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Em Destaque! 

Pesquisa e Inovação (pág. 07) 

Evento discutirá o desenvolvimento de tecnologias e inovação no âmbito da UFMA 

N o dia 16 de maio será realizado o Innovation Day: Pesquisa e 

Inovação na UFMA. O objetivo do evento é a discussão com a 

comunidade acadêmica sobre o desenvolvimento de tecnologias com 

foco na inovação e negócios, possibilitando o reconhecimento das 

perspectivas para o desenvolvimento da pesquisa no âmbito da PP-

GI/UFMA de forma a privilegiar a transferência de tecnologias. A pro-

gramação contará com minicurso sobre propriedade intelectual; mesa 

redonda com a participação de professoras pesquisadoras e inovado-

ras da universidade; mesa redonda com participação da The Creative 

Pack, que tratará da necessidade de interação entre a universidade e 

o mercado. Além de contar com instituições e órgãos fomentadores à pesquisa, empreendedorismo 

e inovação no estado do maranhão. 

 Considera-se como pontos importantes do evento a colaboração da comunidade para a ob-

tenção de respostas a alguns questionamentos, tais como: Qual o papel dos Institutos de Ciência e 

Tecnologia e dos pesquisadores locais no processo de desenvolvimento da inovação? Como a 

pesquisa e a inovação na UFMA pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico regio-

nal?  Qual o caminho para a transferência de tecnologia a partir do registro das propriedades inte-

lectuais presentes na UFMA? 

Para se inscrever - Clique aqui (Inscrição gratuita)  

Continua na próxima página [...] 

Editais Abertos (pág. 09) 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/index.jsf
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54088
https://www.sympla.com.br/innovation-day-pesquisa-e-inovacao-na-ufma__520457
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54088


 2 

Em destaque! 

Local: Auditório Sérgio Ferretti (Auditório da PPPGI) - CEB Velho  

PROGRAMAÇÃO 

MANHÃ: 16/05 - 08h30 às 10h00 

Mesa redonda: Mulheres inovadoras da UFMA 

Palestrantes: Prof.ª Drª. Patrícia Figueiredo (CCBS/Farmácia), Prof.ª Drª. Darliane Cunha 

(DECCA), Tais Nunes (DEMI- Departamento de Empreendedorismo),  

Mediadora: Prof.ª Drª. Maria da Glória Almeida Bandeira 

MANHÃ: 16/05 - 10h20 às 11h00 

Mesa redonda: interação universidade-empresa 

Palestrante: Creative pack e convidados 

Mediador: Prof°. Drº. Hélio T. Matos 

TARDE: 16/05 - 14:00 H as 17:00 H 

Mini curso: Propriedade intelectual 

Palestrante: Pablo de S. Lima 

Haverá emissão de certificados 

 

Fonte: Portais UFMA 

Texto: DAPI/PPPGI 

F oi realizada na tarde de segunda-feira, 29/04, a palestra 

"Política de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da 

UFMA’’, ministrada pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, Allan Kardec Duailibe Barros, que con-

tou com a presença dos coordenadores, docentes e discentes 

dos cinco programas de Pós-Graduação da UFMA, câmpus de 

Imperatriz. 

 Em 2018, foram aprovados quatro novos cursos de mes-

trado e um doutorado em Imperatriz. Atualmente, o câmpus 

oferece à comunidade acadêmica da região cinco cursos de 

mestrado e um de doutorado por meio dos Programas de Pós-Graduação em: Ciência dos Materi-

ais (Mestrado e Doutorado); Comunicação Social (Mestrado); Formação Docente e Práticas E-

ducacionais (Mestrado Profissional); Saúde e Tecnologia (Mestrado) e Sociologia (Mestrado). 

 O pró-reitor reforçou a importância dos programas de mestrado para a comunidade acadêmi-

ca e ressaltou que a pós-graduação possibilita que se desenvolvam novos projetos de pesquisa e 

extensão, o que proporciona um crescimento para a região. 

 “A graduação é importante, porém é a pós que dá vida longa às perspectivas da Universida-

de, por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão, reestabelecendo novas concepções, tecnologi-

as e teorias. Imperatriz vai se beneficiar extraordinariamente com os novos programas”, destaca o 

Pró-Reitor.                                                                                                      

 Adriana Nogueira, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia e 

professora do curso de Enfermagem, destacou a importância do primeiro Programa na área da saú-

de para a região. Para ela, esses programas ajudam a desenvolver a cidade, além de qualificar me-

lhor os profissionais. “Esse tipo de pesquisa promove um retorno à sociedade. Acreditamos que isso 

seja um projeto muito importante para a nossa sociedade e para nossa região como um todo”, enfa-

tiza. 

Continua na próxima página [...] 

Política de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação é tema de palestra em Imperatriz 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54065
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54065
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Em destaque! 

 A discente do mestrado em Sociologia Regilma de Santana frisa a abertura de novos mestra-
dos na Universidade e como a UFMA prioriza seus alunos, que agora não precisam se dirigir a ou-
tras cidades para fazer uma pós-graduação. “É fundamental para que não precisemos ir para outra 
região. A primeira turma de Mestrado em Sociologia de Imperatriz é uma conquista grandiosa, e, 
daqui a pouco tempo, esperamos que saiam outros editais para a formação de novas turmas”, diz.  

Fonte: Portais UFMA 

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

– SECTI, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Maranhão – FAPEMA, com o objetivo de contribuir para a qualificação dos professo-

res e pesquisadores do Maranhão através da linha de ação “Mais Qualificação” e no âmbito do pro-

grama “Mais Bolsa” lançaram editais para a concessão de bolsas de pós-graduação no país e no 

exterior.  

EDITAL FAPEMA Nº 004/2019 – MESTRADO NO PAÍS - Clique aqui 

EDITAL FAPEMA Nº 005/2019 – DOUTORADO NO PAÍS E NO EXTERIOR - Clique aqui 

EDITAL FAPEMA Nº 006/2019 – PÓS-DOUTORADO NO PAÍS E NO EXTERIOR - Clique aqui  

Fonte: FAPEMA 

FAPEMA lança editais para a concessão de bolsas de mestrado, doutorado e pós-
doutorado 

A s inscrições para a 14º edição do Prêmio CAPES de tese vão até o dia 31 de maio e podem ser 

feitas pelo site http://pct.capes.gov.br/inscricao A premiação condecora teses de doutorado de-

fendidas em 2018, conforme regulamento publicado no Edital nº 6/2019. 

 Em 2019, a avaliação das teses será feita entre junho e agosto. O resultado está previsto para 

o dia 6 de setembro e a cerimônia de entrega para 12 de dezembro, em Brasília. Serão 49 premia-

dos, com uma tese em cada área de avaliação e até duas menções honrosas por área. 

 Nesta edição, o Prêmio conta com quatro parceiros: os Institutos Serrapilheira e Ayrton Sen-

na, a Comissão Fulbright e a Fundação Carlos Chagas. 

Fonte: CCS/CAPES  

Prêmio CAPES homenageia teses de doutorado 

Reunião discute proposta para incentivar mestrados profissionais em Ciências Agrárias 

A nderson Correia, presidente da CAPES, reuniu-se 

na quarta-feira, 24/04, com Luiz Carlos Heinze, 

senador e membro da Comissão de Agricultura e Refor-

ma Agrária. Durante a conversa, o político apresentou 

uma proposta de incentivo aos mestrados profissionais 

em Ciências Agrárias. 

 Flávio Camargo, coordenador da área de Ciên-

cias Agrárias I e Ronaldo Oliveira, coordenador da Zo-

tecnia/Recursos Pesqueiros também participaram do 

encontro, representando a grande Áreas das Ciências 

Agrárias. 

Fonte: CCS/CAPES  

http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-mestrado-no-pais-edital-fapema-no-004-2019-mestrado-no-pais/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-005-2019-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-006-2019-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53897
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53897
http://pct.capes.gov.br/inscricao
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/11042019_Edital_6_-_Pr%C3%AAmio_CAPES_de_Tese_Edi%C3%A7%C3%A3o_2019.pdf
http://www.capes.gov.br/36-noticias/9447-premio-capes-homenageia-teses-de-doutorado
http://www.capes.gov.br/36-noticias/9452-reuniao-discute-proposta-para-incentivar-mestrados-profissionais-em-ciencias-agrarias
http://www.capes.gov.br/36-noticias/9452-reuniao-discute-proposta-para-incentivar-mestrados-profissionais-em-ciencias-agrarias
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Notícias e Eventos 

A chamada pública, elaborado pela FAPEMA e Seduc, está aberta na página da Fundação e recebe 

propostas até o dia 03 de junho 

C om o objetivo de promover a integra-

ção entre escolas e iniciativas cultu-

rais atuantes nas comunidades, apoiando 

a realização de projetos artísticos e cultu-

rais que contribuam para a formação de 

sujeitos de cidadania ativa, críticos e cria-

tivos, o Governo do Estado vai investir R$ 

400 mil no financiamento de projetos no 

âmbito da Linha de Ação “Popularização 

da Ciência” e do Programa “Mais Cultura” 

por meio do edital Com Ciência Cultural. 

A chamada pública, elaborada pela Fun-

dação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico do Maranhão (FAPEMA) e Secretaria 

de Estado da Educação (Seduc), está aberta na página da Fundação e recebe propostas até o dia 

03 de junho no endereço www.fapema.br, link Editais. 

 Para este edital, 50% das propostas aprovadas são reservadas para projetos a serem   desen-

volvidos   em   escolas   estaduais   sediadas   no   interior   do Maranhão, com prioridade para os 

municípios do Plano Mais IDH do Estado. 

 “O Com Ciência Cultural foi criado pelo governador Flávio Dino para apoiar projetos que aliam 

o fazer pedagógico das escolas e as experiências artísticas e culturais de comunidades circunvizi-

nhas às unidades escolares. Desde que foi idealizado, o projeto tem proporcionado excelentes resul-

tados que impactaram na aprendizagem dos nossos jovens nas áreas de inclusão, literatura, foto-

grafia, capoeira, artes plásticas, entre outras. Portanto, é uma ação fundamental para formação cida-

dã dos estudantes”, destacou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. 

 Por meio do edital o Governo espera contribuir para a formação de estudantes de escolas pú-

blicas da rede estadual de Ensino Médio/Técnico, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Programa 

de Educação Indígena e Quilombola, e demais modalidades, por meio do desenvolvimento de proje-

tos de pesquisa e experimentação artística e cultural. A chamada pública visa ainda reconhecer e 

promover a escola como espaço de circulação e produção da diversidade cultural brasileira; ampliar 

os espaços do fazer educação na indução e constituição de territórios educativos, bem como ampliar 

a inserção de conteúdos artísticos que  contemplem   a   diversidade   cultural maranhense na vivên-

cia escolar, bem como o acesso a diversas formas de linguagens artísticas e fomentar o comprome-

timento de professores e estudantes com os saberes culturais locais contribuindo para a articulação 

entre escola e comunidade. 

 Os projetos inscritos deverão dialogar com no mínimo um e no máximo três eixos temáticos, 

definidos no edital: Residência de artistas para pesquisa e experimentação; Criação, circulação e 

difusão da produção artística; Mapa afetivo e territórios culturais; Tradição oral; Educação patrimoni-

al; Cultura digital e comunicação; Cultura afro-brasileira; Culturas indígenas; Economia Criativa; E-

ducação Museal. 

 

Fonte: Fapema 

Governo lança edital Com Ciência Cultural para promover atividades científicas e 
culturais em escolas do Maranhão 

http://www.fapema.br/
https://www.fapema.br/index.php/governo-lanca-edital-com-ciencia-cultural-para-promover-atividades-cientificas-e-culturais-em-escolas-do-maranhao/
https://www.fapema.br/index.php/governo-lanca-edital-com-ciencia-cultural-para-promover-atividades-cientificas-e-culturais-em-escolas-do-maranhao/
https://www.fapema.br/index.php/governo-lanca-edital-com-ciencia-cultural-para-promover-atividades-cientificas-e-culturais-em-escolas-do-maranhao/


 5 

Notícias e Eventos 

A  partir da segunda, 06/05, as inscrições para o 1º Workshop de Publicação Científica Interna-

cional serão realizadas presencialmente no Núcleo de Relações Internacionais, localizado na 

Asa Sul do Centro Pedagógico Paulo Freire. Os interessados devem comparecer com o RG, CPF, 

comprovante de vínculo institucional (para alunos e servidores da UFMA) e a taxa de inscrição refe-

rente a sua modalidade. O horário para realização das inscrições é das 14h às 16h, de segunda a 

sexta. Restam poucas vagas. 

 A programação do evento contará com a participação do conferencista internacional Pete 

Marbais, editor de Controle de Qualidade da American Journal Experts (AJE) e certificado pe-

la Board of Editors in the Life Sciences (Bels), o qual abordará métodos para uma escrita científi-

ca de alta qualidade e também critérios para a seleção da revista para envio de um artigo. 

 O evento será encerrado com a palestra de João Fortunato Soares de Quadros Júnior, do Nú-

cleo de Relações Internacionais (NRI), que irá abordar os critérios de avaliação da Universidade, a 

internacionalização da produção acadêmica e a Web of Science. 

Saiba mais 

 O 1º Workshop de Publicação Científica Internacional faz parte das estratégias estabelecidas 

pela atual política de Internacionalização da UFMA. O encontro contará com o serviço de tradução 

simultânea (inglês-português) e, ao final, cada participante receberá um certificado de dez horas-

aula, chancelado pela AJE. Para mais informações, acesse o site do evento. 

Fonte: Portais UFMA 

Confira as novas regras para inscrições do Workshop de Publicação Científica 
Internacional 

N os dias 3, 4 e 5 de junho, ocorrerá a IV Sema-

na de Meio Ambiente da UFMA no Câmpus 

Balsas, com o tema “Poluição Ambiental”. O câm-

pus terá pela primeira vez a publicação dos traba-

lhos submetidos e apresentados no evento. As ins-

crições podem ser realizadas até o dia 31 de maio; 

e a submissão dos trabalhos, até o dia 24. 

 O evento vai desenvolver debates sobre os impactos da poluição ambiental, discutindo assun-

tos como a qualidade da água, mudanças climáticas, energias renováveis, técnicas de controle da 

poluição ambiental e as chamadas tecnologias alternativas “limpas”. 

 A programação contará com uma palestra de abertura sobre água e indústria, às 19h, que 

será ministrada pela engenheira florestal, Sabrina da Cunha Campos. Logo após, haverá uma mesa

-redonda com o tema “Caminhos para a minimização dos impactos ambientais do setor da constru-

ção civil”, a ser comandada pelos coordenadores do curso Engenharia Civil do Câmpus de Balsas, 

Leandro Gomes e Claudicéia Mendes, e pelo professor Vinícius Albuquerque, do mesmo bacharela-

do. 

 O segundo dia será destinado às apresentações de trabalhos e minicursos a serem apresen-

tados por professores da UFMA. Já no último dia do evento, será ministrada uma palestra pelo en-

genheiro civil Airton Arruda Ramos, com a temática “Uma conversa sobre os desafios da vida aca-

dêmica e a visão do mercado de trabalho na perspectiva de um recém-formado”.  [...] 

Leia na íntegra AQUI!  

Fonte: Portais UFMA 

Poluição Ambiental será tema da IV Semana de Meio Ambiente no Câmpus Balsas 

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53988
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=53988
http://www.doity.com.br/ajeufma
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54084
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54084
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54077
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54077
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54077
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Notícias e Eventos 

D iscutir os processos de ensino e aprendizagem na 

educação infantil, abordando a formação dos seus 

profissionais com base na perspectiva histórica e a forma-

ção docente no Maranhão desde a criação das primeiras esco-

las: essa é uma das linhas de investigação dos grupos de pes-

quisa pertencentes ao Núcleo de Educação Infantil e Infância 

da UFMA (Neiufma). O Núcleo atualmente é formado por três grupos: o Grupo de Estudos, Pesqui-

sas, Educação, Infância e Docência (Gepeid); O Grupo de Estudo em Psicanálise e Antropologia da 

Infância Aplicada à Educação; e o Grupo de Estudo e Pesquisa na Perspectiva de Vigotski. 

 O Maranhão, como um dos focos de abordagem dos grupos, segue a perspectiva da educa-

ção infantil baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que, por sua vez, é 

considerada recente. O professor José Carlos, coordenador do Gepeid, afirma que, por conta 

disso, muitos professores formados em Pedagogia não têm a especialização centrada na e-

ducação infantil, e por isso o grupo busca estudar perspectivas históricas para entender o processo 

histórico desse fator. 

 “Como os cursos de Pedagogia não contavam com o ensino específico da formação infantil, a 

maioria dos professores que estão na rede municipal não tem esta formação específica. Por isso 

vem a necessidade de estudar esse contexto maranhense para que essas pessoas vejam o lado 

histórico da educação infantil: como ela começou, quais as primeiras escolas e os demais fatores.” 

Unindo teoria e prática 

 Para aplicar o conhecimento apreendido durante as discussões do grupo, as teses e teorias 

estudadas e os artigos publicados precisam, no entanto, estar aptos a ser aplicados. Os trabalhos 

de campo desenvolvidos pelos grupos — como a visita realizada em creches Proinfância no 

município de Lago da Pedra — e a vivência com a rotina escolar favorecem ainda mais o lado 

acadêmico e profissional dos pesquisadores. 

 O trabalho desenvolvido pelos grupos de pesquisa é uma forma de estimular a produção aca-

dêmica, uma vez que alguns dos requisitos para a permanência no grupo é a produção ou publica-

ção de artigos em eventos locais ou em revistas. Há a previsão de que, até o fim do ano, o grupo 

lançará, em parceria com a Edufma, um e-book com as publicações dos pesquisadores. 

 O grupo já passou por eixos como creches, infância e informação. Integrante do Gepeid desde 

a sua fundação em 2015, Tyciana Vasconcelos, hoje formada em Pedagogia pela UFMA, ressalta a 

importância da abrangência das discussões. Debatendo teses, artigos e as mais variadas produções 

relacionadas à educação infantil, muito pôde ser incorporado à atuação dela hoje, que já é uma pro-

fissional. 

 “O Grupo me ajudou nessa perspectiva de agregar conhecimento às minhas publicações e 

atuação. Porque, além de estudarmos a teoria, também vamos a campo, acompanhando as 

escolas municipais. Nós realmente juntamos a teoria e a prática, que, muitas vezes, é a parte mais 

difícil, porque, enquanto na academia o foco quase sempre é a teoria, na escola já vai ser a prática, 

e o grupo de estudo permite juntar essas duas vertentes”, afirma. 

 Para mais informações sobre o Gepeid, acesse o site do grupo. 

 

 

Fonte: Portais UFMA 

Conheça o Gepeid: Grupo de Estudos, Pesquisas, Educação, Infância e Docência da 
UFMA 

https://geeidufma.wixsite.com/gepeidufma
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54078
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54078
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=54078
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Pesquisa e Inovação 

Editais Geração Ciência e Juventude com Ciência estimulam estudantes a produzir 
pesquisas 

Os dois editais foram elaborados pela FAPEMA em conjunto com a Secretaria Extraordinária da Ju-
ventude (SEEJUV) e no edital Juventude com Ciência também participou da elaboração a Secretaria 

dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) 

O  Governo do Estado, por meio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa 

e ao Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico do Maranhão (FAPEMA), está 

estimulando jovens estudantes no pro-

cesso de produção do conhecimento 

científico e no desenvolvimento de pro-

jetos de caráter extensionista que con-

tribuam para melhoria dos indicadores 

sociais do Maranhão. O estímulo se dá 

por meio de editais que estão com ins-

crições abertas no site da Fundação. 

 As chamadas públicas Geração Ciência e Juventude com Ciência somam recursos de mais 

de R$ 1, 3 milhão. Os dois editais foram elaborados pela FAPEMA em conjunto com a Secretaria 

Extraordinária da Juventude (SEEJUV) e no edital Juventude com Ciência também participou da 

elaboração a Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP). Todas as infor-

mações sobre como submeter proposta aos editais, que estão abertos até o dia 03 de junho, estão 

disponíveis no endereço www.fapema.br, no link editais. 

 O Edital Geração Ciência visa estimular a juventude na produção do conhecimento científico 

ao contribuir para o processo de formação acadêmica dos estudantes das instituições públicas de 

ensino médio e técnico, sediadas no Maranhão. As propostas submetidas ao edital devem ser ins-

critas por um professor proponente que poderá apresentar até quatro alunos para atuar na pesquisa 

com direito à bolsa por meio do edital. 

 Com a iniciativa, o Governo do Estado contribui para a formação acadêmico-científica de es-

tudantes de escolas públicas do ensino médio e técnico, por meio do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa; promove o interesse dos jovens estudantes pela pesquisa no campo da ciência e tec-

nologia, despertando a curiosidade investigativa e o aprimoramento de métodos científicos, bem 

como incentiva o envolvimento de professores da rede pública de ensino médio e técnico para a 

produção de conhecimento científico, contribuindo com o processo de formação dos estudantes. 

JUVENTUDE COM CIÊNCIA 

 Com o lançamento do Edital Juventude com Ciência o Governo contribui para a formação de 

estudantes vinculados às instituições de ensino da rede pública, por meio da mobilidade acadêmica, 

para o desenvolvimento de projetos de caráter extensionista que contribuam para melhoria dos indi-

cadores sociais do Maranhão. 

 “Combater as desigualdades de nosso estado, possibilitando a participação de estudantes da 

rede pública na construção de alternativas para o problema, é uma iniciativa pioneira no país e bas-

tante promissora. Acreditamos que o conhecimento da realidade e a ousadia e criatividade próprias 

dos jovens podem nos mostrar caminhos consistentes de enfrentamento à extrema pobreza no Ma-

ranhão”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves 

ao falar sobre a importância do edital Juventude com Ciência.  [...] 

Leia a matéria na íntegra AQUI! 

Fonte: FAPEMA 

https://www.fapema.br/index.php/editais-geracao-ciencia-e-juventude-com-ciencia-estimulam-estudantes-a-produzir-pesquisas/
https://www.fapema.br/index.php/editais-geracao-ciencia-e-juventude-com-ciencia-estimulam-estudantes-a-produzir-pesquisas/
http://www.fapema.br/
https://www.fapema.br/index.php/editais-geracao-ciencia-e-juventude-com-ciencia-estimulam-estudantes-a-produzir-pesquisas/
https://www.fapema.br/index.php/editais-geracao-ciencia-e-juventude-com-ciencia-estimulam-estudantes-a-produzir-pesquisas/
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Pesquisa e Inovação 

A s pesquisas feitas em parceria entre a academia e outros setores – como indústria, startups, 

organizações não governamentais e o setor público – têm crescido em todo o mundo. Além de 

injetarem mais recursos na pesquisa, são importantes para a internacionalização, a transferência de 

tecnologia (comercialização), a solução de problemas econômicos, sociais e ambientais e para a 

construção de novas capacidades. 

 Essa tendência, no entanto, exige que as agências de fomento de pesquisa estejam constan-

temente medindo e avaliando os resultados dos programas, como estratégia para atingir maior efici-

ência nos investimentos, de acordo com Peter Kolarz, do Technopolis Group, consultoria britânica 

especializada na avaliação de ciência, tecnologia e inovação, em apresentação durante a 8ª Reuni-

ão Anual do Global Research Council (GRC). 

 “As fundações de apoio à pesquisa precisam conversar entre si e trocar experiências para en-

tender métodos e estratégias mais eficientes. Todos nós tendemos a seguir os mesmos métodos e 

técnicas de sempre, mas precisamos olhar para o que funciona e para o que não funciona”, disse 

Kolarz. 

 O encontro do GRC, realizado em São Paulo, reúne cerca de 50 dirigentes de agências de 

fomento de 50 países nos cinco continentes entre os dias 1º e 3 de maio, em São Paulo. A organiza-

ção é da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas e Técnicas (Conicet), da Argentina, e da German Research Foundati-

on (DFG), da Alemanha. 

 Kolarz apresentou resultados do estudo sobre design de projetos, monitoramento e avaliação 

de resultados de 21 programas de pesquisa em parceria de nove agências participantes, da Argenti-

na, Canadá, México, Peru, Uruguai, Arábia Saudita, África do Sul, Suíça e Marrocos. O estudo tam-

bém analisou modelos típicos de parceria e principais dificuldades. 

 “Existe um crescimento prolífico de programas de pesquisa em parceria. No entanto, na maio-

ria dos países, os acadêmicos têm pouco incentivo para priorizar objetivos que não sejam uma ciên-

cia excelente e os parceiros não acadêmicos têm pouco conhecimento sobre a existência desses 

programas de pesquisa. É preciso incentivar melhores estruturas nas instituições de ensino superior, 

assim como aumentar a divulgação dos programas”, disse. 

 Segundo Kolarz, os programas de parceria estão cada vez mais abrangentes. “A parceria po-

de ser não só com a indústria, mas com outros setores. Veremos cada vez mais pesquisadores cola-

borando com diferentes setores, sejam ONGs, setor público, indústria, empresas, áreas internacio-

nais. O problema é saber como fazer com que programas de parceria tenham o melhor resultado 

possível”, disse. 

 O estudo observa uma série de problemas comuns entre as agências de fomento, indepen-

dentemente de quão avançado seja o sistema de ciência do país. 

 “Talvez o principal desses problemas comuns seja a falta de incentivo para a pesquisa básica 

em universidades, mesmo que exista uma infinidade de motivos para financiar curiosidades básicas. 

Um dos motivos, inclusive, é poder ir além da ciência básica. A inovação só ocorre se houver pes-

quisadores capazes de entender ciência básica e fundamental”, disse Kolarz. 

 Segundo ele, apesar de os nove países serem muito heterogêneos, as boas práticas não vi-

nham apenas dos países com sistema de ciência mais avançado.    

[...] 

Leia a matéria na íntegra AQUI. 

Fonte: Agência FAPESP  

Agências precisam trocar experiências sobre avaliações de projetos de pesquisa 

https://www.fapema.br/index.php/agencias-precisam-trocar-experiencias-sobre-avaliacoes-de-projetos-de-pesquisa/
https://www.fapema.br/index.php/agencias-precisam-trocar-experiencias-sobre-avaliacoes-de-projetos-de-pesquisa/
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EDITAIS ABERTOS 

EDITAL FAPEMA Nº 010/2019 – GERAÇÃO CIÊN-

CIA 

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA 

E TECNOLÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO E TÉC-

NICO 

Objetivo: estimular a juventude no processo de 

produção do conhecimento científico ao contribuir 

para o processo de formação acadêmica dos estu-

dantes das instituições públicas de ensino médio e 

técnico, sediadas no Maranhão. 

Data limite para inscrição on-line: 03/06/2019 

EDITAL FAPEMA Nº 009/2019 – JUVENTUDE 

COM CIÊNCIA 

Objetivo: Contribuir para a formação de estudantes 

vinculados às instituições de ensino na rede públi-

ca, por meio da mobilidade acadêmica, para o de-

senvolvimento de projetos de caráter extensionista 

que contribuam para a melhoria dos indicadores 

sociais no Maranhão. 

Data limite para inscrição on-line: 03/06/2019 

 

EDITAL FAPEMA Nº 008/2019 – COM CIÊNCIA 

CULTURAL 

APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS 

NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MARANHÃO 

Objetivo: promover a integração entre escolas e 

iniciativas culturais atuantes nas comunidades, a-

poiando a realização de projetos artísticos e cultu-

rais que contribuam para a formação de sujeitos de 

cidadania ativa, críticos e criativos. 

Data limite para inscrição on-line: 03/06/2019 

EDITAL FAPEMA Nº 007/2019 – STARTUPS 

APOIO À DIFUSÃO DE AMBIENTE DE INOVAÇÃO 

EM TECNOLOGIA DIGITAL NO ESTADO DO MARA-

NHÃO 

Objetivo: apoiar projetos voltados para a criação 

de soluções de base tecnológica com potencial de 

escalabilidade e replicabilidade por parte de empre-

sas emergentes (doravante denominadas startups), 

que busquem contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado do Maranhão por meio 

da aplicação da inovação. 

Data limite para inscrição on-line: 13/05/2019 

EDITAL FAPEMA Nº 001/2019 – EVENTOS CI-
ENTÍFICOS 

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

EDITAL FAPEMA N.º 011/2018 – CTC 

CRÉDITO DE PESQUISA PARA COMITÊS TÉCNICO-
CIENTÍFICOS 

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.  

EDITAL FAPEMA Nº 004/2019 – MESTRADO NO 
PAÍS 

Objetivo: contribuir para a qualificação de profes-

sores e pesquisadores do Maranhão por meio da 

concessão de bolsas para estudantes de progra-

mas de pós-graduação em nível de mestrado em 

Instituições de Ensino Superior (IES), fora do esta-

do. 

EDITAL FAPEMA Nº 005/2019 – DOUTORADO 
NO PAÍS E NO EXTERIOR 

Objetivo: Contribuir para a qualificação de profes-

sores e pesquisadores do Maranhão com a con-

cessão de bolsas para estudantes de programas 

de pós-graduação em nível de doutorado em Insti-

tuições de Ensino Superior (IES), fora do estado 

do Maranhão e no exterior. 

EDITAIS FAPEMA 

https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0102019-geracao-ciencia/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0102019-geracao-ciencia/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0092019-juventude-com-ciencia/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0092019-juventude-com-ciencia/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0082019-com-ciencia-cultural/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0082019-com-ciencia-cultural/
https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0072019-startups/
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.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0112018-ctc/
http://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-n-o-0112018-ctc/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-mestrado-no-pais-edital-fapema-no-004-2019-mestrado-no-pais/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-mestrado-no-pais-edital-fapema-no-004-2019-mestrado-no-pais/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-005-2019-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-005-2019-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.fapema.br/index.php/category/editais/editais-em-aberto/


 10 

 

EDITAIS ABERTOS 

EDITAL FAPEMA Nº 006/2019 – PÓS-

DOUTORADO NO PAÍS E NO EXTERIOR 

Objetivo: fortalecer o ensino superior, a pesquisa 

científica, tecnológica e de inovação, contribuindo 

para a formação de professores e pesquisadores 

do Maranhão, com a concessão de bolsas pós-

doutorado em Instituições de reconhecida excelên-

cia fora do estado do Maranhão e no exterior. 

Chamada CNPq/MCTIC/BRICS-STI Nº 03/2019 

Objetivo: apoiar projetos conjuntos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) que visem 

contribuir significativamente para o desenvolvimen-

to científico e tecnológico e a inovação do País, no 

âmbito da cooperação CNPq/Finep/BRICS-STI  

Inscrições: 16/04/2019 a 31/05/2019 

 

Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 - Programa 

Ciência na Escola 

Constitui objeto desta Chamada o apoio a projetos 

que visem contribuir significativamente para o de-

senvolvimento científico e tecnológico e a inovação 

do País, na temática do ensino de ciências na edu-

cação básica, em consonância com o Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável - ODS 4: Educação 

de Qualidade.  

Inscrições: 

11/04/2019 a 27/05/2019 

06/07/2020 a 20/08/2020 

Chamada CNPq/SNSF Nº 29/2018 

Objetivo: apoiar projetos conjuntos de pesquisa e 

desenvolvimento que visem contribuir significativa-

mente para o desenvolvimento científico e tecnoló-

gico e a inovação do País no âmbito da colabora-

ção científico-tecnológica entre grupos brasileiros 

e suíços, nas áreas priorizadas para colaboração. 

Inscrições: 01/04/2019 a 17/05/2019 

 

Chamada CNPq Nº 04/2019 - Auxílio à Promoção 
de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Ino-

vação - ARC 

Objetivo: apoiar a realização no Brasil de eventos 

de abrangência mundial, internacional, nacional ou 

regional relacionados a ciência, tecnologia e ino-

vação, tais como congressos, simpósios, work-

shops, seminários, ciclos de conferências e outros 

eventos similares, promovidos por sociedades ou 

associações científicas e/ou tecnológicas. 

ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DE SUBMISSÃO:  

A data limite para submissão do Cronograma 1 

(eventos no período de 01/07/2019 a 30/06/2020) 

é o dia 10 de maio de 2019 e para o Cronograma 

2 (eventos no período de 01/07/2020 a 

30/06/2021), o dia 26 de junho de 2019.  

Inscrições: 27/03/2019 a 26/06/2019 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA 
COM O SUL GLOBAL COOPBRASS 

Objetivos: 

 expandir o conhecimento científico por meio 

da colaboração com o Sul Global; 

 estimular a formação de redes de pesquisa 

sustentáveis a médio e longo prazo e apoiar 
as já existentes entre o Brasil e os países par-
ceiros do Sul Global; 

 aprimorar a qualidade da produção acadêmica 

vinculada à pós-graduação; 

 contribuir para a busca de soluções de proble-

mas e, simultaneamente, promover a transfe-
rência de conhecimentos que sustentem o 
desenvolvimento científico e tecnológico; 

 estabelecer parcerias institucionais em todas 

as áreas do conhecimento, considerando as 
vocações, prioridades ou potencialidades das 
instituições envolvidas no Brasil e no exterior; 

EDITAIS CNPq 

EDITAIS CAPES  

http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-006-2019-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.fapema.br/index.php/bolsas-de-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior-edital-fapema-no-006-2019-pos-doutorado-no-pais-e-no-exterior/
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8702
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8682
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8682
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8462
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8642
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8642
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8642
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve/programa-de-cooperacao-brasil-sul-sul-coopbrass
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve/programa-de-cooperacao-brasil-sul-sul-coopbrass
http://www.capes.gov.br/editais-capes
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EDITAIS ABERTOS 

 integrar outras ações de fomento da Capes no 

esforço de promover a cooperação científica 
internacional. 

Programa Bolsas para Pesquisa CAPES/Humboldt 

Objetivo: o Programa Bolsas para Pesquisa CAP-

CAPES/Humboldt é uma iniciativa da CAPES em 

cooperação com a Fundação Alexander von Hum-

boldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de conce-

der bolsas para pesquisadores altamente qualifica-

dos, que possuam vínculo, empregatício ou não, 

em Instituições de Ensino ou Pesquisa do Brasil em 

todas as áreas do conhecimento. A parceria visa à 

internacionalização de forma mais consistente, o 

aprimoramento da produção e qualificação científi-

cas e o desenvolvimento de métodos e teorias em 

conjunto com pesquisadores, de reconhecido méri-

to científico, alemães ou estrangeiros residentes na 

Alemanha. 

Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP)  

As inscrições para o Programa de Apoio a Eventos 

no País (PAEP) vão até 14 de maio. O edital 

nº7/2019 abrange os eventos que acontecem entre 

1º de agosto de 2019 e 31 de janeiro de 2020 com 

a participação de pesquisadores, professores e alu-

nos dos programas de pós-graduação.  

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://

inscricao.capes.gov.br  

Prêmio Capes de Tese - Documentos Relaciona-

dos  

O Prêmio CAPES de Tese – Edição 2019 será ou-

torgado para as melhores teses de doutorado de-

fendidas em 2018, selecionadas em cada uma das 

quarenta e nove áreas de avaliação reconhecidas 

pela CAPES nos Programas de Pós-Graduação 

adimplentes no Sistema Nacional de Pós-

Graduação. Serão concedidos prêmios especiais 

para áreas pré-determinadas em parceria com a 

com a Fundação Carlos Chagas, com a Comissão 

Fulbright, com o Instuto Serrapilheira e com o Instu-

to Ayrton Senna  

Chamada Pública Bilateral Finep – CDTI para Pro-

jetos de Inovação Tecnológica entre Empresas do 

Brasil e da Espanha 

Chamada de projetos nos quais haja colaboração 

efetiva entre as empresas brasileiras e espanholas 

e que representem inovações para ambos os paí-

ses ou para o mundo. As empresas brasileiras 

serão apoiadas por meio de crédito . 

Prazo para envio de propostas até: 30/06/2019 

SOS Equipamentos - Fluxo Contínuo 

Objetivo: visa selecionar propostas para conces-

são de recursos financeiros para manutenção cor-

retiva* de equipamentos multiusuários de médio e 

de grande porte, que tenham sido financiados por 

instituições que atuam no desenvolvimento cientí-

fico e tecnológico e/ou por integrantes do Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia. Esta Chamada 

se caracteriza como um Programa de Fluxo Contí-

nuo, com avaliações mensais.  

Prazo para envio de propostas até: 03/06/2019 

 

EDITAIS FINEP  

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt
http://www.capes.gov.br/paep
http://capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/paep
http://capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/12042019_EDITAL_7_2019_-_PAEP.pdf
http://capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/12042019_EDITAL_7_2019_-_PAEP.pdf
https://inscricao.capes.gov.br./
https://inscricao.capes.gov.br./
http://www.capes.gov.br/premiocapesdetese/documentos-relacionados
http://www.capes.gov.br/premiocapesdetese/documentos-relacionados
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/611
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/611
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/611
http://finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/627
http://www.capes.gov.br/editais-capes

