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APRESENTAÇÃO 

 

40 fotos e muito mais 

As imagens que ilustram este número especial da revista Studium são o 

resultado estático / “congelado” / recortado de muito movimento / emoção / 

amplitude que seus autores encontraram no dia-a-dia do campus e clicaram para 

mostrar as várias faces da universidade no seu quadragésimo ano. 

No conjunto das centenas de fotografias geradas pelos ensaios, 

evidencia-se um testemunho que ilumina gramados, salas, gente, perspectivas, 

recortes de paredes, cantos escuros ou claros, demonstrando, ora intenções de 

composição plástica, ora registro jornalístico. 

 Ao mostrar o todo destes ensaios, e não somente as quarenta fotos do 

título do evento, a revista possibilita que a comunidade conheça mais dos 

cantos/encantos/ recantos que milhares de alunos, funcionários, professores, 

muitas vezes, passando ao largo, deixam de observar e ao público, distante, não 

se oferece ao olhar. 

 Para a concretização desta proposta contamos com o empenho do 

professor Fernando de Tacca, atuando como catalisador das iniciativas, 

interagindo com todos e, principalmente, incentivando os participantes que 

aceitaram o convite materializando as imagens vistas, agora, nas páginas 

virtuais da Studium. 

Carlos Fernandes  

Coordenador Executivo da Comissão Unicamp Ano 40 

 



EDITORIAL 

 

 Ao convidar um grupo de pessoas para fotografar a Unicamp tinha eu em 

mente que produziríamos uma visão múltipla, aberta e com uma forte marca 

pessoal nos ensaios fotográficos. Todos têm ou tiveram uma relação com a 

Unicamp, alunos de graduação, professores, funcionários, alunos de pós-

graduação, fotógrafos. Todos carregam uma experiência de vida acadêmica 

entre passagens e permanências na territorialidade da universidade e levam 

consigo uma vivência afetiva e cognitiva. Nossa proposta foi para que todos 

fotografassem em 2006, ano que a Unicamp completa 40 anos de existência e 

com essa edição especial a revista Studium comemora seis anos de existência 

na rede. 

 Assim, por entre janelas de ônibus, quarenta madonas com seus recém 

nascidos em colo, telas científicas, noturnos, chuvas, bicicletas, livros, 

escrivaninha de trabalhos conhecidos, livros raros, alunos em classe, banheiros, 

grafites, boca da radio muda, abstrações, prédios, paisagens, músicos em 

descanso, primeiros planos luminosos, dançarinas em composição e em 

movimento, luzes, enfim, nas comemorações da universidade quarentona, 

múltiplos olhares foram gestados para compor dentre outras tantas atividades 

um quadro de nossa rica vivência universitária. 

 Agradeço aos colegas que aceitaram meu convite, compartilharam o ato 

fotográfico, e se lançaram a perceber algo mais que o dia a dia nos dá a ver na 

velocidade de nossas tão fugazes vidas. 

 Agradeço aos professores Carlos Fernandes e Eduardo Guimarães o 

incentivo permanente para que esse trabalho emergisse aos olhares de todos. 

Fernando de Tacca 

 



ADÍLSON RUIZ 

 

Sobre o autor 

Adílson Ruiz é professor do Instituto de Artes e membro do conselho 

editorial de Studium. 

    

    

       



ALAN VICTOR PIMENTA 

Lugares do Olhar 

 

Sobre o ensaio 

O espaço público utilizado como ferramenta de expressão pode ser 

vastamente observado por todo o campus. Seja pregando mais verbas ao vazio, 

nas assembléias gerais com 30 estudantes, ou nas frases racistas e políticas 

nas portas dos banheiros, a democracia da universidade acomoda tudo. A 

validade, ou mesmo a organização de tais atos, leva uma reflexão quanto ao 

verdadeiro uso das instituições públicas, ao papel do movimento estudantil e a 

importância da universidade pública na sociedade em que está inserida. 

Sobre o autor 

Alan Victor Pimenta é mineiro, graduado em História pela Unicamp e aluno 

de mestrado na Faculdade de Educação. 
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ANA LUA CONTATORE 

 

Sobre o autor 

Ana Lua Contatore é estudante de Midialogia. 

    

      



ANA MUTT 

Constantes 

 

Sobre o ensaio 

O horizonte linear da praça, 

o silêncio e a luz noturna amarelada das cantinas,  

as bicicletas espalhadas, muitos copos de café, 

um vagar lento do olhar... 

...constantes. 

Sobre o autor 

Ana Mutt é italiana e artista plástica. 
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ANTÔNIO CARLOS DA COSTA 

 

Sobre o ensaio 

Na fotografia desenvolve-se o poder de obter imagens atraentes a partir 

de cenários normalmente despercebidos, como a eclética praça do Ciclo Básico, 

onde reúnem-se uma variedade de formas de arquitetura, estrutura urbana, 

ecológica e humana. 

Sobre o autor 

Antonio Carlos da Costa é graduado em Engenharia Mecânica pela 

Unicamp e é responsável pelo laboratório de ensino de óptica para a graduação 

no Instituto de Física “Gleb Wataghin”. 
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A. J. SCARPINETTI – SCARPA 

Teia em movimento 

 

Sobre o autor 

Antônio José Scarpinetti (Scarpa) é jornalista, fotógrafo e especialista em 

organização de arquivos fotográficos. 
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BRANDON HATTON 

 

Sobre o autor 

Brandon Hatton é fotógrafo. 
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CARLINO AMARAL 

 

Sobre o autor 

Carlino Amaral é fotógrafo. 
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CAROLINA ENGLER 

 

Sobre o autor 

Carolina Engler é graduada em antropologia pela Unicamp e fotógrafa. 

    

     



CELSO PALERMO 

Em construção 

 

Sobre o ensaio 

Em construção é um ensaio fotográfico digital que aborda um dos 

pensamentos que perpassam a Unicamp. Os elementos da imagem, seus 

planos, suas composições, suas cores e pontos de vista são partes de uma 

escrita luminosa com intenções subliminares. Quem as vê, deixa de ser 

expectador para interagir com os seus conteúdos atribuindo-lhes significados, 

que podem não ser aqueles que o autor elaborou ao concebê-las. 

Sobre o autor 

Celso Palermo é fotógrafo e jornalista. 
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DANIEL RYO 

A queda do amanhecer 

 

Sobre o ensaio 

A queda do amanhecer é uma seqüência de acaso e de encontros mais 

do que o cotidiano, o inesperado deparar com o sentido da morte, as provas do 

labirinto de um estudante, a espiral, o aparato que sacrifica, a pirâmide visual 

amplificada sem distorção ao se fazerem recortes contíguos. A montagem fora 

acompanhada da leitura concomitante de Eisenstein, no que diz respeito à 

tonalidade, adverso à obviedade do tempo e dos fatos, ao magnificar-se os 

efeitos dos cortes, choques e embates sucessivos, associados a co-imagens-

pensamento: a amplitude caótica gerada é o tom, e o caminho que une uma à 

outra, e no todo, é a atonalidade organizacional procurada. 

Sobre o autor 

Daniel Ryo é mestre em multimeios, fotógrafo e professor da Faculdade 

Belas Artes de São Paulo. 
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DIANA DOBRANSZKY 

 

Sobre o autor 

Diana Dobranszky é doutoranda do Instituto de Artes. 

    

 

 

Direções Equilíbrio 

Fluxo 
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Matéria Siga o coelho 

Transformação/Intervenção 



DOUGLAS LAMBERT OLIVEIRA 

 

Sobre o autor 

Douglas Lambert Oliveira é aluno de Midialogia. 

 

 

Puteiros 
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Punição Calendário 

Representação Lápide 

Verbas 
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Veto 

Fascistas 
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EUGÊNIO SANTIAGO 

 

Sobre o autor 

Eugênio Santiago é mestrando do Instituto de Artes.  

 

 

     

  

Série Cartesianos 1 

Série Cartesianos 2 Série Cartesianos 3 
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Série Poliflexus 1 Série Cartesianos 4 

Série Poliflexus 2 Série Poliflexus 3 

Série Poliflexus 4 
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EVERALDO LUÍS SILVA 

 

Sobre o ensaio 

Buscando captar a Unicamp em imagens, vislumbrei dois objetos: o 

espaço com seus prédios e jardins, e as pessoas que por ali circulam. Se por um 

lado o espaço se mostra eterno e sólido, as pessoas se apresentam etéreas e 

passageiras, vultos apressados num frenético trazer e levar o saber, tornando 

possível o ciclo infinito da vida. 

Sobre o autor 

Everaldo Luís Silva é graduado em Ciência da Computação pela UNICAMP, 

trabalha como Analista de Sistemas na universidade e é fotógrafo amador. 
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FÁBIO FANTAZZINI 

 

Sobre o autor 

Fábio Fantazzini é fotógrafo, printer e professor de fotografia. 
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FERNANDO DE TACCA 

No ensaio da orquestra 

 

Sobre o ensaio 

No ensaio da orquestra as mãos descansam, os instrumentos esperam, 

os corpos relaxam.  Na pausa, a pauta se transforma, o cravo é afinado, o violino 

é guardado no sovaco e a ordem é descontraída quando o maestro também 

descansa. 

Sobre o autor 

Fernando de Tacca é fotógrafo, professor do Instuto de Artes e editor da 

Studium. 
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GUSTAVO MAGNUSSON 

 

Sobre o autor 

Gustavo Magnusson é repórter fotográfico do jornal Correio Popular de 

Campinas. 
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ISABEL PAGANO 

 

Sobre o autor 

Isabel Pagano é graduada em Letras pela Unicamp e é revisora da 

Studium. 
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HELENA LOPES 

 

Sobre o autor 

Helena Lopes é aluna de Midialogia. 

     



STUDIUM 25  44 

        

 

     



JERÔNIMO NOBORU 

 

Sobre o autor 

Jeronimo Noboru é artista plástico e trabalha como arte finalista no 

Instituto de Artes da Unicamp. 
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JULIANA ENGLER 

 

Sobre o autor 

Juliana Engler é fotógrafa e designer de moda. 

    

    



LÚCIO CAMARGO 

 

Sobre o ensaio 

As imagens fazem parte de um estudo sobre a Unicamp, no qual a tônica 

é a simetria. As primeiras imagens são de 2003. Mais imagens foram 

adicionadas por ocasião dos 40 anos da universidade. Outras virão antes que o 

ensaio possa ser considerado completo. 

Sobre o autor 

Lúcio Camargo é mestre em Multimeios pelo Instituto de Artes da 

Unicamp, fotógrafo e laboratorista preto e branco de alto padrão. 

   

     



LYGIA NERY 

 

Sobre o ensaio 

Este ensaio é uma documentação do acervo de obras raras existente na 

Biblioteca Central da Unicamp, com destaque para a Coleção de Sérgio Buarque 

de Hollanda. 

Sobre o autor 

Lygia Nery é fotógrafa e webmaster da revista Studium. 

 

 

Escritório de Sérgio Buarque de Hollanda, instalado no 3º andar da Biblioteca Central César 
Lattes. Os livros na estante citam SBH e discutem seu trabalho. 
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Detalhe da mesa de Sérgio 
Buarque de Hollanda. Os 

prêmios são o Juca Pato e Jabuti 

Ruberlei A. S. Rocha, estagiário de biblioteconomia, 
mostra a área de armazenamento das obras raras no 

terceiro andar da Biblioteca Central César Lattes. 

Antiphonario Diumum do princípio do séc. XV. Manuscrito em pergaminho, 30 x 42 cm, 
atribuído a Stephanus Aretinus. Doação de Pietro Maria Bardi. 
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Primeira partitura de canto Gregoriano do 
Antiphonário 

Detalhe do Antiphonário: uma das 158 iniciais 
iluminadas. Pintura em têmpera de ôvo. 

Mapa do Brasil publicado no terceiro volume de 
"Navigatione et viaggi", de Giovanni Battista 

Ramusio, 1554 - 1565 

Os três volumes de "Navigatione et viaggi", a 
obra impressa mais antiga da biblioteca, parte 

da Coleção de Sério Buarque de Hollanda 

"Historiarum indicarum: libri XVI", de autoria 
de J. P. Maffei, publicado em 1600. Obra rara, 

parte da Coleção Sérgio Buarque de 
Hollanda. 



MARCELA FORMICO 

 

Sobre o autor 

Marcela Formico é aluna de História. 
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MARCELO EDUARDO LEITE 

Avesso invertido 

 

Sobre o ensaio 

Avesso invertido. Afirmação do conhecimento e produção de estereótipos. 

De longe, monobloco, de perto, caleidoscópico. Além das portas, o espelho da 

ideologia reprimida, da fala que não pode perambular pelos laboratórios, mas 

que borra a parede do banheiro, invertendo o avesso. 

Sobre o autor 

Marcelo Eduardo Leite é fotógrafo e doutorando em Multimeios, no 

Instituto de Artes da UNICAMP. 
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MARCOS PERÓN 

 

Sobre o autor 

Marcos Peron é fotógrafo e editor do site http://www.virtualphoto.net/ 
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MARIA LÚCIA N. D. CASTRO 

 

Sobre o ensaio 

Nesses quarenta anos de Unicamp, a atualização e a expansão dos 

acervos das Bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da Unicamp foi altamente 

significativa, o que não poderia deixar de ser enfatizado neste ensaio, bem como 

todas as inovações tecnológicas que foram adquiridas para permitir e facilitar o 

acesso à informação aos nossos usuários.  

A Biblioteca Central Cesar Lattes inaugurou em dezembro de 2002, o 

Laboratório de Acessibilidade, permitindo que pessoas com necessidades 

especiais possam utilizar normalmente equipamentos e softwares adequados, 

para buscar e adquirir informações disponibilizadas – mais um exemplo de 

respeito à cidadania, e de orgulho para a Universidade. 

 

Sobre o autor 

Maria Lúcia Nery Dutra de Castro é bibliotecária da Biblioteca Central 

César Lattes. 

 

Processamento técnico do do material bibliográfico 
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Acesso a Base de Dados na Biblioteca da 
área de Engenharia 

Época de prova... A biblioteca é também um 
espaço para um pequeno descanso. 

Usuário chegando ao Laboratório de Acessibilidade da 
Biblioteca Centrl Cesar Lattes 
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Os recursos de síntese de voz, através do Programa 
DOSVOX, permite aos usuários com deficiência visual a 

interação com o computador 

Usuário externo com problemas 
motores consultando as Bases 

de Dados 

Impressoras possibilitam a impressão em Braille de qualquer 
texto digitalizado 
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Impressoras possibilitam a impressão em 
Braille de qualquer texto digitalizado 

Equipamento especial para ser usado em 
caso de incêndio, para a retirada rápida e 

segura do usuário 

Equipamento usado para deslocamento do usuário pela escada, caso o elevador esteja 
quebrado 



MARIANA AIUB 

 

Sobre o ensaio 

Este ensaio visa mostrar as diversas pessoas que freqüentam a Unicamp. 

Alunos, professores, funcionários e pacientes do HC foram fotografados, sempre 

em dois momentos diferentes, de modo a ilustrar um pouco sobre esses públicos 

que compõem a universidade. 

Sobre o autor 

Mariana Aiub é aluna de Midialogia. 
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MARTINHO CAIRES 

Paisagens silenciosas 

 

Sobre o autor 

Martinho Caires é fotógrafo. 
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NELSON CHINALIA 

 

Sobre o autor 

Nelson Chinalia é fotógrafo, professor de Fotografia e Fotojornalismo na 

Puc-Campinas e vencedor do prêmio Prêmio Vladimir Herzog de 1995. 
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NENÊ JEOLÁS 

 

Sobre o autor 

Nenê Jeolás – Fotógrafo e mestrando do Instituto de Artes. 
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PATRÍCIA RODOLPHO 

O esporte e a vida acadêmica 

 

Sobre o ensaio 

A Faculdade de Educação Física da Unicamp através de seus programas 

de extensão destinados à comunidade acadêmica e ao público externo propicia 

o acesso às atividades esportivas. Diversas modalidades são oferecidas, entre 

as quais aulas de natação para o público adulto e infantil. 

Sobre o autor 

Patrícia Rodolpho é mestre em Multimeios pelo Instituto de Artes e 

professora das disciplinas de Fotografia e Teoria da Comunicação na Escola 

Superior de Administração, Marketing e Comunicação (ESAMC / Campinas). 
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ROBERTO BERTON 

Entre 1, 2, 3... 

 

Sobre o ensaio 

Ensaio fotográfico sobre composição coreográfica de Tatiana Rabello e 

Mariana Flores, baseada na obra "A valsa 6", de Nelson Rodrigues, e realizado 

no Laboratório de Imagem do Departamento de Artes Corporais. 

Sobre o autor 

Roberto Berton é fotógrafo e professor do Instituto de Artes. Pós-

Doutorado em História da Fotografia na Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, 

Paris. 
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ROGÉRIO SIMÕES 

 

Sobre o autor 

Rogério Simões é fotógrafo. 
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RONALDO ENTLER 

Flashes 

 

Sobre o ensaio 

Retornei recentemente à Unicamp para uma nova pesquisa, dez anos 

depois de concluir meu mestrado. Hoje, o tempo mais apressado quase não 

permite reconhecer no campus os lugares onde nasceram referências que ainda 

guiam minha relação com a fotografia. Este pequeno ensaio foi feito numa tarde 

de redescoberta desse espaço, numa única volta em torno da praça central, 

relembrando o modo como objetos e fatos corriqueiros foram capazes de motivar 

questões tão perenes. Uma câmera digital amadora com um flash de pequeno 

alcance tornou a tarefa simples e pouco ambiciosa, mas permitiu destacar das 

paisagens elementos que valem como metáforas desses estímulos. No mais, 

esta experiência pretende pouco, mas gostaria de valer como homenagem ao 

palco de alguns encontros e interlocuções fundamentais. 

Sobre o autor 

Ronaldo Entler - jornalista e pesquisador, mestre em Multimeios pelo IA-

Unicamp, doutor em Artes pela ECA-USP e professor das Faculdades de 

Comunicação e de Artes Plásticas da FAAP (São Paulo). 
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RUTH ALMEIDA 

 

Sobre o autor 

Ruth Almeida é aluna de Ciências Sociais. 
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SUSANA BARRETO 

 

Sobre o autor 

Susana Barreto é fotógrafa, doutora em história pela Unicamp, autora de 

“Imagens & Memórias dos Italianos do Brás” e "Projeto Aparecidas". 

 

Instituto de Ciências Mêdicas 
Caism 

Prof.Dr. Ricardo Barini 
Dra. Juliana Heinrich 

Análise de cromossomo 

CGH -  Comparative Genomic Hybridization - A técnica permite identificar regiões onde 
aconteceram perda ou ganho de material genético, em um cromossomo. É totalmente 
dependente do software, que constrói eixos de hibridização ao longo do cromossomo, 

informando onde ocorreram estas perdas. 

SKY - Spectral Karyotyping - A técnica permite identificar cada um dos 24 cromossomos em 24 
cores diferentes, para investigar trocas de fragmentos entre os cromossomos. Depende 

totalmente do software para a visualização das cores. 
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Instituto de Biologia 
Departamento de Genética e Evolução  
Pesquisadora Ana Carolina Deckmann 

Análise de hipertrofia cardiáca 

Este estudo utilizou a técnica de microarranjos de DNA (DNA microarrays) na busca por genes 
envolvidos na fase aguda da hipertensão arterial e potencialmente envolvidos no 

estabelecimento da hipertrofia cardíaca, uma condição que, se mantida, pode levar a um 
quadro de falência das funções miocárdicas. Os experimentos basearam-se na produção de 
microarrays contendo aprox. 1500 genes e sua expressão foi avaliada nos tempos de 1, 3, 6, 

12 e 48 horas transcorridas após o início do estímulo hipertensivo. 
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Tratamento de Imagem 

Desenvolvimento de pesquisa e prática de conservação preventiva, higienização, 
acondicionamento e armazenagem de documentos fotográficos e tratamento digital. 
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Institutto de Física 
Departamento de Eletrônica Quântica 

Laboratório de Fibras óticas e materiais vítreos 
Profs. responsáveis 

Fibras óticas 

Com base na tecnologia utilizada nos amplificadores ópticos, são desenvolvidos sensores 
ópticos, que encontram grande aplicação em biologia, química e medicina no desvendamento 

de mecanismos de ação de substâncias e de estruturas. As múltiplas aplicações que os 
sensores fotônicos podem encontrar na determinação de voltagens, de altas temperaturas em 
locais em que são inviáveis outros sensores, e de tensões em estruturas, em situações em que 

outros sensores não podem chegar ou são inacessíveis para o ser humano, como centrais 
nucleares e poços de petróleo. Nas fibras ópticas convencionais a diferença dos índices de 

refração do núcleo e da casca, que garante a reflexão interna total necessária para o 
guiamento da luz, é dada pela dopagem do núcleo (introdução) com substâncias que 

aumentam seu índice de reflexão, o que levava ao emprego de dois vidros. Mas havia vários 
problemas a serem resolvidos, como o do casamento dos coeficientes de dilatação, 

cristalização na interface núcleo/casca que contribuía para o roubo de energia, entre outros, 
que impediam a fabricação de fibras ópticas de vários materiais vítreos. E mostra a diferença: 
"Na fibra óptica fotônica o centro da fibra é oco e circundado por capilares. Essa estrutura cria 

uma banda óptica proibida fora da região central, forçando a luz a se propagar pelo centro. 
Outra opção, usada em nossas pesquisas, é circular um núcleo cilíndrico com tubos capilares 

do mesmo material. Como o índice de refração médio dos tubos capilares é menor do que o do 
núcleo central, cria-se o diferencial do índice de refração necessário para o guiamento da luz". 



STUDIUM 25  87 

 

 

 

 

Instituto de Artes 
Departamento de Artes  

Prof. Dr.  Hermes Renato Hildebrand 

Atrator 

O conceito de "atrator" surge no interior da matemática quando lida com a dinâmica de 
sistemas não lineares e caos e pode ter aplicações em inúmeras áreas de conhecimento da 

física, da biologia e da engenharia. a definição de atrator é atribuída a um ponto, uma curva ou 
uma superfície no espaço de fase, para o qual um sistema tende a se dirigir à medida que 

evolui. Também pode ser um fractal (ou atrator estranho) em que o sistema apresenta o caos e 
movimentos que nunca se repetem. Quanto a “Atrator Poético”, pode-se dizer, é um termo que 
sintetiza o diálogo da imagem e som com o ferro-fluído, havendo a intervenção do público, que 

acaba construindo a poética da obra. 
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Instituto de Física 
Laboratório de Fotônica 

Prof. Dr. Carlos Lenz Cesar 

Pinça ótica 

A manipulação de diversos tipos de partículas biológicas por meio de um sistema que usa a 
luzlaser está se transformando em uma poderosa ferramenta na área de biotecnologia. Quando 

utiliza um feixe delaser é chamado de pinça óptica e tem a capacidade de capturar e mover 
pedaços de DNA, espermatozóides, bactérias e outros componentes do interior de uma célula. 
Com o feixe duplicado, o sistema se torna um bisturi óptico, capaz de perfurar e cortar partes 

de uma célula. Anunciados em 1986 pelo físico Arthur Ashkin, dos laboratórios Bell da empresa 
ATeT, hoje chamada Lucent, dos Estados Unidos, eles foram trazidos para o Brasil pelo 

professor Carlos Lenz Cesar, do Laboratório de Fotônica do Instituto de Física. 

Além de permitir a manipulação de microrganismos e partículas em células vivas sem causar 
nenhum dano, as pinças também são capazes de medir propriedades mecânicas e forças 
muito pequenas em sistemas biológicos, como a viscosidade de fluidos e a elasticidade de 

membranas celulares. 

Com maior amplitude e a garantia da continuidade dos estudos, o professor Lenz espera 
expandir a técnica do uso da pinça e do bisturi óptico, além de desenvolver pesquisas em 

colaboração com outros pesquisadores do país. 
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Instituto de Biologia 
Departamento de Genética e Evolução  

Prof. Dr. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira 

Sequenciamento genético 

O equipamento para sequenciamento de DNA utilizado é o ABI PRSIM 377 e possui estratégia 
para obter uma leitura perfeita nos padrões de estudo do genoma  que se propõe a analisar.  

Desenvolvido e estudado desde os anos 60, esses equipamentos podem ler centenas de 
milhares de pares de bases em um ano, tornando os projetos genomas, ferramentas globais 
com as quais se pode olhar não para um só gene de cada vez, mas para milhares de uma só 
vez. Essa tecnologia utiliza pequenos fragmentos de DNA analisando-o muito rapidamente, e 
que descende da tradição produzida a partir da década de 50, com a descoberta de Crick e 
Watson, a estrutura molecular do DNA, e que ganhou impulso definitivo com a estratégica 

decisão dos governos norte-americanos e britânicos, de financiar o sequenciamento completo 
do material genético da espécie humana. 

As razões que possibilitaram o avanço dos projetos genoma foram de natureza técnica, 
especificamente o aumento na velocidade do seqüenciamento e o desenvolvimento da 

bioinformática. 

O projeto pioneiro da genômica no Brasil - o sequenciamento completo da bactéria Xylella 
fastidiosa foi um sucesso em todos os aspectos científico e econômico, e inclui o Brasil entre 

os países que definem a agenda mundial da ciência. 
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