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A música
(premiada)
do grupo
Caruwa

A Unicamp acaba de conquistar 
a Cátedra FAO de Segurança 
Alimentar e Nutricional. A 
Universidade, que concorreu 
com várias instituições latino-
americanas, receberá recursos 
da ordem de US$ 40 mil que 
serão alocados em pesquisas 
na área. Segundo Walter 
Belik, professor do Instituto 
de Economia e coordenador 
do projeto, a cátedra da 
Organização para a Agricultura 
e a Alimentação das Nações 
Unidas funcionará como um 
espaço de pesquisa e docência 
interdisciplinar. Professores, 
pesquisadores e alunos de 
pelo menos cinco unidades da 
Unicamp dedicam-se hoje aos 
estudos de temas relacionados à 
segurança alimentar. A intenção 
é reuni-los em um grupo, 
agregando representantes de 
outras faculdades e institutos. 
A proposta apresentada 
pela Unicamp tem como 
objetivo a formação de novos 
pesquisadores, que serão 
escolhidos por meio de concurso 
que oferecerá auxílios para 
projetos de iniciação científica, 
teses e publicação de artigos. As 
propostas, que serão analisadas 
por uma comissão, devem ser 
entregues até 5 de novembro. 
Em entrevista ao JU, Belik fala 
sobre a cátedra e analisa os 
efeitos da crise financeira no 
combate à fome no Brasil e no 
mundo. Páginas 2 e 3  
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