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Luta contra o diabetes
alia Unicamp e indústria

Unicamp

CORREIOS
FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

A Unicamp produziu uma nova droga para diabetes tipo 2 e terá os
testes financiados pela Aché Laboratórios, que vai repassar os
royalties da futura comercialização. O Instituto de Química
aprimorou o preparo de um fármaco para diabetes, Alzheimer e
Parkinson (foto) e requereu patente da técnica. Páginas 4 e 5

Campinas, 9 a 22 de outubro de 2006 – ANO XXI – Nº 340 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Foto: Antoninho Perri/Neldo Cantanti

Tecnologia que
democratiza
o ensino
Unicamp e PUC começam
a testar em escola de
Campinas uma ferramenta
de ensino a distância com
tecnologia WiMax. Ela
permite a transmissão
conjunta de voz, vídeo e
Internet banda larga em
conexão sem fio. Isto
possibilita levar educação
aos pontos mais isolados
do país. Página 11
A celebração
dos 40 anos
reuniu sete
reitores da
Universidade,
vários de seus
pioneiros,
muitos
visitantes e um
público que
lotou os três
auditórios do
Centro de
Convenções

Um fórum
para discutir a
gripe aviária
No dia 16, a Unicamp sedia
um fórum para retomar o
debate sobre a ameaça de
entrada do vírus H5N1, da
influenza aviária . O
objetivo é sensibilizar o
governo a avalizar o
sistema de monitoramento
de aves migratórias da
Antártica, que os
pesquisadores têm pronto
há meses. Página 3

40 anos.

Unicamp vê o passado
e mira no futuro
A festa dos 40 anos da Unicamp, que teve seu
ponto alto no dia 5 de outubro, foi ao mesmo
tempo uma visita ao passado, uma avaliação
do presente e uma especulação sobre o futuro.
No ano de seu quadragésimo aniversário, a
Unicamp responde por 15% da pesquisa

brasileira e por 12% da pós-graduação nacional,
lidera a produção per capita de artigos científicos
e está no topo da lista dos maiores
patenteadores do país.
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