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O livro lançado
pelo IAG-USP:
seleção de textos
publicados em
Pesquisa FAPESP
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Suporte para biotérios
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Viagem à magnetosfera
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Molecular do Medical

As quatro
sondas antes
do lançamento:
trabalho em
conjunto

Novo líder da
Royal Society

Research Council, na
Inglaterra, é o novo
presidente da Royal
Society, uma das

Parcerias com a
União Europeia

primeiras e até hoje mais
importantes sociedades
científicas do mundo,
sediada no Reino Unido.
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