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SERVIÇO

Inscrições são gratuitas e podem ser
feitas pessoalmente, no centro de
produção do Conservatório
Rua São Bento, 415 – Tatuí, ou pelo
site www.conservatoriodetatui.org.br

USP, Unicamp e Unesp irão atualizar as
informações do Programa Biota-Fapesp

Universidades vão manter o sistema detentor do maior conjunto de dados
científicos sobre a biodiversidade do Estado de São PauloConvênio firmado entre a Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp) e as três uni-

versidades públicas paulistas repassou à
USP, Unesp e Unicamp a tarefa de atuali-
zar os sistemas de informação ambiental
do Programa Biota-Fapesp – Instituto
Virtual da Biodiversidade. A solenidade,
realizada no dia 2, no auditório da
Fundação, na capital, contou com os rei-
tores das universidades, lideranças da
agência de fomento e representantes do
Ministério de Ciência e Tecnologia e da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Iniciado em 1999, o programa dis-
põe do maior banco de dados sobre a
biodiversidade do Estado de São Paulo.
Suas tarefas iniciais incluíam inventariar
e caracterizar as espécies de plantas e
animais, compreender os processos
naturais nos biomas e avaliar a conser-
vação, o potencial econômico e o uso
sustentável do recurso natural. Ao
longo da pesquisa acadêmica, os cien-
tistas descobriram pelo menos 500
novas espécies e publicaram on-line,
com acesso gratuito, todas as informa-
ções coletadas sobre a fauna e flora dos
ecossistemas paulistas.

Carlos Alfredo Joly, da coordenação
do Biota, conta que desde o início do tra-
balho a verba anual repassada pela
Fapesp foi de U$ 2 milhões. Nestes oito
anos, a iniciativa acadêmica de cataloga-
ção e preservação ambiental originou 75
pesquisas acadêmicas, 150 teses de mes-
trado e 90 de doutorado. As publicações
incluem 16 livros, dois atlas e 500 artigos
científicos distribuídos por 170 periódi-
cos, 90 deles indexados pelo Institute for

Ao término da solenidade com os
reitores, Michel Loreau, da Univer-
sidade McGill do Canadá, presidente
do Comitê Científico Diversitas e vice-
presidente do International Mecha-
nism of Scientific Expertise in Biodi-
versity (Imoseb), ministrou a palestra
“Por que precisamos de um Meca-
nismo Internacional de Conheci-
mento Científico em Biodiversidade
(Imoseb)?”.

O Brasil ainda não é signatário
do Imoseb. Este organismo interna-
cional foi criado em janeiro de 2006
e faz a divulgação global de infor-
mações ambientais. Em suas ações
regulares, alerta a comunidade
científica internacional sobre os ris-
cos da diminuição do número de
espécies. Dessa forma, pretende
nortear a elaboração de políticas
públicas sobre o assunto.

A Universidade de São Paulo (USP),
por meio do programa A Universidade e
as Profissões, promoverá entre os dias 9 e
11, das 10 às 16h30, sua 2ª Feira de
Profissões. O evento, na Cidade Univer-
sitária, pretende aproximar os estudantes
do ensino médio das carreiras oferecidas
pela instituição. Serão montados estandes
em que professores e alunos de escolas,
faculdades e institutos oferecerão infor-
mações aos visitantes. O local da feira é o
vão do prédio dos departamentos de
História e Geografia. No ano passado, 13
mil pessoas circularam pelo evento.

A Fuvest também estará presente
para relacionar interessados na isenção
da taxa de inscrição do vestibular. Em
2006, o estande recebeu mais de mil ins-
crições. O candidato deverá apresentar
documentos que comprovem ter cursa-
do ensino médio completo em escola
pública; renda familiar de até R$ 456 por
pessoa pertencente ao domicílio; e resi-
dência no Estado de São Paulo. O prédio
da História e Geografia está localizado
na Avenida Lineu Prestes, 388, Cidade
Universitária, São Paulo.

Interior – No câmpus da USP em
Piracicaba, a 7ª Feira de Profissões será

O Conservatório de Tatuí recebe até o
dia 17 inscrições para o Encontro Inter-
nacional de Pianistas e Percussão, evento
que ocorre entre os dias 23 e 26. A 4ª
edição do Encontro de Pianistas e a 3ª do
Encontro de Percussão, que contarão
ainda com atividades de música de câma-
ra, foram reunidas num só período. O
objetivo é ampliar o intercâmbio entre as
áreas. Haverá workshops, masterclasses,
recitais e concertos. 

Entre os nomes com participação con-
firmada estão os dos pianistas Eduardo
Monteiro e Olga Kiun e os dos percussio-
nistas Kiko Freitas e Beto Caldas. A aber-
tura oficial do evento será no dia 23, às
20h30, no Teatro Procópio Ferreira, com
a apresentação do Grupo Percussionista
de Câmara, sob a regência de Luis
Marcos Caldana, e recital de Lúcia e
Sérgio Barrenechea ao piano.

Da Assessoria de Imprensa

do Conservatório de Tatuí

Encontro de Pianistas
e Percussão está
com inscrição aberta

Scientific Information (ISI). Entre os princi-
pais, as revistas Nature e Science.

Preservação e continuidade – Nesta
nova etapa do Biota, a da institucionaliza-
ção, Joly anunciou a expansão das ativida-
des. “A parceria da Fapesp com as univer-
sidades públicas paulistas visa a tornar per-
manente a preservação e a continuidade
do conhecimento acumulado. Agora,
temos menos pesquisas em andamento, e
os novos desafios são atualizar e manter
ativos os sistemas de informação, tarefas
que exigem pessoal especializado e grande
capacidade computacional”, explica.

O Sistema de Informação Ambiental
(SinBiota) – com dados de aproximada-
mente 4 mil espécies de plantas, ani-
mais e microorganismos encontrados no
Estado – o Atlas e a revista eletrônica
Biota Neotrópica ficarão sob responsabi-
lidade da Unicamp. A Rede Biota de

USP organiza feira de profissões 
em São Paulo e Piracicaba

realizada entre os dias 21 e 23, das 9 às
17 horas. O objetivo é o mesmo: apre-
sentar aos estudantes de ensino médio
ou vestibulandos a carreira acadêmica e
perspectivas de cada profissão. O even-
to ocorrerá no ginásio de esportes da
Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq). Participarão represen-
tantes das faculdades da USP dos câm-
pus do interior: Bauru, Lorena, Piraci-

caba, Pirassununga, São Carlos e Ribei-
rão Preto. As escolas, grupos de estu-
dantes e demais interessados em partici-
par deverão preencher o formulário de
inscrição até o dia 7, disponível no site
da Esalq (www.esalq.usp.br/fepusp). A
entrada é franca e as vagas são limita-
das, atendendo à ordem de inscrição.

Da Agência Imprensa Oficial

Bioprospecção e Bioensaios (BIOpros-
pecTA) será dividida entre a Unesp (que
cuidará das informações sobre caracteri-
zação de moléculas, coleção de extratos
e animais, por exemplo) e a USP, que
ficará com a parte mais aplicada da bio-

prospecção, ou seja, com as informações
sobre utilização clínica das moléculas
conhecidas.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Convidado internacional

Reitores das universidades e autoridades ligadas à Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, na assinatura do convênio

A Universidade e as Profissões, aproximando estudantes do ensino médio de suas carreiras
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