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CIÊNCIA
para todos

Foto: Felipe Christ

Aproximar o leitor comum da ciência. 
Este é um dos objetivos da “Meio 
de Cultura”, coleção da Editora da 
Unicamp que já conta com seis livros 
publicados – outros seis títulos estão 
a caminho. Segundo o coordenador da 
coleção, o professor Marcelo Knobel 
(foto acima), “é necessário que os 
cientistas e os divulgadores busquem 
oportunidades para escrever mais e 
discutir as questões candentes na 
sociedade”. Knobel destacou também 
as iniciativas institucionais no campo 
da divulgação científica, entre as quais 
o Laboratório de Estudos Avançados 
em Jornalismo (Labjor) e o Museu 
Exploratório de Ciências, do qual foi um 
dos idealizadores.
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