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Editorial 

A ciência, a tecnologia e a inovação vivem um momento de transição significativa em nosso país. A 
busca por novas possibilidades de transformar o conhecimento em riqueza tem se apresentado como forte impul-
sionador de mudanças políticas, econômicas e sociais. A ciência, a tecnologia e a inovação estão presentes no 
nosso dia, desde os mais simples até os mais complexos conhecimentos adquiridos, muitas vezes, ao longo da 
formação acadêmica e profissional. Sendo assim, é imprescindível que a Universidade Federal do Maranhão, por 
meio dos seus pesquisadores, possa contribuir para o bem-estar da sociedade, desenvolvendo pesquisas científi-
cas, produtos, processos e serviços tecnológicos e inovadores. No entanto, esse potencial inovador não surge de 
maneira natural ou sem propósito, é necessário propiciar arranjos institucionais capazes de fomentar as ativida-
des inovadoras. E, para tanto, é fundamental que haja políticas internas e contratos público-privados consistente-
mente concebidos, estruturados, continuamente aperfeiçoados e capazes de atender à dinâmica da demanda. E, 
ainda, que os instrumentos existentes sejam operados de forma integrada para que sejam eficientes.  

Nesse sentido, considera-se como ponto fulcral a participação ativa da comunidade científica na ob-
tenção de respostas a questionamentos, como: Qual o papel dos Institutos de Ciência e Tecnologia e dos pesqui-
sadores locais no processo de desenvolvimento da inovação? Como a pesquisa e a inovação na UFMA podem  
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico regional?  Qual o caminho para a transferência de tecnologia 
a partir do registro das propriedades intelectuais presentes na UFMA? Essas são algumas perguntas que devem 
ser respondidas pela comunidade universitária em uma profícua articulação com os demais segmentos da socie-
dade. 

Profª. Drª. Maria da Glória Almeida Bandeira 

Coord. de Transferência de Tecnologia, Capacitação e Difusão 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/index.jsf
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Em destaque! 

 O professor e coordenador do curso de Turismo da UFMA, Saulo Ribeiro dos Santos, está 

entre os cinco finalistas do Prêmio Nacional de Turismo 2019, promovido pelo Ministério do Tu-

rismo. O docente concorre na categoria “Profissionais de Destaque no Turismo”, que busca identifi-

car, reconhecer e valorizar profissionais que tenham atuado de forma proativa em benefício do de-

senvolvimento do turismo no país.  

“Para mim, é uma honra e um prazer estar entre os finalistas do Prêmio, não somente por represen-

tar o curso de Turismo da Universidade, mas o Maranhão e todas as pessoas que trabalham direta 

e indiretamente com a atividade turística”, contou Saulo. 

 Na Universidade, o professor vem trabalhando em prol do curso, ministrando disciplinas, coor-

denando projetos de pesquisa, ensino e extensão, além de ter criado o Observatório do Turismo do 

Maranhão e implantado a Revista Científica Turismo & Cidades. 

 À frente da coordenação do Curso de Turismo, câmpus de São Luís, conseguiu elevar a nota 

do ENADE do curso para 5 (nota máxima), colocando-o entre os 10 melhores do país e o segundo 

melhor do Norte e Nordeste. 

 Desde o final de 2015, Saulo está à frente da coordenação do curso de Turismo. No segundo 

semestre de 2017, passou uma temporada na Universidad Complutense de Madrid, como professor 

investigador, sendo reconduzido ao cargo de coordenador de curso, na eleição de 2018, na UFMA. 

“Esse prêmio e, especificamente, a categoria na qual concorro, busca valorizar os professores que 

estão inovando dentro da academia, trazendo projetos diferenciados e trabalhando com o tripé da 

Universidade: ensino, pesquisa e extensão”, revelou o docente. 

 O trabalho do professor é consistente na academia, com 29 artigos publicados em periódicos, 

7 livros lançados, 14 capítulos de livro, 44 trabalhos publicados em anais de congressos. Ele reali-

zou, ainda, 95 apresentações de trabalhos em diversos eventos científicos, ministrou mais de 40 

palestras, cursos e oficinas, orientou 75 alunos de graduação em monografia, participou de mais de 

120 eventos no mundo e, atualmente, orienta oito alunos de iniciação científica, dois de iniciação 

júnior, dois alunos de extensão e três de ensino. 

 Clique aqui e vote para eleger o professor Saulo Ribeiro dos Santos na categoria Profissionais 

de Destaque no Turismo, do Prêmio Nacional do Turismo 2019. 

“Conto com o voto e apoio de todos da UFMA para que possamos trazer esse título, que não é so-

mente meu, mas um reconhecimento para toda a Universidade e para nosso estado”, frisou. 

Trajetória 

Saulo Ribeiro dos Santos é maranhense, bacharel em Turismo pela Faculdade Atenas Maranhense, 

possui MBA em Turismo pela Universidade Católica de Brasília, Mestrado em Administração e De-

senvolvimento Empresarial, Doutorado em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná e Doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná.  

[...] 

Para ler a matéria na íntegra clique aqui. 

 

Fonte 

Revisão: Jáder Cavalcante 

Texto: Ascom 

Última alteração em: 17/11/2019 23:36  

Pesquisador da UFMA é finalista no Prêmio Nacional de Turismo 2019 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13127-pr%C3%AAmio-nacional-do-turismo-2019-academia.html
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=51655
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=51655
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/turismoecidades
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55043
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55043
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13127-pr%C3%AAmio-nacional-do-turismo-2019-academia.html
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55244
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55244
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Em destaque! 

C om o intuito de discutir as modi-

ficações e as novas perspecti-

vas para a integração e o desenvol-

vimento de pesquisas e inovação, 

por meio da Lei do Marco Legal da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, foi 

realizada, na manhã de quinta-feira, 

28/11, no Auditório Sergio Ferretti, 

no Ceb Velho, a palestra “Marco Le-

gal: Estratégia de Promoção à Ino-

vação”, ministrada pela assessora 

jurídica da Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Universidade 

Federal do Pernambuco (Fade-UFPE) Rebeca Lins Pessoa. 

 Na ocasião, a palestrante abordou os princípios e as diretrizes que envolvem a aplicabilidade 

dessa legislação nas universidades. “Essa lei federal 13.243 é de 2016, mas só foi regulamentada 

em 2018. Ela nos trouxe, como êxito e vantagens, fundamentos importantes para o desenvolvimen-

to e a inovação. Não há como desenvolver inovação sem ter a academia envolvida nesse processo. 

Hoje, no Brasil, 95% de tudo que é pesquisa e desenvolvimento no país são realizados nas universi-

dades públicas”, afirmou Rebeca. 

 Ela ainda reforçou as perspectivas e a importância dessa Lei para a inovação dos projetos 

que são desenvolvidos na academia. “A Universidade é parte integrante e fundamental do ecossis-

tema de inovação, juntamente com o governo e com as empresas. As três juntas se transformam na 

Tríplice Hélice, um modelo de inovação e empreendedorismo reconhecido internacionalmente”, afir-

mou. 

 A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para Inovação (Profnit) da UFMA, Glória Bandeira, falou dos incentivos que essa lei 

federal pode trazer para as instituições públicas. “O Marco Legal viabiliza um processo de realizar 

parcerias com as empresas. Uma das possibilidades dessas parcerias é a questão dos nossos labo-

ratórios estarem abertos para essas experiências, além das consultorias com relação aos nossos 

professores. É uma prestação de serviço com a comunidade”, comentou. 

 As alterações no campo da pesquisa apresentadas pela palestrante trazem uma melhora na 

gestão da inovação tecnológica, de acordo com o Pró-Reitor da Agência de Inovação, Empreende-

dorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização (Ageufma), Fernando Carvalho. “É neces-

sário que esclareçamos para a comunidade o novo marco legal, ou seja, as alterações que foram 

feitas na lei de inovação e na lei do bem. A utilização dessas alterações como, por exemplo, a com-

pra de equipamentos para pesquisa e inovação vai melhorar muitas questões na Universidade”, res-

saltou. 

 O Vice-reitor Marcos Fábio, no exercício da reitoria, comentou a importância de ligar a palavra 

inovação com o trabalho desenvolvido na Universidade Federal do Maranhão. “Somente com a ino-

vação conseguimos ser uma universidade de ponta, melhorando nosso ranque e fazendo também 

com que nosso conhecimento inove e seja muito mais colocado no mercado. Assim, conseguiremos 

ir mais longe e abrir campos de trabalho e conhecimento para os nossos alunos”. 

Fonte: Portais UFMA 

UFMA discute as mudanças na Lei do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55336
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55336
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55336
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Em destaque! 

C om o objetivo de formar profissionais com base multi/

interdisciplinar na área das ciências ambientais, para atua-

rem no enfrentamento dos problemas relacionados ao meio am-

biente oriundos de desequilíbrios nas relações entre sociedade, 

natureza e desenvolvimento, com foco principal nas áreas costei-

ras do Maranhão, foi aprovado o Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal 

do Maranhão. O curso de mestrado acadêmico do programa pos-

sui duas linhas de pesquisa denominadas “Planejamento, Gestão 

e Desenvolvimento em Sistemas Costeiros” e “Recursos Naturais 

e Humanos em Sistemas Costeiros”. 

 A apreciação da Capes avaliou positivamente a proposta 

liderada pelo docente e destacou a estrutura do mestrado que já 

inicia com vinte (20) laboratórios em funcionamento, sendo alguns laboratórios de uso coletivo (p.ex. 

laboratório de informática), mas também laboratórios de pesquisa. A biblioteca do campus possui 

93.527 títulos diferentes, distribuídos em diferentes áreas, além disso, o campus possui acesso a 

bases de periódicos da CAPES. 

 Na avaliação do professor do Departamento de Oceanografia e Liminologia da UFMA, Antônio 

Carlos, “a proposta além de inovadora, inicia com muita qualidade e um corpo docente comprometi-

do”, afirmou. 

 Veja a matéria na íntegra aqui. 

  

Fonte: AGEUFMA 

Capes aprova proposta de mestrado da UFMA na área de Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 

I novações e tecnologias educacionais aplicadas à educação superior em todas as áreas de conhe-

cimento e Networking entre pesquisadores de Instituições Nacionais e Internacionais é o que pro-

põe o Internacional Conference on Technologies, Health and Education, um evento da UFMA em 

parceria com a USP, que teve início na quarta-feira, 4/12, na Biblioteca Brasiliana da Universidade 

de São Paulo, e foi até essa quinta-feira, 5/12. 

 Durante os dois dias do evento, personalidades nacionais e internacionais abordaram os te-

mas que estão na vanguarda do conhecimento em inovação na educação mediada por tecnologias 

digitais, com ênfase em plataformas educacionais, aprendizado adaptativo, gamificação na aprendi-

zagem, tecnologias cognitivas, blended learning, design instrucional e polit́ica de gestaõ da internet. 

 Esses assuntos foram abordados na palestra “Fatores de sucesso em modelos sustentáveis 

de educação mediada por tecnologia”, que foi ministrado na quinta-feira, 5/12, às 14 horas, no Audi-

tório István Jancsó, na USP, pela diretora Interdisciplinar de Tecnologias na Educação, Ana Emília 

Figueiredo, que também é coordenadora da UNA-SUS-UFMA e do Grupo Saite, pelo diretor científi-

co da Digital Pages, Ronaldo Mota, e pelo presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 

Albert Einstein, Sidney Klajner. 

[...] 

 Veja a matéria na íntegra aqui. 

 

Fonte: Portais UFMA 

Docentes da UFMA são destaques em evento Internacional de Tecnologia, em São Paulo 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55390
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55390
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55390
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ageufma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55390
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55378
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55378
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Eventos 

"D esastre do Petróleo no Litoral Nordestino: com foco no 

litoral Maranhense", esse foi o tema da primeira edição 

da Mesa Redonda Conecta, com o intuito de discutir os proble-

mas ambientais advindos da poluição química que atingiu qua-

se 100% das praias de todo o Nordeste brasileiro. O evento, 

realizado no Auditório da Pós-graduação do Centro de Ciên-

cias Biológicas e da Saúde (CCBS), contou com a participação 

de várias instituições públicas, da comunidade acadêmica e 

sociedade civil.  

 O coordenador do evento, Lucas Pires Oliveira, diretor do Grupo de Integração Científica Co-

necta Oceano, do departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, enfatizou que a ideia do 

evento é inserir tanto a Universidade quanto a sociedade em uma discussão cuja ação viabiliza o 

fomento de políticas pensadas para evitar esse tipo de tragédia. “Mobilizando órgãos ambientais, 

governamentais e demais instituições para informar o que já foi feito e o que ainda está sendo feito 

em relação a essa realidade é de fundamental importância para nós, que pensamos a questão ambi-

ental como algo maior que nosso trabalho de pesquisa acadêmica, pois é um ponto crucial para a 

sobrevivência do planeta e de toda a vida na Terra”, explicou.  

[...] 

Leia a matéria na íntegra aqui. 

Fonte:  Portais UFMA 

Evento de Oceanografia discute os desastres com petróleo nas praias do 
Nordeste 

Abertas as inscrições para submissão de trabalhos de congresso sobre ficção 

E ntre os dias 7 e 8 de 

maio de 2020, será rea-

lizada a primeira edição do 

Congresso Internacional de 

Ficção Especulativa (Conife) 

e o segundo Congresso In-

ternacional de Ficção, Identi-

dade e Discurso (Conifid), 

no prédio do Centro de Ciências Humanas (CCH), na Cidade Universitária, em São Luís. O evento é 

fruto de uma parceria entre a UFMA, a Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e as universida-

des federal e estadual do Piauí, e é organizado pelo grupo de pesquisa Ficção Científica, Gêneros 

Pós-modernos e Representações Artísticas na Era Digital (Ficça). 

 No congresso, serão discutidos temas como ficção especulativa (ficção científica, fantástica e 

horror), estudos literários, estudos linguísticos, ficção especulativa no cinema, estudos de gênero e 

ficção feminista, análise do discurso, estudos culturais, ensino e internacionalização e ficção especu-

lativa e outras artes. 

 O prazo para inscrições de submissão de trabalhos termina no dia 15 de dezembro e podem 

ser feitas pelo site do evento. São aceitos trabalhos nas modalidades mesa-redonda, comunicação 

oral, grupos de trabalho, painel e minicurso, este último tendo um prazo de fechamento específico, 

com submissões aceitas até o dia 19 de janeiro. Os trabalhos devem discutir assuntos relacionados 

aos eixos temáticos do evento.   [...] 

Leia a matéria na íntegra aqui. 

Fonte:  Portais UFMA 

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55264
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55264
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55264
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55264
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55270
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55270
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55264
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55270
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Eventos 

A  SBPC e a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) 

divulgaram o cartaz e o site da 72ª Reu-

nião Anual, que será realizada de 12 a 

18 de julho de 2020, em Natal (RN). 

Com o tema “Ciência, Educação e De-

senvolvimento Sustentável para o Sécu-

lo 21”, o evento será um diálogo com as 

novas gerações, convidando a pensar 

no futuro, a partir do presente. 

 O cartaz desta edição traz um símbolo amarelo em forma de espiral com hélices, suge-

rindo um movimento circular e contínuo, uma referência a formas de energias limpas como a 

eólica e solar. Segundo os criadores do cartaz, as cores que compõem a imagem, amarelo, 

verde  e azul, invocam simbolicamente os recursos naturais: o sol, a flora e a água. 

 O evento de 2020 contará com uma Programação Científica composta por conferências, 

mesas-redondas, encontros, sessões especiais, minicursos e a sessão de pôsteres, que inclui 

a Jornada Nacional de Iniciação Científica. Também são realizadas outras atividades, como a 

SBPC Inovação, SBPC Afro e Indígena, SBPC Educação, SBPC Cultural, SBPC Jovem, Ex-

poT&C, e o Dia da Família na Ciência. 

 Matéria na íntegra aqui! 

 Acesse mais informações no site do evento. 

Fonte: Jornal da Ciência  

SBPC divulga cartaz e site da 72ª Reunião Anual 

N a manhã de quinta-feira, 5/12, foi realizada a abertura do I 

Simpósio de Biodiversidade e Conservação, no Auditório 

da Pós-Graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saú-

de (CCBS), evento que é organizado pelo Programa de Pós-

Graduação em Biodiversidade e Conservação (PPGBC). A me-

sa de abertura teve como tema o “Atual cenário da biodiversi-

dade em áreas de transição dos biomas” e contou com a pre-

sença da professora Marina Zanin e Eduardo Bezerra, da 

UFMA, e Rogerio Pereira, da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 Apresentar, discutir e ampliar o diálogo sobre o meio ambiente e a biodiversidade existente no 

Maranhão para além do meio acadêmico é o objetivo a ser traçado pelo evento, segundo o coorde-

nador do simpósio, Bruno Barreto. 

 “A universidade é um ambiente ideal para nós discutirmos a problemática da conversação e 

biodiversidade. Nossa expectativa é que o Maranhão e a UFMA se torne uma referência nessa área, 

pois existe uma demanda muito grande sobre esse conhecimento aqui na região nordeste. Por isso 

é importante que seja discutido dentro da universidade”, afirmou Bruno.    [...] 

Leia na íntegra aqui. 

Fonte: Portais UFMA 

Abertura do I Simpósio de Biodiversidade aborda as transformações do cenário local 

https://www.fapema.br/index.php/sbpc-divulga-cartaz-e-site-da-72a-reuniao-anual/
http://ra.sbpcnet.org.br/natal/
https://www.fapema.br/index.php/sbpc-divulga-cartaz-e-site-da-72a-reuniao-anual/
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55387
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55387
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55387
https://www.fapema.br/index.php/sbpc-divulga-cartaz-e-site-da-72a-reuniao-anual/
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Notícias 

I ndicada pelos Conselhos Regionais e Federal dos profissio-

nais de Enfermagem, a professora da UFMA Rosilda Silva 

Dias recebeu o Prêmio Anna Nery, considerado o mais impor-

tante do Brasil, em reconhecimento ao trabalho do profissional 

na área. A premiação integrou a programação do 22º Congres-

so Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, realizado entre 

os dias 11 e 14 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR). 

“O reconhecimento só vem a fortalecer a nossa posição, que é 

lutar pela valorização dos profissionais e que as nossas práticas sejam cada vez mais humanistas e 

contribuam para a emancipação do usuário”, revelou Rosilda. 

O Prêmio Anna Nery foi criado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em 2012, como uma 

honraria concedida a profissionais que tenham se destacado pelo exercício profissional exemplar. 

Currículo 

Rosilda Dias é mestre em Políticas Públicas pela UFMA e doutora em Fisiopatologia Clínica e Expe-

rimental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Tem experiência na área de Enfer-

magem, com ênfase em Saúde do Adulto e Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes 

temas: enfermagem, assistência de enfermagem ao adulto, saúde, qualidade de vida e dor neuropá-

tica. 

Fonte: Portais UFMA 

Docente da UFMA recebe o maior prêmio brasileiro de Enfermagem 

Professora do câmpus de Codó realiza estágio internacional nos Estados Unidos 

A pós o projeto de cooperação internacional aprovado pela Fapema, 

em 2018, a professora Joelma Soares da Silva, do curso de Ciên-

cias Naturais – Biologia, câmpus Codó, está na cidade de Baltimore, 

estado de Maryland, nos Estados Unidos, realizando um estágio interna-

cional no Instituto de Pesquisas em Malária e no Laboratório de Microbi-

ologia e Imunologia da Johns Hopkins University, coordenados pelo pro-

fessor Marcelo Jacobs-Lorena. 

 Segundo Joelma, o professor Jacobs é referência mundial nos 

estudos de Malária, principalmente na interação parasita/vetor. “O está-

gio tem por objetivo realizar treinamento de técnicas laboratoriais utiliza-

das para o controle da Malária, doença infecciosa e parasitária de gran-

de impacto para a saúde pública nas regiões tropicais e subtropicais do 

mundo. Os experimentos fazem parte do projeto aprovado pela FAPE-

MA, de cooperação Internacional, coordenado pela UFMA de Codó e UEMA de Caxias, em parceria 

com o Instituto de Malária da Jonhs Hopkins”, explicou. 

 Além da professora Joelma, o projeto também contemplou a professora da UEMA, câmpus 

Caxias, Valéria Cristina Soares Pinheiro, coordenadora do Laboratório de Entomologia Médica da 

UEMA e que também trabalha com vetores de doenças tropicais. 

 

Lugar: Cidade Universitária Dom Delgado 

Texto: Sansão Hortegal 

Última alteração em: 05/12/2019 

http://22cbcenf.com.br/o-congresso/
http://22cbcenf.com.br/o-congresso/
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55351
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55380
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55351
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55380
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Notícias 

N a abertura do I Simpósio de Inter-

nacionalização Acadêmica 

(Sinta), realizada na segunda, 2/12, no 

Auditório Setorial do Centro de Ciên-

cias Humanas da UFMA (CCH), o pró-

reitor da Agência de Inovação, Empre-

endedorismo, Pesquisa, Pós-

Graduação e Internacionalização 

(Ageufma), Fernando Carvalho, repre-

sentando o reitor Natalino Salgado, 

apontou quanto é importante, no sim-

pósio e em outros espaços, abordar as 

mais variadas formas de estímulo à 

internacionalização e, consequentemente, melhorar ainda mais este setor na UFMA. 

“Este simpósio tem por objetivo mostrar o que a Universidade já tem na internacionalização e que 

também pode avançar mais. Não podemos pensar internacionalização somente como mobilidade, 

precisamos pensá-la como cooperação, como a busca de recursos e projetos, via editais internacio-

nais, e isso com certeza melhorará os nossos indicativos de internacionalização, de forma que pos-

samos progredir ainda mais”, afirmou o pró-reitor. 

 O evento reuniu docentes, discentes e pesquisadores para discutir assuntos relacionados à 

internacionalização da Universidade, como mobilidade, cooperação internacional, políticas linguísti-

cas, entre outros aspectos. A diretora de Internacionalização da UFMA, Naiara Sales Araújo, desta-

cou que essa é uma área estratégica para a Universidade Federal do Maranhão e que deve ser pen-

sada junto aos demais eixos da instituição. 

“Nós visamos fomentar as discussões no âmbito da internacionalização, uma vez que hoje, nas uni-

versidades, é um fator crucial para que as instituições possam ser visualizadas fora do país, para 

que a sua pesquisa seja conhecida. Hoje a UFMA se propõe expandir os seus conhecimentos nesse 

setor. Pesquisa e ensino é internacionalização, não se pode mais pensá-los de forma separa-

da”, pontuou. 

 A conferência que deu início aos trabalhos, intitulada “O Daad e a mobilidade internacional: 

painel de oportunidades para a Alemanha”, foi ministrada pela representante do Serviço Alemão de 

Intercâmbio Acadêmico, Fabíola Gerbase. 

 Na ocasião, ela apresentou o Deutscher Akademischer Austauschdienst (Daad), que traduzido 

para o português significa “Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico”, que, atualmente, é a maior 

organização do mundo de intercâmbio acadêmico de professores, pesquisadores e estudantes. 

 Fabíola Gerbase ainda apresentou algumas oportunidades para os interessados em par-

ticipar de programas de mobilidade na Alemanha, desde cursos intensivos de língua alemã 

voltados para estudantes de graduação e pós-graduação, até cursos de mestrado e bolsas de dou-

torado. 

[...] 

 Veja a matéria na íntegra aqui! 

 

Produção: Marcos Paulo Albuquerque 

Revisão: Jáder Cavalcante 

Texto; Tatiane Raquel  

Estímulos à pesquisa e à mobilidade são discutidos no I Simpósio de Internacionalização 

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55357
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55357
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55357
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Pesquisa e Inovação 

UFMA e Agência Espacial Brasileira buscam fomentar pesquisas na área de Engenharia 
Aeroespacial 

O correu na manhã de sexta-feira, 

29/11, uma reunião entre o vice

-reitor da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), Marcos Fábio 

Matos; o pró-reitor da Agência de 

Inovação, Empreendedorismo, Pes-

quisa, Pós-Graduação e Internacio-

nalização (Ageufma), Fernando Car-

valho; o pró-reitor de Assistência Es-

tudantil, Leonardo Soares; e o presi-

dente da Agência Espacial Brasileira 

(AEB), Carlos Moura, com o intuito 

de estabelecer parcerias entre as 

instituições, fomentar a pesquisa acadêmica na área de engenharia aeroespacial e estimular a qua-

lificação de profissionais da UFMA para atuação no mercado de trabalho. Também estiveram pre-

sentes representantes do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e do curso de Engenharia Ae-

roespacial da UFMA.  

 “Temos uma Universidade bem-equipada, cursos de pós-graduação na área, então nada me-

lhor que aproveitar essa estrutura para desenvolver projetos em comunhão com AEB. Para nós, 

este é o momento. Acabamos de redesenhar o organograma da Universidade e contamos hoje com 

uma agência de inovação e empreendedorismo. Tivemos ontem um fórum para tratar especifica-

mente do marco regulatório da inovação, então a UFMA está muito interessada nessas parcerias”, 

afirmou o vice-reitor Marcos Fábio. 

 Para o pró-reitor da Ageufma, a interação entre as instituições envolvidas deve gerar benefí-

cio para ambas: “O Centro de Lançamento de Alcântara solicitou nossa parceria e de pronto aceita-

mos. Para isso, temos trazido profissionais do CLA para nos ajudar no curso de Engenharia Aeroes-

pacial junto aos estudantes de graduação. O objetivo é preparar nossos alunos para futuramente 

ingressarem no mercado aeroespacial e constituírem mão de obra qualificada para atender às de-

mandas, não somente do Centro de Lançamento de Alcântara, como também qualquer outro”, disse 

Fernando Carvalho. 

 Ao falar da ligação entre o CLA e a Universidade Federal do Maranhão, o presidente da AEB 

foi enfático: “Pela primeira vez, estou visitando a UFMA e fui muito bem recebido por todos. A Uni-

versidade nos apresentou excelentes novidades no campo da pesquisa e nós retribuímos com boas 

ideias. Sem dúvida, a UFMA é um dos nossos diferencias, pois, além da parte geográfica e ambien-

tal de Alcântara, contamos com total apoio da Universidade”. 

 Em relação à parceria formada entre as instituições, o presidente Carlos Moura completou: 

“Desconheço outro centro de lançamento que tenha à sua disposição tanta diversidade e potencial 

como São Luís. A maioria dos nossos técnicos e engenheiros são originários da Universidade Fede-

ral do Maranhão, e o CLA só é tão competente por conta desse pessoal que foi recrutado aqui. Por 

isso esse exemplo virtuoso precisa se repetir. Temos tudo para dar certo. Vamos dar as mãos e 

avançar”, finalizou. 

[...] 

 Veja a matéria na íntegra aqui. 

Fonte: Portais UFMA 

https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55342
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55342
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55342
https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55342
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Pesquisa e Inovação 

BRASIL E ISRAEL FIRMAM PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS INOVADORES 

Projetos de PD&I somam US$7,5 milhões em investimentos. Eles são frutos do acordo bilateral para fo-

mentar a inovação entre EMBRAPII e a Autoridade de Inovação de Israel  

 

A  Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e a Autoridade de Inovação de 

Israel (IIA, sigla em inglês) vão apoiar o desenvolvimento de quatro projetos de Inovação realizados, 

em cooperação, por empresas brasileiras e israelenses. Serão investidos US$ 7,5 milhões. Os recursos 

englobam investimentos de empresas de ambos os países, das agências de fomentos à inovação e cen-

tros de pesquisa. A EMBRAPII financia com recursos não reembolsáveis 1/3 da parte da empresa brasi-

leira em cada projeto. 

 Os projetos, que abrangem áreas diversas, são os primeiros resultados do acordo de Cooperação 

assinado entre a EMBRAPII e o IIA, que tinha como objetivo ampliar a colaboração mútua em ciência e 

tecnologia dos dois países e facilitar a identificação de oportunidades de negócios que possam gerar 

produtos e sistemas inovadores ao mercado. “A parceria com a IIA mostrou que esta iniciativa pode levar 

as indústrias do Brasil e de Israel a ficarem mais atentas para a grande gama de oportunidades a serem 

exploradas entre os dois países”, destaca Jorge Guimarães, diretor-presidente da EMBRAPII. 

 O presidente do IIA, Aharon Aharon, afirma que a parceria entre Brasil e Israel será importante 

para o setor industrial e para a área de inovação tecnológica, trazendo impacto positivo para a economia 

de ambos os países. “Estamos felizes em ver resultados tão notáveis, que são consequência da primeira 

colaboração em pesquisa e desenvolvimento entre Israel e Brasil”, afirmou.  

Conheça os projetos selecionados 

 A parceria entre a empresa Brasil Ambiental e a israelense Pelemix busca uma solução inovadora 

para ampliar o rendimento das lavouras de cana-de-açúcar. A proposta propõe o desenvolvimento de um 

novo substrato para aumentar a sobrevivência das mudas da planta. O Brasil é o maior produtor de cana

-de-açúcar do mundo. 

 Também na área da agroindústria, a união entre a israelense Metrycom Communications e a bra-

sileira Energisa planejam produzir um sensor de rede wireless de baixo custo capaz de monitorar gran-

des áreas rurais. 

 A Energisa teve outro um projeto aprovado, desta vez na área de energia. Conjuntamente com a 

israelense Green Road, o projeto pretende criar um sistema de gestão de frota para aumentar 

a segurança de motoristas. Já o projeto da Fortlev em parceria com a BrenMiller Energy, de Israel, pro-

mete aumentar a eficiência e a utilização de energia térmica. 

Modelo EMBRAPII 

 A EMBRAPII é uma organização social que tem contrato de gestão com os Ministérios de Ciência 

e Tecnologia (MCTIC), Educação (MEC) e Saúde. No modelo de apoio à inovação adotado pela EM-

BRAPII, as empresas que possuem um projeto avaliado como inovador devem se associar a um dos 42 

centros de pesquisa e desenvolvimento que foram credenciados pela organização. Esses centros avali-

am os projetos, analisando questões como viabilidade técnica e interesse do mercado. Caso aprovados, 

os gastos para seu desenvolvimento são divididos em três partes. A EMBRAPII fica responsável por um 

terço do investimento, o centro de pesquisa disponibiliza mão de obra e equipamentos, e a empresa fi-

nancia o restante. Em seis anos, a EMBRAPII já apoiou 800 projetos totalizando mais de R$ 1,3 bi-

lhão em investimentos, trabalhando com mais de 550 empresas. 

 

Fonte:  EMBRAPII 

https://embrapii.org.br/brasil-e-israel-firmam-parceria-para-o-desenvolvimento-de-produtos-inovadores/
https://embrapii.org.br/brasil-e-israel-firmam-parceria-para-o-desenvolvimento-de-produtos-inovadores/
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Pesquisa e Inovação 

MCTIC lança Guia Prático da Lei do Bem para facilitar incentivo à pesquisa e 
desenvolvimento nas empresas 

C om o objetivo de melhorar os 

procedimentos de aplicação de 

um dos principais instrumentos de 

incentivo à pesquisa e desenvolvi-

mento no Brasil, o Ministério da Ci-

ência, Tecnologia, Inovações e Co-

municações (MCTIC) lançou na 

quinta-feira (5/12) o Guia Prático da 

Lei do Bem. A publicação traz deta-

lhamentos e comentários explicati-

vos sobre a legislação, bem como 

instruções claras para o preenchi-

mento dos formulários necessários 

para que as empresas interessadas 

se beneficiem do incentivo. 

 Com a participação do ministro Marcos Pontes, o guia foi lançado em uma cerimônia no audi-

tório do edifício-sede do MCTIC, em Brasília. O ministro destacou a importância da participação do 

setor privado na transformação do conhecimento gerado no país em novos produtos e serviços, 

produzindo riquezas. “Essa participação só vai acontecer se a infraestrutura, operações, recursos 

humanos e outros fatores forem adequados”, disse. “Esse tipo de trabalho pode ajudar a trazer mui-

tos recursos do setor privado para dentro do sistema.” 

 O Guia Prático da Lei do Bem é uma ação da Secretaria de Planejamento, Cooperação, Pro-

jetos e Controle (Sepla) em coordenação com a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação 

(Sempi), do MCTIC. Trata-se de uma cartilha de 78 páginas que vai dar mais segurança às empre-

sas interessadas em se beneficiar da legislação. 

 De acordo com o texto da Lei, somente empresas que operam em Lucro Real podem usar o 

benefício. Em 2018, foram 1.850 empresas beneficiadas, com investimento de R$ 12,5 bilhões em 

pesquisa e desenvolvimento, com uma renúncia fiscal de R$ 2,5 a 3 bilhões. 

 O secretário substituto de Empreendedorismo e Inovação, Jorge Campagnolo, destaca que 

para cada R$ 1 de renúncia fiscal, R$ 4,5 são investidos em inovação pelas empresas. “Se formos 

olhar as empresas potencialmente aptas a aderir à Lei do Bem, são hoje mais de 150 mil”, afirma. 

“O Guia vem para diminuir a insegurança jurídica e apresentar casos práticos para que possamos 

acessar esse universo de empresas.” 

 “Todos sabem que a Lei do Bem já é um instrumento muito importante para o incentivo de 

pesquisa e inovação,” destacou o secretário de Planejamento, Cooperação, Projetos e Controle, 

Antônio Franciscangelis. “Só que essa lei tem um potencial enorme de gerar desenvolvimento e em-

pregos, diminuindo riscos tecnológicos para as empresas.” 

A Lei do Bem 

 A Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como “Lei do Bem”, institui incentivos 

fiscais a empresas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Por meio 

de seu regulamento, a Lei permite que seja comprovados os efeitos do incentivo, com a comprova-

ção da aplicação dos recursos em atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

 

Fonte: ASCOM/MCTIC 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2019/12/MCTIC_lanca_Guia_Pratico_da_Lei_do_Bem_para_facilitar_inventivo_a_pesquisa_e_desenvolvimento_nas_empresas.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2019/12/MCTIC_lanca_Guia_Pratico_da_Lei_do_Bem_para_facilitar_inventivo_a_pesquisa_e_desenvolvimento_nas_empresas.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2019/12/MCTIC_lanca_Guia_Pratico_da_Lei_do_Bem_para_facilitar_inventivo_a_pesquisa_e_desenvolvimento_nas_empresas.html
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EDITAIS ABERTOS 

Chamada CNPq Nº 08/2019 - Bolsas no País e no 
Exterior 

Objetivo: apoiar projetos de pesquisa que vi-

sem a contribuir significativamente para o desen-

volvimento científico e tecnológico e a inovação do 

País, por meio da concessão de bolsas no país e 

no exterior. 

Inscrições: 11/07/2019 a 09/03/2020 

Programa CAPES-YALE de doutorado em ciências 

biomédicas 

Os objetivos do Programa Capes-Yale de Doutora-

do em Ciências Biomédicas são: 

 Selecionar e formar estudantes do Brasil no 
Programa Combinado de Ciências Biológicas 
e Biomédicas (Programa BBS) na Universi-
dade de Yale. 

 Fomentar a formação de líderes que possam 
contribuir significativamente para a pesquisa 
no Brasil e no mundo nas áreas relacionadas 
ao Programa; 

 Fortalecer as áreas de conhecimento em 
consolidação no Brasil. 

 Ampliar o nível de colaboração e de publica-
ções conjuntas entre pesquisadores que atu-
am no Brasil e no exterior. 

 Ampliar o acesso de pesquisadores (as) bra-
sileiros (as) a centros internacionais de exce-
lência. 

 Proporcionar maior visibilidade internacional 
à produção científica, tecnológica e cultural 
brasileira. 

Inscrições Capes: https://inscricao.capes.gov.br  

 

Apoio a programas de pós-graduação da área de 

enfermagem – modalidade mestrado profissional - 

CAPES/Cofen  

Objetivo: Conceder recursos de custeio aos 

Mestrados Profissionais da Área de Enfermagem, 

com conceito da CAPES igual ou superior a 3, vin-

culados a instituições de ensino superior – IES pú-

blicas ou privadas, visando formar recursos huma-

nos de enfermagem e desenvolver pesquisas cien-

tíficas e tecnológicas, com foco na Sistematização 

da Assistência de Enfermagem. 

Início das inscrições online:  04/12/2019 

Programa de Verão para Jovens Cientistas CA-

PES/IIASA  

O Programa, por meio da seleção de estudantes 
de doutorado vinculados a instituições de ensino 
superior brasileiras para realização de estágio em 
pesquisa de doutorado no IIASA, tem por objeti-
vos: 

1. Proporcionar a estudantes e pesquisadores de 
alto nível do Brasil oportunidades de estudo e pes-
quisa nas áreas de ciência e tecnologia, agricultu-
ra, meio-ambiente, ciências naturais e análise de 
energia e recursos de sistemas, oferecendo opor-
tunidades para a atualização e a incorporação de 
novos modos ou modelos de gestão de pesquisa; 

2. Fortalecer os programas de cooperação e de 
intercâmbio entre instituições ou grupos de pes-
quisa brasileiros; 

3. Desenvolver os centros de ensino e pesquisa 
brasileiros com o retorno dos bolsistas; 

4. Ampliar o acesso de pesquisadores brasileiros 
a centros internacionais de excelência e o nível de 
colaboração e de publicações conjuntas entre pes-
quisadores que atuam no Brasil e no exterior; 

5. Proporcionar maior visibilidade internacional à 
produção científica, tecnológica e cultural brasilei-
ra; 

6. Auxiliar no processo de internacionalização do 
ensino superior e da ciência, tecnologia e inova-
ção brasileiras. 

Inscrição: CAPES 

Inscrição: site do IIASA 

 Normas sobre importação/exportação de 
material biológico 

 

Doutorado CAPES/DAAD 

Objetivo: apoiar candidatos com excelente 

qualificação científica e acadêmica, para realiza-

ção de estudos na República Federal da Alema-

nha. 

Inscrição das candidaturas, incluindo preenchi-

mento do formulário de inscrição online e envio da 

documentação obrigatória: Até as 17h do dia 20 

de dezembro de 2019 (horário oficial de Brasí-

lia).  

EDITAIS CNPq 

EDITAIS CAPES  

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8782
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=8782
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/204-estados-unidos/8918-programa-capes-yale-de-doutorado-em-ciencias-biomedicas
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/204-estados-unidos/8918-programa-capes-yale-de-doutorado-em-ciencias-biomedicas
https://inscricao.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos/formacao-de-recursos-humanos-em-areas-estrategicas/acordo-capes-cofen
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos/formacao-de-recursos-humanos-em-areas-estrategicas/acordo-capes-cofen
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos/formacao-de-recursos-humanos-em-areas-estrategicas/acordo-capes-cofen
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/195-austria/7751-programa-de-verao-para-jovens-cientistas-capes-iiasa
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/195-austria/7751-programa-de-verao-para-jovens-cientistas-capes-iiasa
https://sso.capes.gov.br/sso/sso?SAMLRequest=nZPRbtowFIav2VNYvoeQZEXMIlSMqhpSt2aQ7mJ3xjmhlhI783Eoe6i%2BRJ9stgtbelGElptIzvH5%2F%2FP9J7PrQ1OTPRiUWmU0Ho0pASV0KdUuow%2FF7XBKr%2BcfBoPBDHlTt2zR2Ue1hl8doCXurkIWPmS0M4ppjhKZ4g0gs4JtFl%2FvWDIas9Zoq4Wuqe%2B0QARjnd5SK%2B
http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/Apply/ConditionsEligibility/Conditions-and-Eligibility.en.html
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/18102016-normas_sobre_importa%C3%A7%C3%A3o_exportacao_de_material_biologico.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/18102016-normas_sobre_importa%C3%A7%C3%A3o_exportacao_de_material_biologico.pdf
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/194-alemanha/9566-doutorado-capesdaad
http://www.capes.gov.br/editais-capes

