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CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) está disponibilizando
em sua página na internet um espaço para a inserção de
redes temáticas virtuais de pesquisas. A iniciativa visa
dar visibilidade às pesquisas desenvolvidas na Unicamp,
agilizar consultas internas e externas, e abrir
oportunidades para parcerias e colaborações. Segundo o
pró-reitor de Pesquisa, professor Daniel Pereira (foto), “o
objetivo é oferecer de forma fácil e rápida novas
oportunidades para colaborações em projetos
multidisciplinares e interunidades, além de atrair
empresas que queiram investir em pesquisa”. Página 5

O professor Antonio José
da Silva Maciel, da
Faculdade de Engenharia
Agrícola da Unicamp
(Feagri), desenvolveu um
catalisador de alto
desempenho capaz de
transformar gordura animal
e óleos vegetais em
biodiesel. A Unicamp assina
nesta segunda-feira (dia 16)
o primeiro contrato de
licenciamento da tecnologia
com a BioCamp, empresa
sediada em Campo Verde,
Mato Grosso. A previsão é
que a usina produza até 60
milhões de litros do
biocombustível ao ano. O
contrato não prevê
exclusividade. Maciel
pretende agora viabilizar a
implantação, na Unicamp, de
um laboratório para a
certificação de biodiesel.
Seria o primeiro do gênero
em uma universidade
pública paulista.  Página 3

O professor Antonio José da Silva Maciel exibe frasco com biodiesel produzido a partir de tecnologia desenvolvida na Unicamp em
parceria com seu aluno de doutorado, Osvaldo Candido Lopes; participaram também do projeto os docentes Matthieu Tubino (ao fundo),
Pedro Faria dos Santos Filho, Lireny Aparecida Guaraldo Gonçalves e Renato Grimaldi

A matemática,
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Estudo revela
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