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Alckmin define reitor esta semana
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Unicamp

CORREIOS
FECHAMENTO AUTORIZADO

PODE SER ABERTO PELA ECT

O governador Geraldo Alckmin deve definir esta semana o reitor que vai administrar a Unicamp pelos próximos quatro anos. A lista
tríplice votada e encaminhada pelo Conselho Universitário (foto) ao Palácio dos Bandeirantes traz em primeiro lugar o nome do
vice-reitor José Tadeu Jorge, que antes obtivera 82,59% da preferência da comunidade universitária. Página 3

PESQUISA – O professor Hugo Fragnito, do Instituto de Física ‘Gleb Wataghin’, ao lado de equipamentos que vêm sendo preparados
para o experimento inaugural do Projeto KyaTera, que ocorre dia 14 de abril na Unicamp. O projeto vai interconectar pela primeira vez, via
Internet, universidades e centros de pesquisa do Estado de São Paulo a 320 gigabits por segundo. A rede já reúne 600 professores,
pesquisadores e alunos. Página 5

Nova rede interliga laboratórios
de SP a 320 gigabits por segundo

Alcir Pécora
entrevista

Marjorie Perloff
A poesia contemporânea é o tema central da entrevista

concedida pela ensaísta e crítica norte-americana
Marjorie Perloff (à esquerda) ao professor e escritor Alcir
Pécora (à direita), do Instituto de Estudos da Linguagem

da Unicamp (IEL).
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Academia de Ciências
elege mais dois

da Unicamp
O cientista político Leôncio

Martins Rodrigues e a química
Carol Hollingworth Collins,

ambos da Unicamp, foram eleitos
no último dia 28 membros da

Academia Brasileira de Ciências
(ABC). A bancada da Unicamp na
ABC passa a contar agora com

18 membros.
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Doença de
Chagas é tema

de artigo

Técnica barateia e agiliza análise de combustíveis
Metodologia desenvolvida no Instituto de Química (IQ) em pesquisa de doutorado realizada por Luiz Alexandre Sacorague, sob

orientação do professor Jarbas José Rodrigues Rohwedder, determina parâmetros de qualidade da gasolina e do diesel em apenas
10 minutos. Página 4

Foto: Antoninho Perri

Pesquisadora
fotografa onça em
mata de Campinas
Sob orientação da professora
Eleonore Setz, do Instituto de

Biologia, a pesquisadora Denise
Gaspar identificou e fotografou

animais ameaçados de extinção,
entre os quais a onça-parda, na

mata Ribeirão Cachoeira, no
distrito de Sousas, em

Campinas.
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Técnica barateia e agiliza análise de combustíveis

Duas teses de doutorado
elaboradas pela pesquisadora

Miriam Dambros mostram
como dois tipos de fármacos
podem atenuar os efeitos das

disfunções miccionais, que
atingem sobretudo as

mulheres, principalmente após
a menopausa.
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Os casos recentes
de doenças de Chagas

registrados em Santa Catarina e
no Amapá são

analisados em artigo da
professora e médica
Rachel Lewinsohn,
autora do livro Três

Epidemias: Lições do
Passado.
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Teses lançam
luz sobre

doenças miccionais


