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Em Destaque!
A PPPGI parabeniza todos os docentes da UFMA contemplados na chamada de Produtividade do CNPq

E

m Janeiro de 2019, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
divulgou o resultado preliminar da Chamada Pública 09/2018 para bolsas de Produtividade em
Pesquisa (PQ). Foram mais de 5 mil classificados, sendo 20 deles da UFMA.
Os pesquisadores estão divididos entre quatro categorias: uma bolsa para o nível 1A, quatro
bolsas 1C, seis bolsas 1D e 43 bolsas nível 2. A remuneração varia entre R$ 1.100 e R$ 1.500.
A PQ existe desde 1976 e tem como objetivo a valorização e o apoio a pesquisadores destaque na produção de conhecimento científico e inovação tecnológica.
Os classificados da UFMA foram:
Adalto Rodrigues Gomes dos Santos Filho;
Adeilton Pereira Maciel;
Alan Silva de Menezes;
Alexandre Guida Navarro;
Antonio Marcus de Andrade Paes;
Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz;
João Dallyson Sousa de Almeida;
Joaquim Shiraishi Neto
Flávia Raquel Fernandes do Nascimento ;
Geraldo Braz Júnior;
João Batista Santos Garcia
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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PPPGI
Pró-Reitor: Allan Kardec Duailibe Barros Filho
Prédio CEB-Velho - Bloco “C”, Sala 01, Cidade Universitária Dom
Delgado, Av. dos Portugueses, 1966, Bacanga.
Fones: (98) 3301 8701 e 3301 8702
E-mail: pppg@ufma.br
Home Page: www.pppg.ufma.br
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Supervisão e prospecção de dados: César Augusto Castro

Em destaque!
Josefa Batista Lopes
Luciana Magalhães Rebêlo Alencar
Marcelo Domingos Sampaio Carneiro
Márcia Manir Miguel Feitosa
Marco Schreck
Michelle de Oliveira Maia Parente
Osvaldo Ronald Saavedra Mendez
Pedro de Freitas Façanha Filho
Rita de Cássia Silva Luz
A PPPGI parabeniza todos os pesquisadores por esta conquista, e reforça que a pesquisa é
um dos pilares para o reconhecimento nacional e internacional da UFMA. Dessa forma, incentivamos todos os docentes a submeterem propostas para os futuros editais.
Para ter acesso a lista completa clique aqui
Fonte: CNPq

Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica 2019

O

Prêmio José Reis de Divulgação Científica e
Tecnológica é destinado às iniciativas que
contribuam significativamente para tornar a Ciência, a Tecnologia e a Inovação conhecidas do
grande público. A sua criação, em 1978, representa uma homenagem ao médico, pesquisador, jornalista e educador, José Reis, que conseguiu aliar
uma importante carreira como pesquisador de renome internacional ao trabalho de explicar ciência de modo didático por meio da imprensa.
Atribuído a três categorias em sistema de rodízio, Instituição e Veículo de Comunicação, Pesquisador e Escritor e Jornalista em Ciência e Tecnologia, a 39ª edição/2019 apresenta a categoria
Pesquisador e Escritor, com a concessão de Troféu e Diploma para a instituição ou veículo de comunicação, mais passagem aérea e hospedagem para permitir ao dirigente ou representante receber a premiação e apresentar conferência sobre o seu trabalho, durante a 71ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a ser realizada em julho/2019 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande/MS.
Em 2019, o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica completa 39 edições
com a certeza de estar cumprindo o objetivo para o qual foi criado, honrando o nome que lhe foi dado ao premiar profissionais de alto nível, que contribuem com eficiência para a divulgação do conhecimento científico e tecnológico, bem como reconhecendo as instituições ou veículos de comunicação que tenham tornado acessível ao público o conhecimento sobre Ciência e Tecnologia e os respectivos avanços.
A diversidade dos vencedores - entre os quais veículos de comunicação, instituições de pesquisa, equipes de programas de televisão, além de pesquisadores e seus trabalhos individuais comprova a importância do Prêmio José Reis para motivar a criação dos mais diferentes mecanismos de divulgação científica e tecnológica.
Saiba mais aqui!
Fonte: Prêmio José Reis
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Em destaque!

PPPGI divulga Edital para concessão de bolsas PIBIC cota 2019-2020

A

Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação da Universidade Federal do Maranhão divulga o Edital nº13/2019 com as normas
para a apresentação de propostas de
planos de trabalho para a concessão
de bolsas de iniciação científica
vinculadas ao PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica). As propostas estarão
concorrendo a bolsas remuneradas nas modalidades CNPq, FAPEMA e UFMA.
As inscrições estarão abertas no período de 21 de março a 30 de abril de 2019 (até às
18h00m). As propostas devem ser encaminhadas pelos professores orientadores exclusivamente
via internet sistema através da plataforma SIGAA.
Edital PPPGI nº 13/2019
Tutorial de submissão do Plano de Trabalho
Veja também!
Edital Nº 013/2019 - PPPGI
Nota de retificação - Edital PIBIC/CNPq/FAPEMA/UFMA
Fonte: PIBIC

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

A

poiar
propostas
institucionais que
busquem o fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica
por meio do intercâmbio e cooperação entre
Programas de PósGraduação stricto sensu consolidados e não
consolidados, de Instituições de Ensino Superior (IES) e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) para a
formação de recursos humanos na pesquisa científica e tecnológica em áreas estratégicas com a
concessão de bolsas de doutorado no país.
Retificação do Cronograma: Data limite para submissão das propostas: 12/04/2019
ANEXO 1 - Modelo Estruturado :link
ANEXO 2 - Perguntas e Respostas :link
Chamada Pública Nº 01/2019 - APOIO À FORMAÇÃO DE DOUTORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS
Inscrições: 22/01/2019 a 12/04/2019
Fonte: CNPq
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Especial
Pelos Caminhos de Ferretti

É

quase impossível se
pensar em estudos de
crenças, costumes e festas
populares do Brasil, em especial no que se refere às
religiões afro-brasileiras, sem
vir à mente o trabalho do antropólogo e professor Sergio
Figueiredo Ferretti. A sua
vasta contribuição ultrapassou as fronteiras do Maranhão e correu o mundo. Aos 80 anos, o professor Ferretti faleceu em maio de 2018, deixando uma
obra que se consolidou ao longo de mais de cinco décadas como referência para a pesquisa em
diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais. O legado de Ferretti justifica sua seleção como
homenageado e nome do Prêmio FAPEMA 2018.
UM BREVE PASSEIO PELA SUA TRAJETÓRIA PESSOAL
Infância
Nascido no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, Sergio Ferretti, ou simplesmente Ferretti
(assim conhecido desde criança, para diferenciar de outros ‘sergios’ que havia em sua turma da escola), mostrava o seu lado mais expansivo somente entre seus familiares. Talvez pelo fato de não
ser dada a ele permissão de extrapolar os “muros de casa” para as brincadeiras com a molecada da
vizinhança – tão corriqueiras na época-, isso o deixasse meio retraído diante do público extrafamiliar. Comum mesmo era encontrá-lo sozinho, brincando no grande quintal de sua casa, onde havia
várias plantas. Algumas semeadas por ele. Para agravar esse „isolamento infantil‟, por vários anos
foi filho único. Não à toa, por muitas vezes, enquanto as crianças pediam brinquedos, roupas, ele
rogava a Papai Noel que lhe trouxesse uma irmã. Sueli chegou quando ele tinha mais ou menos
sete anos. Apesar de querer muito, a sua chegada lhe provocou ciúme. Também pudera: até esse
período, ele era considerado o „neném da casa‟.
Mudança de bairro e gosto pela leitura
Por insistência de Dona Zenir, sua mãe (que era a voz forte da família, superando a do pai,
seu Sérvulo), ainda na infância, mudaram para o centro da cidade, onde foi matriculado em uma
escola criada de acordo com um plano especial de educação que fora organizado por Anísio Teixeira, apontado como o principal idealizador das grandes modificações que marcaram a educação brasileira no século XX. Para o deleite de um menino, que desde cedo mostrou interesse pela leitura,
um dos marcos da escola era a sua excelente biblioteca. Aliás, o gosto pela leitura vinha de família,
embora costumasse pontuar que isso era praticamente restrito à literatura espírita, doutrina seguida
por alguns parentes, incluindo a mãe. Mais tarde, já no colégio Pedro II, era comum encontrá-lo na
biblioteca, enquanto os colegas jogavam futebol na hora do recreio. Foi lá que conheceu a obra
de Júlio Verne, um dos seus escritores preferidos. Além disso, por morar em um apartamento pequeno, o que dificultava as condições para o estudo, era nas bibliotecas que encontrava a solução
para esse problema.
[...]
Leia a matéria na íntegra AQUI!
Fonte: FAPEMA
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Notícias e Eventos

Curso de Biblioteconomia lança 17ª edição da Revista Bibliomar

E

m clima de muita comemoração, foi lançada, na manhã da
terça-feira, 26/03, a 17ª edição da Revista Bibliomar, produto da disciplina de Política Editorial do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Em cerimônia
realizada no Auditório Setorial do Centro de Ciências Humanas, foi apresentado o processo de produção e a comissão
editorial da publicação que celebra, ainda, os cinquenta anos
de fundação do curso de Biblioteconomia da Universidade.
Buscando fortalecer a visão educativa, instrutiva e científica, o periódico vem consolidando-se como uma publicação de
renome no cenário acadêmico, e este ano a revista foi indexada à Rede Ibero-americana de Inovação e Conhecimento Científico (Redib), plataforma de agregação de conteúdos científicos e acadêmicos em formato eletrônico. A aluna Cecilna Miranda de Sousa, do 6º período do curso e integrante da comissão editorial, ressaltou a importância do lançamento da revista
no ano do jubileu de ouro do curso.
“A Biblioteconomia teve uma trajetória muito importante.
Nesses cinquenta anos, o curso tem muitas áreas envolvidas. É informação, disseminação da informação e, acima de tudo, a atenção à evolução científica e tecnológica. A nossa revista passa por
todo esse processo, tanto que fazemos visitas técnicas na disciplina para conhecermos esse progresso de produção da revista e para acompanharmos essa evolução de como a disseminação da
informação chega mais rápido ao leitor”, afirma.
O lançamento da revista também contou com uma mesa-redonda com o tema “O livro no processo civilizatório”, ministrado pelo professor e diretor da Editora da Universidade Federal do Maranhão, Sanatiel de Jesus Pereira. Na ocasião, ele destacou a necessidade de os livros irem além do
material físico, cujo conteúdo deve voltar-se para questões as mais humanas possíveis. “O conteúdo
deve ser algo que seja transmitido àquele que o lê de forma a modificar, construir ou agregar valor
para o usuário final. Se o livro não tiver essa mensagem, ele não é 'um livro'. Ele é só papel e tinta
gráfica”.
A 17ª edição da Revista Bibliomar, assim como as edições anteriores, podem ser acessadas
no site oficial das publicações.
A revista Bibliomar está aberta, continuamente, para recebimento de artigos, resenhas e demais produções para publicação. Podem enviar trabalhos os estudantes de áreas afins ao da revista. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail bibliomar@ufma.br.
Saiba +
A revista foi criada em 2002 com a finalidade de ser laboratório da disciplina Política Editorial.
No entanto, ao perceber a sua potencialidade como instrumento capaz de estimular os alunos à produção literária, o departamento de Biblioteconomia, no decorrer desses anos, tem desenvolvido ações estratégicas visando ao reconhecimento da sua importância pela comunidade científica, ou seja, demarcando o seu espaço e sua atuação no cenário acadêmico.
A partir de 2015, a revista assumiu o formato exclusivamente eletrônico, integrando o portal de
periódicos da UFMA, que promove o acesso e a visibilidade da revista em nível mundial, facilitando
o processo de submissão e de gerenciamento eletrônico.
Fonte: Portais UFMA
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Notícias e Eventos

UFMA sedia o I Workshop de Pesquisa em Ensino de Física do Maranhão

S

erá realizado, entre
os dias 24 e 26 de
abril, no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
da Universidade Federal
do Maranhão, o I Workshop de Pesquisa em Ensino de Física do Maranhão, com o objetivo de
promover e divulgar temas relevantes e modernos em ensino de Física, perante o público acadêmico e não acadêmico
(discentes e docentes do ensino médio), bem como atrair professores do ensino médio, além de
consolidar as atividades de pós-graduação na área.
As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril e devem ser realizadas pelo site do evento. O
prazo para submissão de trabalhos vai até o dia 18. A divulgação do resultado dos trabalhos aprovados será no dia 24, também no site do evento.
Para ver a programação, palestrantes e obter mais informações, acesse o site do evento.
Fonte: Portais UFMA

CAPES atualiza portaria que regulamenta mestrado e doutorado profissionais

A

CAPES publicou na sexta-feira, 22/03, no Diário Oficial da União (DOU) a portaria nº 60 de
2019, que atualiza a regulamentação sobre mestrado e doutorado profissionais. Anteriormente,
os cursos profissionais eram regulados pela portaria nº 131 de 2017 que, a partir da nova publicação, deixou de vigorar.
O texto divulgado hoje no DOU surgiu de uma demanda da comunidade acadêmica e traz
mais detalhes para as instituições que pretendem apresentar propostas de criação de novos cursos
profissionais.
Em novembro de 2018 a CAPES criou um grupo de trabalho com participantes com características distintas e conhecimento diverso sobre o tema. O grupo ajudou a atualizar a portaria que
orienta a comunidade acadêmica na criação dos cursos novos.
Fonte: CCS/CAPES
Mais notícias sobre CAPES

A

CAPES e Alemanha querem incrementar interação de pesquisadores

cooperação internacional entre Brasil e Alemanha foi tema de uma reunião na sexta-feira,15/03,
na CAPES. Connie McManus, diretora de Relações Internacionais recebeu Dietrich Halm, diretor
de Relações Internacionais da Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa (DFG).
McManus e Halm falaram sobre a expansão da parceria pelo programa Bragecrim (Iniciativa
Brasil-Alemanha para Pesquisa Colaborativa em Tecnologia de Manufatura), que começou em 2006,
e a busca constante por excelência na pesquisa conjunta. O Bragecrim apoia e financia projetos conjuntos de pesquisa entre grupos brasileiros e alemães na área de tecnologia de manufatura avançada. [...]

Veja a matéria na íntegra aqui!
Fonte: CCS/CAPES
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Pesquisa e Inovação
Pesquisadores financiados pelo CNPq podem ficar sem bolsas a partir de outubro, diz
presidente

O

orçamento confirmado para 2019 do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) só garante
dinheiro para pagar as bolsas de pesquisa até
setembro, afirmou em entrevista ao G1 João
Luiz Filgueiras de Azevedo, presidente do órgão. Ele explica que, além de a verba para este ano ter sofrido redução em comparação com
o ano anterior, parte do dinheiro para 2019 foi
usada para o pagamento das bolsas referentes
a dezembro de 2018.
Azevedo estima que o CNPq necessite de cerca de R$ 300 milhões para conseguir fechar as contas
de 2019, considerando tanto a redução orçamentária quanto os cerca de R$ 80 milhões do orçamento deste ano que foram usados para pagar contas do ano anterior.
"Nesse momento, é correta a afirmação. [O orçamento] paga integralmente as bolsas até setembro.
De outubro em diante certamente não paga tudo, provavelmente paga muito pouco", disse o presidente do CNPq.
O problema, porém, pode ser ainda pior, já que, na sexta-feira (29/03), o governo federal anunciou um contingenciamento de R$ 2,13 bilhões no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC).
Acompanhe a matéria na íntegra clicando AQUI!
Fonte: G1

Rombo de R$ 300 milhões põe em risco bolsas e fomento à pesquisa no CNPq

J

oão Luiz Filgueiras de Azevedo assumiu a presidência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em fevereiro com uma lista bem definida de problemas para
resolver. O mais óbvio deles é um rombo da ordem de R$ 300 milhões no orçamento da agência, que precisa ser preenchido o quanto antes para garantir, pelo menos, o pagamento de bolsas
até o fim do ano. “É o mínimo que precisamos para pagar o que já está contratado”, detalha Azevedo, em entrevista exclusiva ao Jornal da USP. Ele já adianta que não haverá Chamada Universal
em 2019 nem aumento no valor das bolsas, por enquanto. “Não existe plano B. Não temos como
fechar as contas sem mais grana neste ano; isso é um fato.”
Outro desafio urgente é o resgate da estrutura operacional do próprio CNPq. As plataformas Lattes e Carlos Chagas estão criticamente defasadas do ponto de vista tecnológico, operando
no limite da sua capacidade; e o quadro de funcionários da agência não para de encolher. Cerca de
20 servidores se aposentaram só nos últimos 30 dias, e outros 74 poderão deixar a agência até o
fim do ano. “Estamos sentindo o aperto”, diz Azevedo. “Você até consegue fazer mais com menos
pessoas, se você informatizar e automatizar processos, etc. Mas tem um limite abaixo do qual a coisa entra em colapso.”
[...]
Leia a matéria na íntegra AQUI!
Fonte: Jornal da USP
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Pesquisa e Inovação

Estudo mapeia área de sedimentos decorrentes do desastre em Mariana

O

crescimento exponencial da mineração em todo o mundo é uma realidade que preocupa a
comunidade científica. Já há, segundo cientistas, evidências convincentes de que as ameaças
associadas a essa atividade estão aumentando globalmente, afetando diretamente tanto ecossistemas locais como aqueles distantes da atividade em si. Dentre essas ameaças está a possibilidade
de acidentes e desastres como os que o Brasil presenciou nos últimos quatro anos: o rompimento
das barragens de Mariana, em 05 de novembro de 2015, e mais recentemente, em 25 de janeiro
deste ano, de Brumadinho, ambos no Estado de Minas Gerais.
Estudo coordenado pelo analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Rafael Magris, com a participação de pesquisadores da Universidade de
Vigo (Espanha), Universidade de Victoria (Canadá) e Universidade Freie de Berlim (Alemanha), reconstruiu a trajetória da pluma de sedimentos liberada pelo acidente ocorrido na barragem de Fundão, em Mariana. O objetivo era obter uma estimativa mais precisa sobre a área costeira afetada
pela ruptura e os ecossistemas marinhos que sofreram impacto.
De acordo com Magris, o estudo utilizou simulações computacionais matemáticas, baseadas
em dados hidrológicos (uso e ocupação do solo, vazão do rio, e concentração de sedimentos) e climáticos (pluviosidade, temperatura), observados ao longo da bacia do Rio Doce para o período
compreendido entre 2000 a 2016 e combinou tal informação com dados das condições oceanográficas da região costeira adjacente (vento, correntes, profundidade).
"Com isso, foi possível avaliar a dispersão da pluma de sedimentos e a deposição dos mesmos ao
longo da zona costeira durante a fase aguda do impacto. Após calibração e validação do modelo
com dados reais, foi possível também fazer predições sobre o comportamento da pluma ao longo
dos anos, até 2029", explica Magris, que coordenou o estudo. O pesquisador foi bolsista de pósdoutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no âmbito
da parceria CNPq/Vale/MITACS.
Em novembro de 2015, entre 50 e 60 milhões de metros cúbicos de lama contaminada com
rejeitos da mineração foram liberadas na cabeceira do Rio Doce. Em pouco mais de um ano (desde
o ocorrido até dezembro de 2016), o rio Doce exportou 74 milhões de toneladas de sedimentos - um
aumento médio de 88%. Segundo Magris, considerando a quantidade de chuvas ocorridas no mesmo período, o rio deveria ter exportado apenas 2,4 milhões de toneladas de sedimento para o mar.
"Ou seja, houve um aumento expressivo na quantidade de sedimentos transportados pelo rio", avalia.
O estudo mostrou que a pluma contendo sedimentos contaminados pelos rejeitos se espalhou em direção às áreas sensíveis na zona costeira, tais como recifes de corais na região sul do
Banco dos Abrolhos, bancos de gramíneas marinhas, na mesma região e na costa sul do Espírito
Santo, além de grandes bancos de algas calcárias. "A pluma de sedimentos causa impacto direto
nestes ambientes, pois atenua a luz na água, soterra organismos do fundo, e funciona como veículo
no transporte de substâncias químicas nocivas, tais como metais pesados", explica Magris.
Recifes de algas e corais localizados no sul da região dos Abrolhos, a área de maior biodiversidade marinha no Atlântico Sul, também foram afetados, apontou o estudo. "Também foi possível
quantificar a deposição dos sedimentos finos dentro de Áreas Marinhas Protegidas, como, por exemplo, a Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio da Vida Silvestre de Santa Cruz",
acrescentou o pesquisador. [...]
Leia a matéria na íntegra aqui!
Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq
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Pesquisa e Inovação

Descobertas mutações responsáveis por tipo raro de linfoma

U

m grupo internacional de
pesquisadores, com participação brasileira, identificou duas
mutações genéticas aparentemente responsáveis por 60% dos casos de um raro tipo de linfoma,
conhecido como SPTCL (linfoma
das células T subcutâneo similar à
paniculite, na sigla em inglês).
As alterações ocorrem em
um checkpoint – gene codificador de proteínas que modulam o sistema imune – e estão presentes
justamente nos casos mais agressivos da doença. A descoberta, publicada na Nature Genetics,
liga pela primeira vez a causa de uma doença a alterações em um checkpoint.
Atualmente, a intervenção farmacológica em checkpoints é considerada o maior avanço no
tratamento do câncer das últimas décadas. No entanto, a constatação de que uma alteração genética nesse tipo de gene pode causar doença em vez de tratá-la acende um alerta sobre possíveis
riscos da modulação desses checkpoints com uso de medicamentos.
O SPTCL é um linfoma do tipo não Hodgkin que, na maioria dos casos, tem uma evolução
lenta. Os principais sintomas são manchas na pele similares às causadas pela paniculite
(inflamação do tecido subcutâneo) e pelo lúpus, além de febre prolongada e aumento do fígado e
do baço. Essa semelhança, inclusive, faz com que a doença por vezes seja erroneamente diagnosticada, adiando o tratamento adequado.
“É a primeira doença descrita em humanos relacionada com a falta de expressão normal de
um checkpoint não causada por uma droga, mas por fatores genéticos”, disse Elvis Valera, médico
assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (HC-FMRP-USP) e professor da pós-graduação do Programa de Saúde da Criança e do
Adolescente da instituição.
Valera é o único pesquisador brasileiro a assinar o estudo, que conta com mais de 40 autores
de instituições do Canadá, França, Austrália e Polinésia Francesa. O trabalho foi realizado durante
o período em que o pesquisador passou na McGill University, no Canadá, com apoio da FAPESP. A
pesquisa foi supervisionada pela professora Nada Jabado.
O checkpoint afetado na doença estudada pelo grupo é o TIM-3 (célula T imunoglobulina mucina 3, na sigla em inglês), um gene modulador da resposta imune. Assim como outros checkpoints,
ele sinaliza o que é próprio do organismo e o que é invasor, a fim de determinar os alvos a serem
combatidos pelo sistema imune. Quando o checkpoint é desativado, o organismo passa a atacar a
si mesmo.
As mutações, descobertas em 16 amostras de DNA de pessoas que tiveram a doença, entre
26 analisadas, ativam o TIM-3 de forma exagerada, desregulando a atividade imune. O estudo mostrou que uma mutação específica, a Y82C, é mais frequente na Ásia e outra, a I97M, nas Américas.
[...]
Leia a matéria na íntegra aqui!
Fonte: Agência FAPESP
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Pigmento produzido por bactérias aquáticas combate câncer de próstata

O

s oncologistas enfrentam um
dilema ao diagnosticar um
paciente com câncer de próstata
em estágio inicial. As duas opções
terapêuticas para esses casos – a
cirurgia de remoção do tumor e a
radioterapia – atingem toda a
próstata e podem causar sérios
efeitos colaterais, como disfunção
erétil e incontinência urinária.
Um novo método para o tratamento de tumores de próstata em estágio inicial, desenvolvido
no Instituto Weizmann de Ciências, em Israel, poderá oferecer aos médicos uma alternativa às terapias convencionais, reduzindo o risco de danos desnecessários aos pacientes. A nova técnica, não
invasiva, usa uma droga fotossensibilizante e uma fonte de luz para atacar especificamente os tumores prostáticos, sem danificar tecidos saudáveis e o trato urinário.
Um dos criadores do novo tratamento, Avigdor Scherz, professor do Instituto Weizmann de
Ciências, veio ao Brasil para participar como palestrante da São Paulo School of Advanced Science
on Modern Topics in Biophotonics.
Apoiado pela FAPESP, na modalidade Escola São Paulo de Ciência Avançada (ESPCA), o
evento é realizado até sexta-feira (29/03) no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de
São Paulo (IFSC-USP). O encontro reúne estudantes de pós-graduação e jovens pesquisadores do
Brasil e do exterior com o objetivo de discutir tópicos avançados na área de biofotônica, que usa
tecnologias baseadas na manipulação de fótons, ou seja, a luz, para aplicações biológicas.
“Combinamos princípios e ideias da natureza com a fotônica para desenvolver um novo tratamento contra o câncer de próstata, que destrói de forma restrita o tecido cancerígeno sem prejudicar o saudável”, disse Scherz durante sua palestra.
O novo método, chamado terapia fotodinâmica vascular dirigida (VTP, na sigla em inglês),
consiste na infusão intravenosa por 10 minutos de uma droga à base de um pigmento sensível à luz
obtido da clorofila produzida por bactérias aquáticas fotossintetizantes – que captam energia da luz
solar.
Denominada bacterioclorofila, a droga sintetizada a partir dessa substância é ativada pela exposição ao laser infravermelho durante 22 minutos, por meio de fibras ópticas finas inseridas no local do tumor com a ajuda de ultrassonografia.
A ativação da droga no tecido doente por meio do laser provoca uma reação em cadeia e gera moléculas altamente reativas, que fecham os vasos sanguíneos responsáveis por alimentar os
tumores, impedindo que recebam oxigênio. Dessa forma, os tumores são destruídos entre 16 e 24
horas após o procedimento, enquanto as estruturas e as funções de tecidos sadios permanecem
intactas.
“A combinação da droga fotossensibilizante com a exposição ao laser no interior dos vasos sanguíneos provoca a geração simultânea de radicais de óxido nítrico e de oxigênio. Isso leva a um rápido
colapso da vascularização do tecido tumoral”, explicou Scherz.
[...]
Leia a matéria na íntegra aqui!
Fonte: Agência FAPESP
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EDITAIS ABERTOS
EDITAIS FAPEMA
EDITAL FAPEMA Nº 001/2019 – EVENTOS CIENTÍFICOS
Objetivo: Apoiar a realização e participação em
eventos científicos, tecnológicos e/ou de inovação.

EDITAL FAPEMA Nº 006/2019 – PÓSDOUTORADO NO PAÍS E NO EXTERIOR

EDITAL FAPEMA N.º 011/2018 – CTC
CRÉDITO DE PESQUISA PARA COMITÊS TÉCNICOCIENTÍFICOS

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 pósdoutorado em Instituições de reconhecida excelência fora do estado do Maranhão e no exterior.

Objetivo: apoiar com créditos de pesquisa o consultor 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 professores e pesquisadores do Maranhão por meio da
concessão de bolsas para estudantes de programas de pós-graduação em nível de mestrado em
Instituições de Ensino Superior (IES), fora do estado.

EDITAIS CNPq
Chamada CNPq/SNSF Nº 29/2018
Objetivo: apoiar projetos conjuntos de pesquisa e
desenvolvimento que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País no âmbito da colaboração científico-tecnológica entre grupos brasileiros
e suíços, nas áreas priorizadas para colaboração.
Inscrições: 01/04/2019 a 30/05/2019
Chamada CNPq Nº 04/2019 - Auxílio à Promoção
de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação - ARC
Objetivo: apoiar a realização no Brasil de eventos
de abrangência mundial, internacional, nacional ou
regional relacionados a ciência, tecnologia e inovação, tais como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros
eventos similares, promovidos por sociedades ou
associações científicas e/ou tecnológicas.

EDITAL FAPEMA Nº 005/2019 – DOUTORADO
NO PAÍS E NO EXTERIOR
Objetivo: Contribuir para a qualificação de professores e pesquisadores do Maranhão com a concessão de bolsas para estudantes de programas de
pós-graduação em nível de doutorado em Instituições de Ensino Superior (IES), fora do estado do Inscrições: 27/03/2019 a 26/06/2019
Maranhão e no exterior.
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EDITAIS ABERTOS
CHAMADA CNPQ Nº 01/2019 - Apoio à formação
de doutores em áreas estratégicas
Objetivo: apoiar propostas institucionais que busquem o fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica 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 formação de recursos humanos na pesquisa científica e
tecnológica em áreas estratégicas com a concessão de bolsas de doutorado no país.
Retificação do Cronograma:


Data limite para submissão das propostas
12/04/2019

Inscrições: 22/01/2019 a 12/04/2019
CHAMADA CNPQ/GERÊNCIA REGIONAL DE
BRASÍLIA - FIOCRUZ Nº 41/2018



estabelecer parcerias institucionais em todas
as áreas do conhecimento, considerando as
vocações, prioridades ou potencialidades das
instituições envolvidas no Brasil e no exterior;



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 CAPES/Humboldt é uma iniciativa da CAPES em cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, 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 científicas e o desenvolvimento de métodos e teorias em conjunto com pesquisadores, de
reconhecido mérito científico, alemães ou estrangeiros residentes na Alemanha.

Objetivo: apoiar projetos de pesquisa científica,
tecnológica e de inovação na área de saúde, que
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação do País, por meio do Programa de Excelência em PesPrograma de Doutorado-sanduíche no Exterior
quisa em Saúde da Fiocruz Brasília mediante a se(PDSE)
leção de propostas para concessão de apoio financeiro a serem desenvolvidas na Gerência Regional Objetivo: apoiar a formação de recursos humanos
de Brasília, sob a coordenação de servidores vincu- de alto nível por meio da concessão de cotas de
bolsas de doutorado sanduíche no exterior às Inslados a Grupos de Pesquisa desta instituição.
tituições de Ensino Superior com cursos de DoutoInscrições: 13/12/2018 a 30/04/2019
rado reconhecidos pela CAPES. O estágio no exterior deve contemplar, prioritariamente, a realizaEDITAIS CAPES
ção de pesquisas em áreas do conhecimento menos consolidadas no Brasil.
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 parceiros do Sul Global;



aprimorar a qualidade da produção acadêmica
vinculada à pós-graduação;



contribuir para a busca de soluções de problemas e, simultaneamente, promover a transferência de conhecimentos que sustentem o desenvolvimento científico e tecnológico;
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