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Canadá oferece bolsas de estudo
para doutorandos estrangeiros

Playbook, da Rim, reforça presença
no mercado corporativo

O governo do Canadá abriu inscrições para o Programa Vanier de Bolsas
de Pós-Graduação, voltado a estrangeiros interessados em pesquisas
nas áreas de ciências sociais e humanas, ciências naturais, engenharia
e saúde. As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro. O valor da
bolsa é de 50 mil dólares canadenses anuais por até três anos. A avaliação
será feita a partir do desempenho acadêmico e profissional do candidato.

Poucos consumidores poderão comprar o novo computador tablet da
Research in Motion para o Natal. A companhia canadense já apresentou
o Playbook em uma conferência de programadores em San Francisco,
na segunda-feira, mas marcou o lançamento geral do produto para
o ano que vem. Como consequência, a RIM pode ter de se contentar,
por enquanto, em controlar o segmento empresarial.
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Pesquisa de
brasileiro ganha
US$ 4 milhões
nar-se promissor como aplicação
clínica. “Estamos próximos de
transformar nossos resultados em
uma nova terapia contra a doença”, disse. Segundo explicou, não
se sabe ainda as causas e nem
existe uma cura para o Parkinson,
transtorno degenerativo do sistema nervoso central que prejudica
as habilidades motoras. Só existem terapias, exercícios e medicamentos que podem melhorar a
qualidade de vida do indivíduo.
As pesquisas com Parkinson
são uma continuação do trabalho
iniciado pelo cientista em 1999,
quando ele implantou um chip no
cérebro de uma macaca, permitindo que ela movimentasse um
braço robô usando apenas o pensamento. Depois disso, fez macacos controlarem o andar de robôs
e desenvolveu uma nova técnica
cirúrgica baseada na estimulação
elétrica da medula espinhal. Essa
técnica foi utilizada em camundongos com Parkinson e foi ampliada em macacos numa pesquisa realizada no Instituto de
Neurociências que ele criou em
Natal. O objetivo é utilizá-la
numa espécie de marca-passo
nas pessoas com a doença. ■ M.F.

Nicolelis leva prêmio por
estudo que pode levar à terapia
contra mal de Parkinson

Dois meses depois de ter recebido
dos Institutos Nacionais de Saúde
(NIH) dos Estados Unidos US$ 2,5
milhões para investir em suas
pesquisas no campo da interface
cérebro-máquina, Miguel Nicolelis voltou a receber um prêmio
de aproximadamente US$ 4 milhões da mesma instituição. Desta vez, os recursos devem ser
aplicados para o desenvolvimento da nova terapia para o mal de
Parkinson que vem mobilizando
o pesquisador há alguns anos.
Na avaliação dos NIH, o trabalho de Nicolelis na Universidade
Duke constitui uma pesquisa “arrojada, criativa e de alto impacto”.
Ele é a primeira pessoa a receber
da instituição americana os dois
prêmios no mesmo ano. O dinheiro será utilizado obrigatoriamente
na continuidade das pesquisas.
Nova terapia

Segundo Nicolelis, os idealizadores do prêmio consideraram que o
trabalho sobre Parkinson cruzou
o limite do laboratório para tor-

O cientista brasileiro Miguel Nicolelis se
divide entre os projetos sociais e as aulas na
Universidade Duke, nos Estados Unidos
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Em junho deste ano foi
inaugurada a primeira escola de
educação científica nos moldes
do Instituto de Neurociências na
cidade de Serrinha, com apoio do
governo da Bahia. O investimento
do Estado é de R$ 5 milhões,
para a implantação do projeto
nos primeiros 18 meses.
Por enquanto, a escola está
atendendo 400 crianças
da região. Está em negociação
a construção de uma escola
semelhante em Pernambuco e no
centro do Palmeiras em Fortaleza.

Além do centro de pesquisas e do
centro de educação comunitária,
faz parte do Instituto de
Neurociência de Natal, em
Macaíba, o Centro de Saúde Anita
Garibaldi, um núcleo assistencial
perinatal, voltado à gravidez
de alto risco gestacional, com
patologias que repercutam
na saúde fetal, e às crianças
portadoras de complicações
neurológicas. O centro está
inserido no Sistema Único de
Saúde (SUS) e também atende
aos alunos de medicina da UFRN.

Projeto do cientista se estende
para Bahia e outros estados

Centro de saúde atende
gestantes e crianças
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