” do Instituto de Química (IQ) da Unicamp, 
será realizado o workshop “New Trends in Chemistry” com uma breve 
apresentação do ACS Brazilian Chapter, seguida de várias discussões 
sobre assuntos atuais tendências da pesquisa em Química nome-
adamente nas áreas de Sustainable Chemistry, Emerging Affordable 
Energy Sources e Innovative Materials for Biomedical Applications. O 
evento contará com a participação do professor Thomas Barton, que 
foi presidente da ACS em 2014. A organização é da professora Catia 
Ornelas. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-3119 ou e-mail comuni-
cacao@iqm.unicamp.br
 Indicadores de desempenho: a quem interessa me-
dir o quê? O desafi o da medição como ferramenta 
de gestão - Fórum Permanente de Sociedade e Desenvolvimento 
tratará dos desafi os de se institucionalizar uma política universitária de 
sustentabilidade e da implementação de programas e projetos susten-
táveis nos campi universitários da Unicamp. O evento está marcado 
para o dia 29 de maio, das 14 às 21 horas, no auditório da Faculdade 
de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp, em Limeira-SP. A organiza-
ção é do professor Edmundo Inácio Junior. Inscrições, programação e 
outras informações no site http://www.foruns.unicamp.br/foruns/proje-
tocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/soc_e_desenv08.html
 Ofi cineiros e palestrantes para o Programa Univer-
sIDADE - A organização do Programa UniversIDADE receberá, 
até 29 de maio, inscrições de interessados em ministrar ofi cinas e 
palestras no 2º semestre de 2015. Elas devem ser feitas mediante 
preenchimento de formulário eletrônico no link http://www.programa-
universidade.unicamp.br/intranet/index.php/responsavel/cadastro. 
Podem se inscrever pessoas que possuam vínculo com a Universi-
dade e que assumam o compromisso de desenvolver a atividade como 
voluntário. O Programa UniversIDADE é um curso gratuito, que vincula 
a educação acadêmica à educação popular, voltado para pessoas da 
meia idade e da terceira idade. As propostas recebidas serão analisa-

das pela coordenação do Programa, que informará, via e-mail, sobre 
a sua aprovação (ou não). Algumas atividades devem ocorrer dentro 
do próprio semestre. Outras, em um momento futuro oportuno. Como 
infraestrutura, o Programa oferecerá material de divulgação, espaço 
físico, equipamentos multimídia, sala de computadores e outros ma-
teriais. Além disso, ao fi nal da etapa, os participantes receberão cer-
tifi cados. Carteirinhas da 1ª turma - No dia 14 de maio, às 14h30 no 
auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), a organização do 
Programa entregará carteirinhas aos participantes da primeira turma. 
O auditório da FCM fi ca à rua Tessália Vieira de Camargo, 126, no 
campus universitário. Saiba mais sobre o Programa no link http://www.
programa-universidade.unicamp.br/
 Água, fonte de vida, recurso inesgotável? - Exposição 
da Área de Coleções Especiais e Obras Raras da Biblioteca Central 
“Cesar Lattes” (BCCL) pode ser visitada até o fi nal do mês de maio, no 
3° piso da BCCL. A mostra é composta por 20 livros que abordam a 
temática água, em sua maioria obras iconográfi cas com belas imagens 
das águas brasileiras, relatórios sobre a seca, viagens pelos rios, cel-
ebrações religiosas, etc. Mais informações: telefone 19-3521-6468 ou 
e-mail bibcen@unicamp.br
 Conferência com Robert Whitaker - No dia 2 de junho, às 
10h30, na Sala da Congregação da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da Unicamp, o jornalista Robert Whitaker ministra a conferên-
cia “Anatomia de uma epidemia: história, ciência e os efeitos a longo 
prazo. O evento, que será transmitido ao vivo pelo link http://www.fcm.
unicamp.br/videoconferencia/streaming/, é organizado pelo professor 
Mario Eduardo Costa Pereira (LaPSuS). O palestrante é jornalista e 
escritor especializado em medicina, ciências e história, internaciona-
lmente reconhecido. Em 2011, seu livro Anatomy of an epidemics: 
Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental 
Illness in America recebeu o titulo de “Melhor livro de jornalismo Inves-
tigativo do Ano” pela Investigative Reporters and Editors, Inc. (IRE). No 
mesmo ano, o trabalho foi objeto de um extenso debate lançado por 
Marcia Angell, editora do New England Journal of Medecine, na New 
York Review of Books e conferencista da Harvard Medical School. Mais 
informações: telefone 19- 3521-8819 ou e-mail auxi@fcm.unicamp.br

 Biologia - “Prospecção de substâncias bioativas em Guatte-
ria australis e Guatteria friesiana (ANNONACEAE) e avaliação do 
efeito biológico fotoinduzido para aplicação em terapia fotodinâmica 
antimicrobiana”(doutorado). Candidato: Carlos Alberto Theodoro 
Siqueira. Orientador: professor Marcos José Salvador. Dia 25 de maio 
de 2015, às 9 horas, na sala de defesa de teses do bloco O do IB.
 Ciências Médicas - “Atividade epileptiforme interictal no AVC 
isquêmico: prevalência, valor prognóstico e padrões de efeito BOLD” 
(doutorado). Candidato: Fabricio Oliveira Lima. Orientador: professor Li Li 
Min. Dia 29 de maio de 2015, às 9 horas, no anfi teatro da CPG da FCM.
“Panorama do câncer em crianças e adolescentes sob a perspectiva 
da saúde coletiva” (doutorado). Candidata: Jane Kelly Oliveira Fries-
tino. Orientador: professor Djalma de Carvalho Moreira Filho. Dia 29 de 
maio 2015, às 14 horas, no auditório da CPG da FCM.
“Estudo da drenagem linfática manual na mobilização hidroeletrolítica, 
na taxa lipolítica e na variabilidade da frequência cardíaca em homens 
e mulheres” (mestrado). Candidata: Érica Aparecida Mariano Camargo. 
Orientadora: professora Maria Cristina Cintra Gomes-Marcondes. Dia 
6 de março de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses do 1o. 
andar do prédio da CPG do IB.
 Computação - “Agregação dinâmica de tráfego com especifi -
cações de tempo e roteamento multicaminho em redes ópticas WDM” 
(doutorado). Candidata: Juliana de Santi. Orientador: professor Nelson 
Luis Saldanha da Fonseca. Dia 25 de maio de 2015, às 13 horas, no 
auditório do IC.
“Desenvolvimento e avaliação de uma técnica efi ciente para estimativa 
de potência dinâmica em circuitos digitais gate-level” (mestrado). Can-
didato: Daniel Vidal. Orientador: professor Mário Lúcio Côrtes. Dia 29 
de maio de 2015, às 14 horas, no auditório do IC.
“Uma arquitetura Peer-to-Peer IPTV com serviços de troca rápida de 
canais e incentivos à cooperação” (doutorado). Candidato: Daniel An-
tonio Garcia Manzato. Orientador: professor Nelson Luis Saldanha da 
Fonseca. Dia 1 de junho de 2015, às 13 horas, no auditório do IC.
“Encontrando caminhos com múltiplas cores em grafos: NP-difi culdade 
e algoritmos” (mestrado). Candidato: Rafael Fonseca dos Santos. Ori-
entador: professor Eduardo Cândido Xavier. Dia 3 de junho de 2015, às 
14 horas, no auditório do IC.
 Economia - “Desenvolvimento econômico, mercado de trabalho 
e desigualdade na Espanha desde a entrada em a União Econômica 
e Monetária” (mestrado). Candidata: Anna Lópes Riveros. Orientador: 
professor Denis Maracci Gimenez. Dia: 1 de junho de 2015, às 14h30, 
na sala 23 do pavilhão da Pós-graduação do IE.

correu no último dia 15 a oitava 
edição do Prêmio Inventores, 
iniciativa criada pela Agência de 
Inovação Inova Unicamp como 

forma de homenagear professo-
res, pesquisadores e ex-alunos por seu empe-
nho em atividades de proteção à propriedade 
intelectual e transferência de tecnologias e 
que ocorre anualmente. Esta edição do prê-
mio, que também considerou professores e 
profissionais de outras instituições de pesqui-
sa, homenageou um total de 77 profissionais, 
sendo 32 professores, 13 pesquisadores, 25 
ex-alunos, 5 membros de outras instituições e 
2 alunos da Unicamp – estes receberam men-
ção honrosa -, nas categorias: patentes conce-
didas, tecnologias licenciadas, tecnologia ab-
sorvida pelo mercado e unidade de destaque 
na proteção à Propriedade Intelectual.

CATEGORIAS PREMIADAS
O Instituto de Química (IQ) recebeu o 

prêmio na categoria “Unidade de destaque 
na proteção à Propriedade Intelectual”, uma 
vez que a unidade teve 15 pedidos de paten-
tes no ano passado e o cálculo leva em con-
sideração o número de pedidos de patentes 
depositados divididos pelo número de pro-
fessores e pesquisadores do instituto. O prê-
mio foi recebido pelo professor Lauro Tatsuo 
Kubota, diretor do IQ.

Na categoria “Tecnologia absorvida pelo 
mercado” foram premiados os professores 
Célio Pasquini, Jarbas José Rodrigues Rohwe-
dder e Ivo Milton Raimundo Júnior, além do 
ex-aluno Doutor Ismael Pereira Chagas, que 
recebeu menção honrosa. O grupo foi agra-
ciado pela Tecnologia “Dispositivo espectro-
fotométrico, seu sistema de celas e método 
para monitorar a qualidade de combustíveis 
automotivos”, que, a partir do licenciamento 
para a empresa TechChrom - já está disponí-
vel no mercado.

 Educação Física - “Treinamento combinado em adolescentes 
com excesso de peso: sobre a composição corporal, resistência à in-
sulina e infl amação sistêmica” (doutorado). Candidato: Wendell Arthur 
Lopes. Orientadora: professora Cláudia Regina Cavaglieri. Dia 25 de 
maio de 2015, às 14 horas, no auditório da FEF.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Análise 
experimental e numérica de radiers estaqueados executados em solo 
da região de Campinas/SP” (doutorado). Candidato: Jean Rodrigo Gar-
cia. Orientador: professor Paulo José Rocha de Albuquerque. Dia 25 de 
maio de 2015, às 12 horas, na sala de defesa 1 da FEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Implementação 
em VHDL de uma arquitetura paralela de um código corretor de erros 
Reed-Solomon aplicado a redes OTN” (mestrado). Candidato: Arley 
Henrique Salvador. Orientador: professor Dalton Soares Arantes. Dia 
28 de maio de 2015, às 14 horas, na sala PE12 da FEEC.
“Modelo de programação da operação de sistemas hidrelétricos com 
restrição de segurança” (doutorado). Candidata: Elma Pereira Santos. 
Orientador: professor Takaaki Ohishi. Dia 29 de maio de 2015, às 14 
horas, na FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Desenvolvimento, caracterização e 
avaliação in vitro de nanocompósitos de poli (L-Ácido Lático) e nanotu-
bos de carbono de paredes múltiplas purifi cados” (doutorado). Candi-
data: Claudenete Vieira Leal. Orientadora: professora Eliana Aparecida 
de Rezende Duek. Dia 28 de maio de 2015, às 9 horas, no auditório 
KD da FEM.
 Engenharia Química - “Uso de indicadores chave de desem-
penho (KPI’s) na avaliação de sistemas de controle plantwide aplicados 
na produção de biodiesel” (mestrado). Candidato: Bruno Firmino da Sil-
va. Orientador: professor Flavio Vasconcelos da Silva. Dia 2 de junho 
de 2015, às 10 horas, na sala de defesa de teses do bloco D da FEC.
 Física - “As representações de HOM(2) e SIM(2) no contexto da 
Very Special Relativity” (mestrado). Candidato: Gustavo Salinas de 
Souza. Orientador: professor Dharam Vir Ahluwalia. Dia 1 de junho de 
2015, às 14 horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
 Geociências - “Modelagem gravimétrica 3D da estrutura do Cer-
ro do Jarau (RS)” (mestrado). Candidato: Bruno Bronzati Giacomini. 
Orientador: professor Emilson Pereira Leite. Dia 29 de maio de 2015, 
às 14 horas, no auditório do IG.
 Linguagem - “Discurso, sujeito e relações de trabalho: a posição 
discursiva da Petrobras” (doutorado). Candidata: Luciana Nogueira. 
Orientadora: professora Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi. Dia 25 de 
maio de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Pronomes pessoais e marcadores de pessoa nas línguas ameríndias” 
(mestrado). Candidato: Eduardo Vidal Viola. Orientador: professor An-
gel Humberto Corbera Mori. Dia 29 de maio de 2015, às 10 horas, na 
sala de defesa de teses do IEL.
“A prática refl exiva do professor de português - língua estrangeira” 
(mestrado). Candidata: Dayse Farias da Fonseca. Orientadora: profes-
sora Matilde Virginia Ricardi Scaramucci. Dia 1 de junho de 2015, às 9 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“A redação no ENEM e a redação no 3º ano do Ensino Médio: efeitos 
retroativos nas práticas de ensino da escrita” (mestrado). Candidata: 
Monica Panigassi Vicentini. Orientadora: professora Matilde Virginia 
Ricardi Scaramucci. Dia 3 de junho de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 
do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - 
“Dinâmica de semimartingales com saltos: decomposição e retardo” 
(doutorado). Candidato: Leandro Batista Morgado. Orientador: profes-
sor Paulo Regis Caron Ruffi no. Dia 25 de maio de 2015, às 10 horas, 
na sala 321 do Imecc.
“Sobre simetrias e a teoria de leis de conservação de Ibragimov” (dou-
torado). Candidato: Júlio César Santos Sampaio. Orientador: professor 
Igor Leite Freire. Dia 25 de maio de 2015, às 14 horas, na sala 321 
do Imecc.
“Planejamento logístico do transporte escolar na cidade de Coxim-MS: 
uma aplicação de problemas de roteamento de veículos” (mestrado 
profi ssional). Candidato: Fernando Silveira Alves. Orientador: profes-
sor Cristiano Torezzan. Dia 28 de maio de 2015, às 10 horas, na sala 
253 do Imecc.
“Estudo dos efeitos da fase óptica na propagação de feixes de laser 
gaussianos em meios dielétricos estratifi cados” (mestrado). Candidata: 
Marina Lima Morais. Orientador: professor Stefano de Leo. Dia 28 de 
maio de 2015, às 11 horas, na sala 253 do Imecc.
 Odontologia - “Expressão de il-6, tnf-a e mcp-1 por fi broblastos 
(3t3) e odontoblastos (mdpc-23) após exposição a diferentes bactérias” 
(doutorado). Candidata: Carolina Carvalho De Oliveira Santos. Orien-
tador: professor Alexandre Augusto Zaia. Dia 28 de maio de 2015, às 
8h30, na sala da congregação da FOP.
“Efeitos das informações pré-operatórias, técnico e sensorial, na per-
cepção e comportamento de dor em pacientes submetidos à exodontia 
de terceiro molar” (doutorado). Candidata: Maylu Botta Hafner Cirne. 
Orientadora: professora Maria da Luz Rosario de Sousa. Dia 28 de 
maio de 2015, às 9 horas, no salão nobre da FOP.

Já nas categorias “Patentes Concedidas” 
e “Tecnologias Licenciadas”, foram premia-
dos, respectivamente, 12 e 8 grupos de pes-
quisa da Universidade. O professor Marcos 
Nogueira Eberlin, do Instituto de Química, 
premiado na categoria Patentes Concedidas, 
diz que é um privilégio poder estar entre os 
premiados. “Esta é a segunda vez que recebo 
o prêmio. O Prêmio Inventores faz com que 
a gente queira fazer sempre o melhor para a 
Universidade, para o país e para a população 
que paga nossos salários”, afirma.

PRESENÇA DE AUTORIDADES
A mesa de autoridades da cerimônia foi 

composta pelos professores José Tadeu Jorge, 

reitor da Unicamp; Milton Mori, diretor-exe-
cutivo da Inova; Alvaro Crósta, coordenador 
geral da Unicamp; Maria Teresa Dib Zambon 
Atvars, pró-reitora de desenvolvimento uni-
versitário da Unicamp. O diretor científico da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) e reitor da Unicamp na 
gestão 2002-2005, o professor Carlos Henri-
que Britto Cruz, e a pró-reitora de pesquisa 
da Unicamp, professora Gláucia Maria Pasto-
res, além comporem a mesa de autoridades, 
também foram agraciados com o prêmio na 
Categoria “Patentes Concedidas”.

“A produção científica da Unicamp ressar-
ce os recursos que são investidos na Univer-
sidade. O Prêmio Inventores mostra isso, a 
partir da geração de tecnologias que benefi-
ciam a população e a sociedade”, aponta Jor-
ge. Ele ressalta ainda que, em 2016, a Uni-
camp deverá alcançar números ainda mais 
expressivos com relação ao número de paten-
tes em vigência. “Atualmente, temos 935 pa-
tentes vigentes e 60 patentes licenciadas em 
vigência. No próximo ano, justamente quan-
do a Unicamp completa 50 anos, devemos 
chegar a mil patentes vigentes e esse número 
não é banal”, defende.

O professor Carlos Henrique Brito Cruz, 
diz que é uma grande honra receber o Prêmio 
Inventores: “é uma grande satisfação estar 
aqui. Agradeço ao prêmio, como professor. 
Como diretor da Fapesp, parabenizo a Uni-

camp por organizar este prêmio, onde há o re-
conhecimento explícito por nossas atuações”, 
afirma o diretor da Fapesp.

Para a professora Gláucia Maria Pastore, 
é necessário ressaltar a atuação da equipe da 
Agência de Inovação Inova Unicamp. Ela co-
menta que o Prêmio Inventores é uma inicia-
tiva que mostra a importância das pesquisas 
realizadas nos laboratórios da Unicamp. “É 
emocionante porque temos parte da consa-
gração das tecnologias desenvolvidas na Uni-
camp. Isso mostra a vitalidade das pesquisas 
desenvolvidas aqui. Destaco ainda a atuação 
dos integrantes da equipe da Inova, sempre 
muito atenciosos, solícitos e prontos a nos 
ajudar”, completa.

O diretor-executivo da Inova, além de pa-
rabenizar a todos os presentes pela premia-
ção e contribuição para o desenvolvimento 
científico do país, abordou outras iniciativas 
das quais a Inova é responsável, tais como o 
Desafio Unicamp, a Software Experience, o 
Inova Jovem e o Prêmio Inova de Iniciação à 
Inovação, que merecem destaque por estimu-
larem a inovação tecnológica e o empreende-
dorismo dentro da universidade. “Gostaria de 
parabenizar cada um de vocês. Agora, é im-
portante lutarmos para licenciar estas paten-
tes concedidas e as colocarmos no mercado”, 
complementa Mori. Confira a lista completa 
de premiados, no site do Prêmio Inventores.                  

(Carolina Octaviano)

Mesa de autoridades: reconhecimento a desenvolvedores
 de tecnologias que benefi ciam a população

res, pesquisadores e ex-alunos por seu empe-

Foto: Antonio Scarpinetti

Prêmio Inventores 2015
contempla 77 profissionais

Campinas, 25 de maio a 7 de junho de 2015Campinas, 25 de maio a 7 de junho de 201510




