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Em Destaque! 

Editais Abertos (pág. 10) 

Procedimentos e prazos para docentes e bolsistas do PIBIC 2018-2019 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Ino-

vação informa aos docentes (pesquisadores) do Progra-

ma de Iniciação Científica, cota 2018-2019, o prazo e 

procedimentos para indicação, substituição ou cancela-

mento dos bolsistas e voluntários do PIBIC. 

1- O prazo para indicação, substituição ou cancelamento de bolsista e voluntários é até o dia 10 de 

cada mês. Caso a solicitação seja feita fora deste prazo a execução fica para ser realizada no mês 

subsequente; 

2- É necessário a entrega de um relatório parcial via sistema SIGAA para posteriormente o orienta-

dor cancelar/substituir, também via SIGAA ,o discente. 

Relatório Parcial: 

Discente >> SIGAA >> Pesquisa>> Relatórios de Iniciação Cientifica >>Relatórios parciais.   

Docente >> SIGAA >>Pesquisa >> Relatórios de Iniciação Cientifica >> Relatórios Parciais >> Pa-

recer. 

Cancelamento : Docente >> Pesquisa >> Planos de Trabalho >> Indicar/Substituir Bolsista >> 

Cancelar Bolsista. 

[Continua na próxima página...] 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/index.jsf
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53597
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53597
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Em destaque! 

Substituição :  

Docente >> Pesquisa >> Planos de Trabalho >> Indicar/Substituir Bolsista >> Cancelar Bolsista 

Discente (novo bolsista) >>Manifestar interesse em trabalhar no plano << http://portais.ufma.br/

PortalProReitoria/pppgi/paginas/pagina_estatica.jsf?id=762 >> Docente >> Indicar Bolsista << http://

portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/pagina_estatica.jsf?id=762 >>. 

3- Para o bolsista da FAPEMA, o orientador faz o procedimento no SIGAA e no PATRONAGE da 

FAPEMA . Lembrando que faltando cinco meses para o término da bolsa, somente é aceito o can-

celamento da mesma, com a entrega do relatório parcial no SIGAA e na FAPEMA. 

Fonte: PIBIC UFMA  

Comunicado DPq: prazo final para submissão e renovação de projetos de pesquisa 

O DEPARTAMENTO DE PESQUISA DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E 

INOVAÇÃO DA UFMA comunica a todos(as) os(as) pesquisadores(as) interessados(as) em partici-

par do EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBIC, Quota 

2019 - 2020, que embora a submissão de projetos de pesquisa seja em fluxo contínuo, o prazo fi-

nal para submissão e renovação de projetos de pesquisa, com vistas a participação no referido Edi-

tal é 10/04/2019. 

Departamento de Pesquisa/PPPGI 

O  pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PPPGI), 

Allan Kardec Barros, esteve com o presidente da Capes, An-

derson Ribeiro, apresentando os avanços da UFMA no último ano na 

pós graduação. Entre eles, nove novos cursos de mestrado e três de 

doutorado, na capital e no continente. O professor Anderson mencio-

nou particularmente o curso de engenharia aeroespacial em rede 

com instituições do Nordeste como capitalizador de desenvolvimento 

nacional. 

O dirigente da Capes falou da necessidade de reconhecer as diferen-

ças entre as regiões e entender a região amazônica como um grande 

vetor de desenvolvimento do Brasil. O presidente também elogiou o trabalho da UFMA pelos avan-

ços e contribuições para o Estado do Maranhão e aceitou convite da Reitora Nair Portela de minis-

trar aula inaugural dos quatro novos cursos de mestrado e o novo doutorado no campus de Impera-

triz. 

Fonte: Núcleo de Comunicação da PPPGI 

Pró-reitor da PPPGI se reúne com presidente da CAPES 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53592
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53595
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Em destaque! 

E stão abertas as inscrições para a nova edição do Prêmio MERCOSUL, cujo tema é Indústria 
4.0. Os candidatos devem estar vinculados aos países membros e associados ao MERCOSUL, 

seja pela nacionalidade (nato ou naturalizado) ou pela residência (pessoas com vistos de residência 
permanente). O trabalho deverá abordar uma ou mais das seguintes linhas: Inovação, tecnologi-
as disruptivas e novos modelos de negócio; Agricultura 4.0; ou Manufatura Avançada e futuro do 
trabalho. 

O Prêmio é atribuído a cinco categorias; Iniciação Científica; Estudante Universitário; Jovem Pesqui-
sador; Pesquisador Sênior; e Integração. A premiação vai de 2 mil a 10 mil dólares, dependendo da 
categoria. 

Serão aceitas inscrições até 31 de maio de 2019. 

Veja o regulamento completo na página do Prêmio na internet. 

O tema 

A Indústria 4.0, manufatura avançada ou indústria inteligente é uma importante mudança de paradig-
ma em relação à maneira como as fábricas operam, com uma proliferação de dispositivos inteligen-
tes interconectados, ao longo de toda a cadeia produtiva e logística. 

O termo é usado como referência à 4ª revolução industrial, caracterizada pela integração e o contro-
le remotos da produção, a partir de sensores e equipamentos conectados em rede, associados a 
sistemas ciberfísicos, dados e serviços inteligentes de internet e é entendido como o futuro da pro-
dução, dentro de um esforço para revitalização das empresas e pela busca de liderança tecnológica, 
e, consequentemente, de mercados globais, cada vez mais competitivos. 

O Prêmio 

Criado em 1988 o Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia, o Prêmio é uma iniciativa da Reuni-

ão Especializada em Ciência e Tecnologia do MERCOSUL (RECyT) e dos organismos de ciência e 

tecnologia dos países membros e associados ao MERCOSUL, organizado pelo Ministério da Ciên-

cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil (MCTIC) e pelo Conselho Nacional de Desen-

volvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e conta com o apoio institucional do Movimento Brasil 

Competitivo (MBC). 

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq 

Prêmio Mercosul recebe inscrições  

A  Diretoria de Relações Internacionais divulga o edital nº1/2019 de 
seleção de candidatos para participar do Programa Professor Visi-
tante no Exterior (PVEx). 

 O Programa oferece bolsas de estudos avançados a professores 

ou pesquisadores de instituições brasileiras, e prevê a concessão de 

150 bolsas, divididas em duas categorias: Professor Visitante Júnior e 

Professor Visitante no Exterior. Este edital reduz o tempo necessário 

de doutorado de 12 para até 10 anos, na categoria Júnior, e acima de 

10 anos para a categoria sênior. 

 As inscrições poderão ser feitas até às 17h do próximo dia 06 de março e o resultado preli-
minar será divulgado a partir de 20 de maio de 2019. 

 

Fonte:  CCS/CAPES  

Programa Professor Visitante no Exterior oferece 150 bolsas 

http://premiomercosul.cnpq.br/web/pmct/
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/6962712
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/04022019_Edital_01_2019_PVE.pdf
http://capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-professor-visitante-no-exterior
https://sso.capes.gov.br/sso/sso?SAMLRequest=nZPRbtowFIav2VNYvoeEAB21CBWjqobUbRmku9idcQ7UkmNnPg5lD9WX6JPNdmGjF0VouYnkHJ%2F%2FP99%2FMrnZ14rswKI0Oqf9XkoJaGEqqbc5fSjvumN6M%2F3Q6XQmyGvVsFnrHvUSfrWAjvi7Gln8kNPWamY4SmSa14DMCbaafblnWS9ljTXOCKNo6DRDBOu83txobGuwK7A7Ke
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9332-programa-professor-visitante-no-exterior-oferece-150-bolsas
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Notícias e Eventos 

O  Governo do Estado do Maranhão e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(Secti), por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico do Maranhão (Fapema), tornam público, os editais nº 001/2019- Eventos Científicos; 

nº 002/2019 – Universal e nº 003/2019 – Apex/Peiex. 

O Edital Nº 001/2019 – Eventos Científicos, que integra a linha de ação “Popularização da Ciência”, 

no âmbito do programa “Mais Divulgação”, visa apoiar a realização e participação em eventos cientí-

ficos, tecnológicos e/ou de inovação. 

Já o edital nº 002/2019 – Universal, que faz parte da linha de ação “Mais Ciência”, no âmbito do pro-

grama “Mais Pesquisa”, tem o objetivo de apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de 

inovação nas diversas áreas do conhecimento, desenvolvidos em instituições de ensino superior e/

ou pesquisa públicas ou privadas sem fins lucrativos, sediadas no estado do Maranhão. 

Por fim o de nº 003/2019– APEX/ PEIEX, objetiva a seleção de bolsistas no âmbito do Programa de 

Qualificação para Exportação – PEIEX Maranhão. O Programa é uma iniciativa da Agência Brasilei-

ra de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), e é desenvolvida por meio de Nú-

cleos Operacionais locais, que promovem ações de capacitação e acompanhamento de empresas 

com alto potencial de exportação, auxiliando-as para atuar nos mercados internacionais. 

A FAPEMA foi escolhida para implementar o Núcleo Operacional PEIEX Maranhão, em parceria 

com entidades parceiras do governo, do setor produtivo e da sociedade. Esse edital busca compor a 

equipe de bolsistas que vai integrar o Núcleo Operacional, ao longo dos dois anos de implementa-

ção do Programa. 

Leia a matéria na íntegra aqui! 

Fonte: FAPEMA 

FAPEMA lança editais Universal, Eventos Científicos e Apex/Peiex 

A  gestão eficiente dos recursos naturais é condição primordial para atingirmos o almejado equilí-

brio entre o crescimento econômico, a preservação ambiental e a responsabilidade social. Tal 

eficiência é alcançada com a mensuração do que se consome, de quanto se produz, qual é o custo 

e o quanto impacta o meio ambiente e a sociedade. Conhecer os números relacionados à produção 

e consumo de um país é a base para se construir um desenvolvimento equilibrado. 

 Nesse o contexto, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

lançou chamada que visa apoiar a execução de projetos de pesquisa focados na construção de In-

ventário do Ciclo de Vida, o ICV. O objetivo é alimentar o Banco Nacional de Inventários de Ciclo de 

Vida (SICV Brasil) com ICVs representativos da economia brasileira e que estejam em concordância 

com os preceitos da Bioeconomia, alinhados com as diretrizes do Programa Brasileiro de Avaliação 

do Ciclo de Vida. Os projetos podem ser submetidos até o dia 22 de fevereiro de 2019. 

 O ICV é uma etapa da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), técnica normatizada que se dedica a 

compilar valores, dados e metadados relativos ao ciclo de vida de um produto, desde a extração de 

matérias-primas, passando pela produção, distribuição e consumo, até o descarte final. No ICV, os 

valores de massa e energia envolvidos direta e indiretamente em todas as fases da produção de um 

bem ou serviço são levantados e em uma etapa posterior são representados em impactos ambien-

tais.   [...] 

Veja a matéria na íntegra aqui! 

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq 

CNPq apoia Inventário do Ciclo de Vida  

http://www.fapema.br/index.php/fapema-lanca-editais-universal-eventos-cientificos-e-apexpeiex/
http://www.fapema.br/index.php/fapema-lanca-editais-universal-eventos-cientificos-e-apexpeiex/
http://acv.ibict.br/banco-nacional/o-que-e-sicv/
http://acv.ibict.br/banco-nacional/o-que-e-sicv/
http://acv.ibict.br/pbacv/
http://acv.ibict.br/pbacv/
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/6820388
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/6820388
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A s especificidades do clima maranhense, a interação entre o oceano e a atmosfera e as mudan-

ças climáticas foram tópicos aprofundados na palestra de abertura da primeira edição 

do Simpósio de Ciências do Mar, realizado na quarta, 30/01, no Auditório Central da Cidade Univer-

sitária. A palestra “A Zona de Convergência Intertropical: mecanismos de controle, variabilidade cli-

mática natural e mudanças climáticas” foi ministrada pelo professor Pedro Leite da Silva Dias (USP). 

 Abordando as particularidades do Maranhão, Pedro Dias ressaltou a importância dessas dis-

cussões, principalmente aqui, na Costa Norte do Brasil, onde boa parte da chuva que ocorre na regi-

ão está associada à zona de convergência intertropical. 

 “Quando o ar do hemisfério norte se encontra com ar do hemisfério sul, formam-se nuvens 

que produzem essas chuvas. Daí, precisamos compreender essa mobilidade da zona de convergên-

cia: quando ela fica mais ao norte, o clima fica seco; quando fica mais ao sul, tende a chover”, expli-

cou. 

 O professor disse, ainda, que esse importante conhecimento nos leva a fazer conexão com o 

futuro. “Houve períodos em que a zona de convergência esteve no centro do Nordeste, ou seja, no 

atual semiárido, onde chovia bastante. Dessa maneira, buscamos entender os mecanismos que fa-

zem a zona de convergência intertropical se deslocar tanto para o norte quanto para o sul, o que nos 

possibilita fazer uma conexão com o futuro em função do aquecimento global”, contou. 

 No aspecto geral do Simpósio, o palestrante buscou motivar os estudantes a desenvolverem 

estudos que contribuam na resolução de problemas que o mundo enfrentará num futuro próximo. 

 Assim, o vice-diretor do Instituto Ciências do Mar da UFMA (ICMar-UFMA) , Francisco Dias, 

disse que o evento é uma abordagem interessante sobre os problemas da margem equatorial brasi-

leira e como as ciências do mar se desenvolvem nela. Sobre o Instituto, Francisco ressaltou as ex-

pectativas deste ano em atender 180 estudantes de graduação de várias instituições de ensino su-

perior do país. 

 “Um complexo de instituições de ensino superior públicas vão ser agraciadas com esse proje-

to: um laboratório de ensino flutuante. Assim, os estudantes terão um contato prático com as rotinas 

da operação em alto mar, tanto da parte da engenharia de pesca, como da parte da biologia marinha 

e também da oceanografia, abrindo novos horizontes para os discentes”, ressaltou. 

 Já Pedro Dias, pelo foco da missão do ICMar, considerou oportuno realçar a importância des-

ses estudos, para motivar os jovens, porque o mundo está cada vez mais sensível a essa variabili-

dade climática e à carência de recursos humanos. “Pesquisas e consciência ambiental ainda são 

insuficientes para enfrentar os problemas que vamos ter que resolver em um futuro próximo”, adver-

tiu Silva Dias. 

 Ele enfatizou ainda que a Margem Equatorial Brasileira apresenta diversas áreas de relevante 

interesse ambiental, como áreas de preservação permanente e unidades de conservação de prote-

ção integral, onde atividades exploratórias são proibidas. 

 “Essa região também recebe atenção pela ocorrência de conflitos envolvendo empresas e as-

sociações de pescadores, entre outras inúmeras questões legais relacionadas aos impactos socio-

ambientais decorrentes de atividade exploratória numa faixa com alta sensibilidade ambiental”, con-

cluiu Silva Dias.  [...] 

Leia a matéria na íntegra aqui! 

 

Fonte: Portais UFMA 

Distribuição de chuvas no planeta é abordado no I Simpósio de Ciências do Mar 

https://doity.com.br/iscm-2019
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53101
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53570
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53570
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A  partir de parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

com o Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro (CISB) e a Saab AB, está aber-

ta oportunidade da concessão de até 7 bolsas de pós-doutorado no exterior (PDE) e até 3 bolsas 

de doutorado-sanduíche no exterior (SWE) em instituições suecas parcerias da Saab AB nas se-

guintes áreas de interesse: 

A) Redes de comunicação 

Soluções de comunicações e redes para aplicações automatizadas/autônomas. 

B) Sistemas autônomos 

Colaborações entre plataformas tripuladas e não tripuladas, incluindo suporte à decisão e re-

planejamento dinâmico. 

Conexão com fatores humanos e cockpit de piloto único. 

Conceitos de operação / Níveis de automação / Inteligência On-board / Autonomia / Sense-

and-avoid / Certificação. 

C) Engenharia Aeronáutica 

Metodologias de avaliação de aerodinâmica instável no regime transônico, e uso de tais me-

todologias em análises aeroelásticas e previsão de cargas dinâmicas.  

Fluxo laminar; Tecnologias ativas para controle de fluxo; Arquiteturas de redes de sensores e 

acionadores; conceitos de design de asa laminar. 

D) Propulsão 

Gestão do calor, esfriamento e aero-acústica. 

E) Materiais 

Caracterização de materiais multifuncionais nano-reforçados para aplicações aeronáuticas. 

F) Desempenho humano 

Incluindo interface humano-máquina, fatores humanos ¿ segurança aérea / carga de traba-

lho / stress / consciência situacional / cockpits de nova geração / coordenação de tripulação. 

 Candidaturas devem ser submetidas na Plataforma Carlos Chagas observando as exigências 

previstas nas normas do CNPq e seguindo o Segundo Cronograma da Chamada CNPq n° 22/2018 

disponível aqui. O prazo de submissão de propostas é 08 de março de 2019, e as bolsas se iniciarão 

entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. 

 Comprovante eletrônico de submissão deve ser encaminhado ao e-mail conai@cnpq.br 

 Os projetos devem necessariamente incluir versões em língua inglesa e portuguesa, além 

de incluir obrigatoriamente declaração de concordância de representante da Saab AB. Para 

mais informações sobre como se conectar com representante da Saab AB para obter a declaração 

de concordância e ainda acessar a lista de instituições suecasparceiras, aces-

se: www.cisb.org.br. Também é possível tirar dúvidas sobre esta conexão através do e-

mail: projects@cisb.org.br. 

 Os bolsistas selecionados receberão, além de bolsa e benefícios previstos nas normas do 

CNPq, um adicional equivalente a 50% do valor da bolsa custeado pelo CISB, mediante termo de 

concessão específico assinado com o CISB. 

Leia a matéria na íntegra aqui! 

 

 

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq  

CNPq, CISB e Saab AB concedem bolsas na Suécia  

http://cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/6123307
http://cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/6123307
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8162
mailto:conai@cnpq.br
mailto:projects@cisb.org.br
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/6239483
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/6239483
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Pesquisa e Inovação 

Processo seletivo para projetos de pesquisa colaborativa (CRP- Collaborative Research 
Programme) e Early Career Return Grants 2019  

E stá aberto o processo seletivo para projetos de pesquisa colaborativa. De acordo com o regula-

mento do ICGEB, as propostas de projeto de pesquisa colaborativa devem ser encaminhados 

pelo pesquisador brasileiro por e-mail (documento pdf) simultaneamente para o Liaison Officer do 

ICGEB no Brasil (luiz.canto@mctic.gov.br e icgeb@mctic.gov.br)  com "cópia carbono" (cc:) para o 

ICGEB (crp@icgeb.org) até o dia 30 de abril de 2019. 

Após análise das propostas pelo Comitê Científico do Brasil, o Liaison Officer do ICGEB no País 

poderá apoiar até 3 propostas de projeto de pesquisa colaborativa (CRP) e 2 propostas de Early 

Career Return Grants. As propostas endossadas pelo Liaison Officer  passarão por um processo 

seletivo liderado pelo ICGEB de Trieste (IT). 

Para mais informações sobre a chamada CRP, acesse o link abaixo: 

http://www.icgeb.org/research-grants.html 

Para dicas de como elaborar uma proposta para o ICGEB : 

 http://www.icgeb.org/writing-an-icgeb-grant-proposal.html  

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq  

O  Grupo de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica da UFMA 

realiza, entre os dias 8 e 10 de abril, no Centro de Ciências Humanas, o II Encontro Nacional 

de Fenomenologia, Psicologia Fenomenológica e Filosofias da Existência, com o tema “Tempo e 

atitude fenomenológica na clínica em tempo de crise da humanidade”. Integrado a ele, ocorrerá a 

oitava edição do Encontro Ludovicense de Fenomenologia, Psicologia Fenomenológica e Filosofias 

da Existência. 

 Por meio de conferências com professores e pesquisadores renomados do cenário local e 

nacional, mesas-redondas e minicursos, os eventos têm por objetivo promover a integração entre 

docentes, discentes, pesquisadores e profissionais da área fenomenológica, psicologia fenomenoló-

gica e filosofias da existência. Dessa forma, espera-se manter a UFMA e o Maranhão em evidência 

no cenário nacional e internacional da área, discutindo os resultados do que há de mais avançado 

de pesquisas neste campo. 

Quanto à submissão de trabalhos, o novo prazo é até 28 de fevereiro. É importante ressaltar 

que, antes de submeter o trabalho, o autor precisará inscrever-se, enviando o comprovante de pa-

gamento da taxa por e-mail juntamente com o resumo do trabalho. A relação dos trabalhos selecio-

nados será divulgada no site. 

 A taxa de inscrição é de R$ 20 para acadêmicos de Psicologia e Filosofia; R$ 50 para os psi-

cólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia; e R$ 80 para professores. As inscrições 

em minicursos devem ser feitas à parte, sendo R$ 10 para os discentes da UFMA, R$ 20 para os 

alunos de outras instituições e R$ 30 para professores e profissionais. 

Para demais informações, acesse o site do evento. 

Fonte: Portais UFMA 

Abertas as inscrições para os eventos que abordam a pesquisa na área fenomenológica 

http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/6894406
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/6894406
mailto:luiz.canto@mctic.gov.br
mailto:icgeb@mctic.gov.br
mailto:crp@icgeb.org
http://www.icgeb.org/research-grants.html
http://www.icgeb.org/writing-an-icgeb-grant-proposal.html
http://encontrofenomeno.wixsite.com/iienfpffeufma2019/inicio
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53599
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Pesquisa e Inovação 

Doze pesquisadores brasileiros estão entre os mais influentes do mundo 

D oze pesquisadores brasileiros estão entre os cientistas mais influentes do mundo em suas res-

pectivas áreas de conhecimento. A lista, produzida anualmente pela empresa de consultoria 

Clarivate Analytics desde 2014, considera o número de citações por artigos publicados em um perí-

odo de dez anos. Os selecionados pertencem ao grupo de 1% de pesquisadores que mantiveram 

as mais altas médias de citações durante o período. Ao todo, foram selecionados cerca de 6 mil 

pesquisadores, em 21 áreas do conhecimento, além de campos transversais. 

 O pesquisador Paulo Eduardo Artaxo Netto, da Universidade de São Paulo (USP), é o brasi-

leiro que mais aparece na lista. Ele foi mencionado em 2014, 2015 e 2018. Professor do Instituto de 

Física, Artaxo atua em áreas como mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia e 

poluição do ar urbana. “As pesquisas que nós temos feito na Amazônia têm trazido implicações pa-

ra o desenvolvimento de políticas públicas”, disse. 

 Ele estuda, por exemplo, o impacto de emissões de queimadas na saúde pública e no meio 

ambiente amazônico. “Nós demonstramos através de uma série de trabalhos que o desmatamento 

e as queimadas têm impacto global muito grande no meio ambiente.” 

 As pesquisas desenvolvidas por Artaxo mostram como o processo de ocupação da Amazônia 

está afetando o ciclo hidrológico na região. “Isso é importante e tem implicações, por exemplo, na 

produção agrícola brasileira, e tem implicações no papel da Amazônia no ciclo global”. 

LISTA 

 Os Estados Unidos são o país com maior número de pesquisadores mencionados, 2.639 ao 

todo; em seguida aparece o Reino Unido, com 546; e em terceiro lugar a China, com 482. As três 

primeiras universidades mais citadas são estadunidense: Universidade de Harvard (EUA), 186; Na-

tional Institutes of Health (NIH), com 148; e Universidade de Stanford, que tem 100 pesquisadores 

entre os mais citados. 

 A USP é a instituição brasileira com maior número de brasileiros mencionados na lista, um 

total de quatro. Além de Artaxo, fazem parte do ranking Paulo Andrade Lotufo e Guilherme Vanoni 

Polanczyk, da Faculdade de Medicina (FM); e Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde 

Pública (FSP). 

 Os demais são: Alvaro Avezum (Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese), Luísa Gigante 

Carvalheiro (Universidade Federal de Goiás), Adriano Gomes da Cruz (Instituto Federal do Rio de 

Janeiro), Daniel Granato (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Miriam Dupas Hubinger 

(Unicamp), Renata Valeriano Tonon (Embrapa), Ana Maria Baptista Menezes e Cesar Gomes Victo-

ra (Universidade Federal de Pelotas). 

 Entre as áreas de conhecimento desenvolvidas pelos pesquisadores brasileiros estão ciên-

cias agrárias, meio ambiente, geociência, medicina e ciências sociais, além de áreas transversais. 

 A pesquisadora Miriam Hubinger, da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Univer-

sidade Estadual de Campinas (Unicamp), teve, entre os trabalhos mais citados, as pesquisas de-

senvolvidas com a polpa de açaí. “Nós tentamos estabilizar essa polpa, secá-la e fazer com que ela 

conservasse propriedades antioxidantes e se tivesse uma vida de prateleira, uma vida útil grande e 

isso foram artigos publicados em 2009 e depois de 10 anos sendo muito citados estão sendo reco-

nhecidos”, explicou.     [...] 

Leia a matéria na íntegra aqui! 

 

Fonte: Agência Brasil 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/doze-pesquisadores-brasileiros-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/doze-pesquisadores-brasileiros-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/doze-pesquisadores-brasileiros-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo
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Pesquisa e Inovação 

A  primeira reunião com os diretores das unidades de 

pesquisa e organizações sociais vinculadas ao mi-

nistério aconteceu na quinta-feira (24/01). O encontro ser-

viu para alinhar as ações desenvolvidas pelos institutos 

com as diretrizes da nova gestão. 

 O ministro defendeu um esforço conjunto para am-

pliar as ações de popularização da ciência para apresen-

tar à sociedade como a pesquisa, a tecnologia e a inova-

ção podem impactar a vida das pessoas e como elas po-

dem ser ferramentas para a geração de riquezas para o país e para a melhoria da qualidade de vida 

da população. Pontes pediu o engajamento de todas as unidades de pesquisa e organizações soci-

ais. 

 “É importante estabelecer o diálogo constante com todas as unidades de pesquisa e organiza-

ções sociais que trabalham diariamente para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. Foi 

excelente conhecer e entender as capacidades e necessidades de cada um. Isso é essencial para 

uma gestão mais eficiente e produtiva,” ressaltou o ministro Marcos Pontes. 

 O encontro teve importante significado para os representantes, como disse a diretora do Insti-

tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Antônia Franco. “É uma grande motivação para ca-

da um de nós, além da possibilidade de conhecermos toda a equipe do ministério. Essa proximidade 

é vital para o desenvolvimento das instituições.” 

 Participaram da reunião o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), Ronald 

Shellard; o diretor do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais 

(Cemaden), Osvaldo Moraes; o diretor do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), Fernando Lins; a 

diretora substituta do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), Lygia Britto; o dire-

tor do Centro de Tecnologia da Informação (CTI) Renato Archer, Jorge Vicente Lopes da Silva; a 

diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), Cecília Leite; o diretor 

do Instituto Nacional da Mata Atlântica (Inma), Sérgio Lucena Mendes; a diretora do Instituto Nacio-

nal de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Antônia Maria Ramos Franco Pereira; o diretor do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão; o diretor do Instituto Nacional do Semiárido 

(Insa), Salomão Medeiros; o diretor do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Fernando Rizzo; o 

diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), Bruno Vaz Castilho de Souza; o diretor do La-

boratório de Computação Científica (LNCC), Augusto Gadelha; a diretora do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins (Mast), Anelise Pacheco; a diretora do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Ana 

Luisa Albernaz; e o diretor do Observatório Nacional (ON), João Carlos Costas dos Anjos. 

 Também estiveram presentes o diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 

Joaquim Machado; o diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 

(CNPEM), Antonio José Roque da Silva; o diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (Embrapii), Jorge Guimarães; o diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (IDSM), João Valsecchi do Amaral; o diretor-geral do Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada (Impa), Marcelo Viana; e o diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP), Nelson Simões. 

 

Fonte: Ascom/MCTIC 

MCTIC pede esforço conjunto para ampliar ações que popularizem a ciência 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2019/01/MCTIC_pede_esforco_conjunto_para_ampliar_acoes_que_popularizem_a_ciencia.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2019/01/MCTIC_pede_esforco_conjunto_para_ampliar_acoes_que_popularizem_a_ciencia.html
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EDITAIS ABERTOS 

EDITAL FAPEMA Nº 002/2019 – UNIVERSAL 

Objetivo: Apoiar projetos de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação nas diversas áreas do 
conhecimento, desenvolvidos em instituições de 
ensino superior e/ou pesquisa públicas ou privadas 
sem fins lucrativos, sediadas no estado 
do Maranhão. 

Data limite para submissão on-line:  01/03/2019  

 

 

EDITAL FAPEMA Nº 001/2019 – EVENTOS CIEN-

TÍFICOS 

Objetivo: Apoiar a realização e participação em 
eventos científicos, tecnológicos e/ou de inovação.  

EDITAL FAPEMA N.º 011/2018 – CTC 

Objetivo: Apoiar com créditos de pesquisa o con-
sultor ad hoc que integrar Comitês de Julgamento 
ou emitir pareceres on-line,conforme solicitação da 
FAPEMA. 

1ª solicitação - Até 14 de setembro de 2018  

2ª solicitação - Até 30 de agosto de 2019  

CHAMADA CNPQ Nº 01/2019 - Apoio à formação 
de doutores em áreas estratégicas 

Objetivo: apoiar propostas institucionais que bus-

quem o fortalecimento da pesquisa científica e tec-

nológica por meio do intercâmbio e cooperação 

entre Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

consolidados e não consolidados, de Instituições 

de Ensino Superior (IES) e Instituições Científicas, 

Tecnológicas e de Inovação (ICTs) para a forma-

ção de recursos humanos na pesquisa científica e 

tecnológica em áreas estratégicas com a conces-

são de bolsas de doutorado no país. 

Inscrições: 22/01/2019 a 22/03/2019 

APOIO À PRODUÇÃO DE INVENTÁRIOS DE 
AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA Nº 40/2018 

Objetivo: selecionar propostas para apoio finan-
ceiro a projetos que visem contribuir significativa-
mente para o desenvolvimento científico e tecnoló-
gico do país. As propostas devem observar as 
condições específicas estabelecidas na parte II - 
Regulamento, anexo a esta chamada pública, que 
determina os requisitos relativos ao proponente, 
cronograma, recursos financeiros a serem aplica-
dos nas propostas aprovadas, origem dos recur-
sos, itens financiáveis, prazo para execução dos 
projetos, critérios de elegibilidade, critérios e parâ-
metros objetivos de julgamento e demais informa-
ções necessárias.  

Inscrições: 26/12/2018 a 22/02/2019 

 

CHAMADA CNPQ/GERÊNCIA REGIONAL DE 

BRASÍLIA - FIOCRUZ Nº 41/2018 

Objetivo: apoiar projetos de pesquisa científica, 

tecnológica e de inovação na área de saúde, que 

visem contribuir significativamente para o desen-

volvimento científico, tecnológico e a inovação do 

País, por meio do Programa de Excelência em 

Pesquisa em Saúde da Fiocruz Brasília mediante 

a seleção de propostas para concessão de apoio 

financeiro a serem desenvolvidas na Gerência 

Regional de Brasília, sob a coordenação de servi-

dores vinculados a Grupos de Pesquisa desta ins-

tituição.  

Inscrições: 13/12/2018 a 13/03/2019 

 

Chamada CNPq Nº 22/2018 - Bolsas Especiais no 

País e Exterior 

Objetivo: apoiar projetos de pesquisa que visem a 

contribuir significativamente para o desenvolvi-

mento científico e tecnológico e a inovação do Pa-

ís, por meio da concessão de bolsas no país e no 

exterior.  

Inscrições: 27/06/2018 a 08/03/2019 

 

EDITAIS FAPEMA 

EDITAIS CNPq 

http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0022019-universal/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0012019-eventos-cientificos/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0012019-eventos-cientificos/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0112018-ctc/
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8602
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8602
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8582
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8582
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8162
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8162
http://www.fapema.br/index.php/category/editais/editais-em-aberto/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0012019-eventos-cientificos/
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EDITAIS ABERTOS 

Ação Transversal / Projetos Institucionais 02-

/2018 

A chamada pública tem como objetivo selecionar 

propostas para concessão de apoio a projetos insti-

tucionais de pesquisa científica que contemplem, 

pelo menos, uma das seguintes linhas temáticas, 

que serão analisadas separadamente: Floricultura 

e Fruticultura do Bioma Caatinga, Cirurgia Robótica 

em Hospitais Universitários, Agropecuária Aplicada 

e Química Forense.  

Prazo para envio de propostas até : 11/03/2019  

Ação Transversal / P&I em Saneamento 01/-

2018 

A chamada pública tem por objetivo selecionar pro-

postas para apoio financeiro a projetos institucio-

nais de pesquisa científica e tecnológica e de ino-

vação, que contribuam para superação de desafios 

na área de saneamento ambiental nos temas priori-

tários ora definidos: 

TEMA 1: abastecimento de água potável; 

TEMA 2: esgotamento sanitário; 

TEMA 3: limpeza urbana e manejo de resíduos sóli-

do; e 

TEMA 4: drenagem e manejo de águas pluviais. 

Prazo para envio de propostas até : 11/03/2019  

SOS Equipamentos - Fluxo Contínuo 

A presente Chamada Pública visa selecionar pro-

postas para concessão de recursos financeiros pa-

ra manutenção corretiva* de equipamentos multiu-

suários de médio e de grande porte, que tenham 

sido financiados por instituições que atuam no de-

senvolvimento científico e tecnológico e/ou por inte-

grantes do Sistema Nacional de Ciência e Tecnolo-

gia. Esta Chamada se caracteriza como um Progra-

ma de Fluxo Contínuo, com avaliações mensais.  

*Para fins deste edital, entende-se como manuten-

ção corretiva qualquer reparo ou conserto a ser 

realizado com o objetivo de restaurar as condições 

de operação de equipamentos que estejam inope-

rantes. Não serão aceitas propostas de manuten-

ção preventiva de equipamentos. 

Prazo para envio de propostas até : 01/03/2019  

01. Programa CAPES – Fulbright de Doutorado 

Pleno nos EUA  

02. PROGRAMA DE COOPERAÇÃO BRASIL 

SUL-SUL COOPBRASS 

03. Programa de Iniciativa de Pesquisa Colabora-

tiva (PIPC) – CAPES-DFG  

04. Programa Professor Visitante no Exterior 

05. Programa Bolsas para Pesquisa CAPES/

Humboldt 

06. Programa de Doutorado-sanduíche no Exteri-

or (PDSE) 

 

EDITAIS  FINEP EDITAIS  CAPES 

http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/630
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/630
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/631
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/631
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/627
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-capes-fulbright-de-doutorado-pleno-nos-eua
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-capes-fulbright-de-doutorado-pleno-nos-eua
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve/programa-de-cooperacao-brasil-sul-sul-coopbrass
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve/programa-de-cooperacao-brasil-sul-sul-coopbrass
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/programa-de-iniciativa-de-pesquisa-colaborativa-capes-dfg
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/programa-de-iniciativa-de-pesquisa-colaborativa-capes-dfg
https://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-professor-visitante-no-exterior
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt
https://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt
https://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
https://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
http://www.fapema.br/index.php/category/editais/editais-em-aberto/
http://www.fapema.br/index.php/category/editais/editais-em-aberto/

