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O CBMEG está, desde o ano passado, concretizando a criação do HUB Sustentabilidade 
em Genômica aplicada a Saúde e a Agricultura da Unicamp, um ecossistema de pesquisa em 
biotecnologia avançada com o objetivo de promover a ciência básica, a inovação disruptiva e a 
transferência de tecnologia para o setor produtivo nacional e internacional, abrigando no 
mesmo local dois grandes projetos da Universidade, envolvendo o Centro de Biologia Molecular 
e Engenharia Genética (CBMEG) e o Laboratório Central de Tecnologias de Alto Desempenho 
em Ciências da Vida (LaCTAD).  

O HUB Sustentabilidade em Genômica aplicada a Saúde e a Agricultura da Unicamp possui por 
objetivo a criação de um ambiente único que irá potencializar e ampliar a pesquisa e inovação 
em genômica aplicada, congregando as expertises do CBMEG e do LaCTAD em uma grande rede 
de pesquisadores colaboradores nacionais e internacionais na execução de dois grandes 
projetos: 

•             Na área da saúde o projeto SGC-FAPESP/CQMED-UNICAMP, constitui uma iniciativa 
pioneira no Brasil para impulsionar a inovação radical no desenvolvimento de novos 
medicamentos, em parceria com indústrias farmacêuticas nacionais e globais, e um dos 6 
laboratórios do Structural Genomics Consorcium (SGC) com foco em ambiente de pesquisa de 
acesso aberto. O SGC-FAPESP/CQMED-UNICAMP é financiado atualmente pelo SGC global e pela 
FAPESP através do programa PITE, pela CAPES/CNPq/FAPESP  através do programa Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) e como Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (EMBRAPII) pelas empresas farmacêuticas Ache e Eurofarma e pela 
desenvolvedora de reagentes para biologia molecular Promega. 

•             Na área da agricultura o projeto GCCRC-FAPESP/EMBRAPA/UNICAMP, constitui outra 
iniciativa pioneira para empregar a genômica para enfrentar os desafios impostos pelas 
mudanças climáticas na produção agrícola. O GCCRC-FAPESP/EMBRAPA/UNICAMP, criado 
através de uma parceria entre a UNICAMP e a EMBRAPA é financiado pela FAPESP e fontes de 
fomento internacionais. 

O HUB será instalado em uma área de 17.500 m2 que engloba o CBMEG, o LaCTAD e áreas 
adjacentes ao lado da divisa com a Fazenda Argentina, e conta com infraestrutura pré-existente 
do CBMEG e do LaCTAD as quais serão adicionadas instalações e infraestrutura de pesquisa 
necessárias para a plena execução das atividades de pesquisa dos dois projetos. 

A Criação do HUB em genômica aplicada a Saúde e Agricultura ocorre concomitante ao 
planejamento e proposta de criação do HIDS, alinhados ao mesmo objetivo de criar um 
ambiente único que combina e articula ações para prover contribuições concretas para o 
desenvolvimento sustentável social, econômico e ambiental. O HUB possui a expectativa de no 
futuro integrar o HIDS como o polo de pesquisas em genômica e, de servir como vitrine para a 
proposta do HIDS, atuando de forma colaborativa para a concretização desta importante 
iniciativa. 

Enviado em 08/10/2019. 
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