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O Espaço D’Ávila – uma 
área de exposição da 
Escola de Comunicações 
e Artes (ECA) da USP que 
homenageia o professor 
Antonio Carlos D’Ávila 
(1955-1997) – comemora 
dez anos de atividades em 
grande estilo. Ele apre-
senta a mostra “Spanish 
Caravan”, que traz 50 
fotografias feitas pelo 
também professor da 
ECA Joel La Laina Sene 
em Portugal, Espanha e 
França. As imagens de 
Sene têm sempre uma 
história para contar. A sua 
preocupação não é o mo-
mento decisivo de Cartier 
Bresson, embora tenha 
fotos nesse estilo. Prefere 
o movimento, a impres-
são de uma história que 
continua. “O que me atrai 
é a luz da lua, do sol, 
da cidade.” Página 16 

Iniciativas que beneficiam
toda a sociedade

Duas iniciativas da USP devem trazer 
benefícios diretos para a sociedade 
brasileira – na forma de novas idéias que 
promovam o desenvolvimento e o bem-
estar social. Uma delas é a nona edição 
da São Paulo Research Conference, 

que a Pró-Reitoria de Pesquisa realizará 
nos dias 29 a 31 de maio, na Faculdade 
de Direito. Com o tema “Drogas: uma 
abordagem interdisciplinar”, o evento 
apresentará palestras sobre geopolítica 
mundial das drogas, narcotráfico, res-

ponsabilidade dos estados, neurociência, 
dependência e tratamentos – entre outros 
assuntos –, que serão proferidas por es-
pecialistas do Brasil e do exterior. Outra 
iniciativa da Universidade foi o workshop 
“Empreendedorismo em saúde”, realizado 

de 5 a 8 de maio na Faculdade de Medicina, 
que mostrou casos de sucesso na medi-
cina brasileira – como o Laboratório de 
Poluição Ambiental e o Instituto do Sono 
–, com o objetivo de estimular a criação de 
novos empreendimentos. Páginas 3 e 4

Um laboratório para 
estudar as estrelas

Em cerimônia realizada no dia 30 de abril 
para comemorar seus 80 anos, o Professor 
Emérito do Instituto de Estudos Avançados 
de São Carlos Sérgio Mascarenhas anun-
ciou a criação do projeto Associação de 
Laboratórios Interdisciplinares de Ciência 
e Tecnologias Aeroespaciais (Alice), 
em parceria com o astronauta Marcos 

Pontes, também presente no evento. 
Ainda em fase de planejamento, o Alice 
fará pesquisas espaciais com a finali-
dade de desenvolver novas tecnologias 
para uso da sociedade, como remédios. 
“A ciência não é para ficar dentro da 
Universidade. Ela deve servir à socieda-
de”, afirmou Mascarenhas. Páginas 8 e 9

Uma mostra com imagens
de histórias sem fim


