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Em Destaque!

Mulheres representam 60% dos bolsistas da CAPES

E

las são maioria entre bolsistas. As brasileiras representam 60% do total de beneficiários das
bolsas pagas atualmente pela CAPES na pós-graduação e nos programas de formação de
professores.

No último levantamento, feito em janeiro deste ano, constatou-se que do total de 201.449
bolsistas, 122.103 são mulheres. Elas somam 53.667 entre os estudantes que recebem o benefício
para a pós-graduação no Brasil e no exterior e 68.436 dentre os que têm o auxílio nos programas
de formação de professores da educação básica.
Em 2017, a pós-graduação no Brasil tinha 364 mil estudantes. Deste total, 53% (195 mil) eram mulheres. Entretanto, no universo dos professores, a predominância é masculina: 43,7 mil, o
que equivale a 57%. Apesar do indicativo de uma maioria de mulheres nos estudos avançados, os
desafios ainda são grandes.
Na visão Connie MacManus, diretora de Relações Internacionais da CAPES, é preciso assegurar às novas pesquisadoras autoconfiança para que elas consigam alcançar seu pleno potencial.
―Assim, podem inspirar futuras gerações‖. Citando o editorial de 2018, da revista Nature Cell Biology, que oferece conselho valioso para mulheres na ciência, a diretora recomenda: ―não desistam,
busquem e ofereçam orientação e colaboração, tenham confiança para aproveitar as oportunidades e trabalhem para a mudança.‖
[...]
Continua na Próxima página ...
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Em destaque!
Marcia Barbosa, diretora da Academia Brasileira de Ciências, nota que um dos avanços que
contribuíram para a permanência das mulheres na pós-graduação foi a concessão da licença maternidade para as bolsistas. ―Quando uma mulher engravidava ela não tinha licença-gestante da bolsa.
Hoje em dia isso já existe, é muito importante e resultou de um movimento das mulheres‖, afirma a
pesquisadora.
Por fim, Yaeko Yamashita, pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade
Federal do Tocantins (UFT) na área de transporte, observa que houve uma evolução em muitos aspectos, como o aumento do número de editais voltados para questões de gênero. Ela percebe uma
redução das desigualdades na área acadêmica atualmente, situação bem distinta da que viveu
quando cursou Engenharia Civil: ―as mulheres precisavam buscar seu espaço na turma. Na busca
pelo espaço, tínhamos que mostrar que mulheres eram tão boas quanto homens. Esse espaço já é
adquirido. Agora, a busca é pelo nosso reconhecimento‖.
Fonte: CCS/CAPES

Projeto incentiva doações a centros de pesquisa científica e tecnológica

E

stá em análise na Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT) um projeto de lei que prevê
dedução no Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para os contribuintes que fizerem
doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica executados por instituição científica e
tecnológica (ICT) ou por entidades científicas e
tecnológicas sem fins lucrativos.
A proposta (PL 776/2019) estabelece os mesmos limites de dedução do IRPF atualmente
permitidos para gastos com instrução do contribuinte e de seus dependentes. Hoje esse valor é de
até R$ 3.561,50.
Autor do projeto, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) argumenta que o crescimento tecnológico é ferramenta fundamental para um desenvolvimento econômico e social consistente.
―Em seus aspectos econômicos e financeiros, julgo que, apesar de potencialmente aumentar a renúncia fiscal, a proposta merece acolhimento. Em princípio, as perdas de receita ocasionadas serão
compensadas pelo retorno materializado na canalização de recursos para projetos de pesquisa científica e tecnológica, com impactos positivos sobre a produtividade e a competitividade nacionais‖,
justifica o autor.
De acordo com o senador, países como Estados Unidos e Inglaterra utilizam modelos semelhantes de dedução, tornando as doações parte significativa das receitas de universidades conceituadas. No caso dos Estados Unidos, de acordo com Rodrigues, a legislação permitiria dedução no
Imposto de Renda que pode chegar a 50% da renda bruta ajustada do doador.
O projeto aguarda designação do relator. Caso aprovado, será encaminhado à Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), para decisão em caráter terminativo.
Fonte: Agência Senado
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Em destaque!
Inscrições abertas: edital seleciona projetos de conservação da natureza em todo País

E

stão abertas as inscrições para o 57º Edital da Fundação Grupo Boticário – Novas Ideias
para a Conservação da Natureza. Pesquisadores de todo o Brasil podem inscrever iniciativas
ligadas à conservação da biodiversidade até o dia 31 de março, pelo site da instituição.
Diferentemente dos anos anteriores, que tiveram uma chamada em cada semestre, 2019 concentrará as inscrições em uma só oportunidade, uma novidade que exige atenção dos interessados.
Os projetos selecionados terão, somados, o apoio de cerca de R$ 2 milhões.
Os trabalhos devem contemplar ao menos uma das áreas abaixo:
Unidades de conservação de proteção integral e Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPNs):propostas que contemplem a criação ou a ampliação de unidades de conservação em áreas continentais ou marinhas. Serão priorizados projetos que se tornem referência em gestão, uso
público, pesquisa e que tragam benefícios para as comunidades do entorno.
Espécies ameaçadas: iniciativas que promovam a conservação de espécies nativas ameaçadas e
que tenham impacto positivo em seu status de ameaça.
Ambientes marinhos: projetos que façam conexões entre diferentes atores-chave envolvidos em
áreas marinhas protegidas, proteção de espécies ameaçadas e fortalecimento de instrumentos de
proteção da biodiversidade marinha diante de pressões como sobrepesca, turismo predatório e exploração inadequada de recursos naturais.
Inovações e novas tecnologias para a conservação da natureza: serão selecionadas iniciativas
que proponham novas formas de monitoramento da biodiversidade e o desenvolvimento de dispositivos que contribuam para a conservação de espécies e ecossistemas.
Os projetos inscritos devem estar vinculados a instituições sem fins lucrativos, como fundações de universidades, organizações não governamentais (ONGs) e associações. Dúvidas podem
ser encaminhadas por e-mail para edital@fundacaogrupoboticario.org.br.
Leia a matéria na íntegra aqui!
Fonte: FAPEMA

Prêmio Mercosul recebe inscrições

E

stão abertas as inscrições para a nova edição do Prêmio
MERCOSUL, cujo tema é Indústria 4.0. Os candidatos devem estar vinculados aos países membros e associados ao
MERCOSUL, seja pela nacionalidade (nato ou naturalizado) ou
pela residência (pessoas com vistos de residência permanente). O trabalho deverá abordar uma ou mais das seguintes linhas: Inovação, tecnologias disruptivas e novos modelos
de negócio; Agricultura 4.0; ou Manufatura Avançada e futuro
do trabalho.
O Prêmio é atribuído a cinco categorias; Iniciação Científica; Estudante Universitário; Jovem
Pesquisador; Pesquisador Sênior; e Integração. A premiação vai de 2 mil a 10 mil dólares, dependendo da categoria.
Serão aceitas inscrições até 31 de maio de 2019.
Para saber mais, clique AQUI!
Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq
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Em destaque!
Capes aprova o Doutorado em Educação na UFMA

A

Universidade Federal do Maranhão conta agora com treze programas de doutorados. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou, na sexta-feira,
01/03, o resultado da avaliação de proposta de curso novo: mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado, analisado durante a 183ª reunião ocorrida entre os dias 20 e 22 de fevereiro, cujo
parecer foi favorável à implantação do Doutorado em Educação na Universidade.
No Maranhão, a UFMA foi a única instituição de ensino superior a ter sua proposta aprovada.
No final de 2018, também não foi diferente, porque a Universidade teve três novos mestrados, dois
em São Luís (Geografia, Ambiente e Sociedade; e Artes Cênicas) e um em Imperatriz (Acadêmico
em Comunicação, e Sociologia), um programa de doutorado em São Luís (História e Conexões Atlânticas: culturas e poderes), e dois mestrados profissionais, um em São Luís (Profissional em Comunicação), e o outro em Imperatriz (Profissional em Formação Docente em Práticas Formativas).
Essas aprovações elevam o número de programas de pós-graduação da UFMA, totalizando
56, sendo 33 para mestrados, 13 para doutorados e 10 para mestrados profissionais. A reitora Nair
Portela externou o sucesso de mais uma aprovação, aumentando significativamente o número de
programas de pós-graduação na UFMA.
―Sabemos que esse é o resultado de um esforço conjunto, de organização para dar vida a um
sonho que trará muitos benefícios, principalmente para a educação do nosso país. Nós dependemos
da qualidade da formação, e a UFMA proporciona uma efetiva construção de saberes e disseminação do conhecimento, realizando os sonhos profissionais e pessoais de mais de 30 mil pessoas, entre docentes, discentes e técnicos da Universidade, que têm contribuído expressivamente para o
desenvolvimento e crescimento do estado e do país, mesmo com a crise por qual estamos vivenciando‖, afirmou.
Fonte: Portais UFMA

EDITAL DE SELEÇÃO - BOLSISTAS PCI

O

lançamento da Chamada Pública 02/2019 ocorreu em 28/02. Os interessados em participar do PPCI/CETEM devem seguir as orientações da Chamada,
que está acessível na página www.cetem.gov.br/pci . As
inscrições encerram-se no dia 18 de março.
Sobre o PCI
O PCI é um programa do MCTIC operacionalizado
pelo CNPq que apoia projetos de P&D realizados pelos
institutos de pesquisa do MCTIC.
Até recentemente, a seleção dos bolsistas ocorria em fluxo contínuo, por análise curricular e
entrevista, à medida que vagas para bolsistas estivessem disponíveis. A partir de 2019, a seleção de
bolsistas é por meio de Editais específicos, por chamadas públicas, para determinado número de
vagas e temas de P&D.
O PCI do CETEM intitula-se Inovação para a Competitividade da Indústria Mineral e apresenta como objetivo a capacitação e engajamento de recursos humanos qualificados, conforme as
necessidades do CETEM, de acordo com as orientações do seu Plano Diretor 2017-2022, e alinhado à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2016-2022).
Leia a matéria na íntegra aqui!
Fonte: CETEM
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Notícias e Eventos
I Encontro Maranhense de Economia será realizado entre os dias 23 e 24 de maio

C

om o objetivo de levantar discussões acerca de temas relevantes
para o desenvolvimento econômico
maranhense e brasileiro, com base em
perspectivas teóricas e metodológicas,
será realizado, entre os dias 23 e 24
de maio, o I Encontro Maranhense de
Economia, fruto da parceria entre o Departamento de Economia da UFMA e Conselho Regional de
Economia (Corecon). O local ainda será divulgado no site do evento.
A primeira edição desse Encontro apresentará o tema "Repensando as estratégias do desenvolvimento do Maranhão", girando em torno dos eixos temáticos que envolvem "Trabalho e Renda",
"História Econômica e Economia Política", "Agropecuária, Território e Desenvolvimento Rural",
"Negócios, Turismo, Inovação e Sustentabilidade" e "Política Econômica e Finanças Públicas".
Na grade de programação do evento, estão previstas mesas-redondas, minicursos, apresentação de trabalhos, conferências, apresentação de grupos e lançamento de livros, com atividades pela
manhã, à tarde e à noite.
A conferência de abertura contará com a presença da professora Maria Ozanira Silva, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, debatendo o tema "As Contradições Sociais no Maranhão". A conferência de encerramento trará o professor e doutor em Letras José Lemos, da Universidade Federal do Ceará, com o tema " Repensando as Estratégias do Desenvolvimento no Maranhão".
As inscrições para participantes estão abertas, e as taxas variam: estudantes pagam R$ 30; e
profissionais, R$ 50. O prazo para a submissão de trabalhos termina no dia 31 de março. Os interessados poderão inscrever propostas de minicursos, comunicação oral e apresentação de pôsteres,
desde que respeitadas as normas de submissão. Cada participante poderá se inscrever em até duas
categorias. Também existe a opção de inscrição individual. [...]
Saiba mais AQUI!
Fonte: Portais UFMA

CNPq anuncia Pesquisadores Eméritos 2019

O

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), anuncia os agraciados com o Título de Pesquisador Emérito do CNPq e
a Menção Especial de Agradecimentos, edição 2019.
Foram escolhidos dez nomes para o titulo de Pesquisador Emérito como reconhecimento pelo conjunto de
sua obra científico-tecnológica e por seu renome junto à comunidade científica, e quatro menções especiais a personalidades que atuaram em prol da ciência no ano de 2018. Os pesquisadores e as pesquisadoras homenagedas recebem, além do título e diploma, diárias para participação em congresso científico, no país ou exterior. Veja quem são AQUI!
Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq
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Notícias e Eventos
SEMINÁRIO DE PESQUISA DOS GEPI ROUSSEAU - KANT UFMA
O Seminário de Pesquisa dos GEPI Rousseau – Kant UFMA:
Política, Estética e Representação em Rousseau e Kant, promovido
pelo Grupo de Estudo e
Pesquisa Interdisciplinar
Jean-Jacques Rousseau UFMA/CNPq, Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar Kant-UFMA/CNPq, Programa de PósGraduação em Cultura e Sociedade (PGCult) e o Departamento de Filosofia, tem como objetivo fomentar discussões e debates em torno das temáticas: Política, Estética e Representação, colocando a Universidade Federal do Maranhão no centro dos debates mais atualizados acerca do filósofo
genebrino Jean-Jacques Rousseau e do filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, com vista a produção do conhecimento das pesquisas relacionadas às
temáticas e aos filósofos. Assim, a II edição do Seminário de Pesquisa do GEPI Rousseau UFMA e
a I edição do Seminário de Pesquisa do GEPI Kant UFMA, a serem realizadas em abril de 2019, em
São Luís, propõe reunir professores universitários, graduandos e pós-graduandos de vários estados
brasileiros, professores e alunos da rede municipal e estadual de ensino e demais membros da comunidade para um rico debate sobre o tema: Política, Estética e Representação em Rousseau e
Kant. Destacamos que o evento é aguardado tanto pelos discentes e docentes da UFMA como pela
comunidade estudiosa nos referidos autores, no sentido de não apenas socializar o conhecimento,
mas principalmente possibilitar o intercâmbio de pesquisas, aprendizados, práticas e teorias. Dessa
forma, justifica-se, esse evento em função do estabelecimento e fortalecimento do diálogo entre os
Grupos de Pesquisa com a comunidade acadêmica, mas também, um intercâmbio intelectual entre
professores, pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação da Instituição e de outras IES,
ao tempo em que pretende firmar-se no calendário permanente de eventos científicos da UFMA.
Para mais informações clique AQUI!
Fonte: http://www.seminariogepiufma.k6.com.br/

GEPEID - Seleção de novos integrantes
SOBRE O GEPEID
Grupo de Estudo e Pesquisa
que abrange os processos de ensino e aprendizagem na Educação
Infantil, assim como, a formação
dos seus profissionais, a partir da
perspectiva histórica, buscando resgatar a formação e atuação docente no Maranhão, desde a criação das primeiras escolas normais
até os dias atuais.
Mais informações sobre o Grupo clique AQUI!
Fonte: https://geeidufma.wixsite.com/gepeidufma/inscricao
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Pesquisa e Inovação

Programa estimula rede de pesquisa internacional

C

om o objetivo de selecionar projetos conjuntos de pesquisa no âmbito do Programa de Cooperação Científica Estratégica com o Sul Global/COOPBRASS, foi publicado no Diário Oficial da
União (DOU), desta quarta-feira (06/03), o Edital nº 5/2018.
O COOPBRASS busca estimular o intercâmbio científico e a mobilidade acadêmica entre instituições brasileiras de ensino superior (IES) ou científicas, tecnológicas e de inovação (ICT) – sejam públicas ou privadas sem fins lucrativos, e entidades similares sediadas em países em desenvolvimento.
Estão aptos para participar do Programa 65 países com os quais o Brasil mantêm Acordo ou
Memorando de Entendimento na área de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia da África, Ásia, Oceania, América Latina e Caribe.
A Capes disponibilizará um montante anual de mais de R$2,9 milhões, para financiar as propostas, que tenham planejamento de atividades para até quatro anos. Cada país custeará a sua
equipe.
Cronograma
As propostas podem ser encaminhadas pelas instituições brasileiras, de 1º de abril a 31 de
maio, exclusivamente, pela página de inscrição. Os resultados estão previstos para o dia 31 de outubro e as atividades devem começar em janeiro de 2020.
Programa
Originalmente foi lançado pelo Edital nº 40/2018, para selecionar Projetos Conjuntos de Pesquisa em todas as áreas do conhecimento. O Programa pretende formar uma rede de pesquisa,
para aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculada à pós-graduação, além de apoiar redes de colaboração já existentes.
Projetos
As propostas devem ter caráter institucional e ser coordenadas por um docente doutor, além
de envolver ao menos uma instituição em cada país. Projetos no Brasil devem conter uma instituição principal e até duas associadas brasileiras. Os projetos no exterior contarão com uma instituição principal presente em um dos países aptos e até uma instituição associada estrangeira.
Fonte: CCS/CAPES

Abertas inscrições para o II Simpósio Odontológico Estético e Cirúrgico

E

ntre os dias 21 e 23 de março, no Auditório Central da Reitoria da UFMA, ocorrerá o II Simpósio Odontológico Estético e Cirúrgico do Maranhão. As inscrições podem ser feitas pelo site do
evento até o dia 20 de março.
O evento é organizado pela 128ª turma do curso de Odontologia, com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos graduandos, pós-graduandos, professores e profissionais da área, além de incentivar a pesquisa, os debates em mesa-redonda e a exposição de trabalhos clínicos e práticos.
A programação contará com um minicurso de fotografia ―Fotografia na Odontologia — O primeiro
passo para o digital‖, ministrado pelo Dr. Caio Calixto, e um curso ―Hands on Fluxo digital na Odontologia‖, aplicado pelo professor Fernando Ahid. Para essas atividades, será cobrada uma taxa de
R$ 80 para o minicurso de fotografia e R$ 30 para o curso teórico e demonstrativo.
[...]
Matéria na íntegra AQUI!
Fonte: Portais UFMA
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Pesquisa e Inovação

Paciente fica 'livre' de HIV após transplante de células-tronco

U

m paciente
europeu inf e c t a d o
por HIV deixou de
apresentar sinais
do vírus após um
transplante de células-tronco.
O
caso, relatado na
revista
científica
Nature, é apenas
o segundo já registrado no mundo.
O paciente
já não tem sinal do vírus há 18 meses e, inclusive, deixou de tomar medicamentos contra a infecção. Porém, os pesquisadores dizem que ainda é muito cedo para dizer que a pessoa está "curada"
do HIV.
O motivo primário do tratamento não foi o vírus, mas um câncer. Por isso, médicos explicam
que esse tratamento não é adequado para tratar a maioria das pessoas com HIV. Por outro lado,
pode ajudar a ciência a encontrar um caminho para a cura.
O paciente é um homem que vive em Londres - seu nome não foi divulgado. Foi diagnosticado com HIV em 2003 e com linfoma de Hodgkin - um tipo de câncer - em 2012. Como parte do tratamento contra o câncer, fez quimioterapia e recebeu um transplante de células tronco de um doador que era resistente ao HIV. Assim, tanto o câncer quanto o HIV acabaram retroagindo.
Segundo caso registrado no mundo
Essa é a segunda vez que o HIV se torna indetectável após um tratamento desse tipo
Dez anos atrás, Timothy Brown, de Berlim, recebeu um transplante de medula óssea de um
doador que também era imune ao HIV. É considerado a primeira pessoa a "derrotar" o HIV e a Aids.
O tratamento com o transplante, combinado com radioterapia, tinha como objetivo combater uma
leucemia.
"Ao conseguir que o HIV se torne indetectável em um segundo paciente, através de uma abordagem similar, nós demonstramos que o caso do paciente de Berlim não foi uma anomalia. Foi a
abordagem de tratamento que eliminou o HIV nessas duas pessoas", afirmou Ravindra Gupta, processor da Universidade College London, na Inglaterra, que liderou o estudo.
Eduardo Olavarria, do Imperial College London, que também participou da pesquisa, disse
que o sucesso do transplante de célula-tronco oferece esperança de que sejam desenvolvidas novas estratégias para combater o HIV.
Mas acrescentou: "O tratamento não é apropriado como um tratamento padrão contra o HIV,
devido à toxicidade da quimioterapia, que, nesse caso, era necessária para tratar o linfoma".
Leia a matéria na íntegra aqui!
Fonte: BBC Brasil
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Pesquisa e Inovação

“A necessidade é a mãe da inovação.”
Equipe do MCTIC volta de Israel com essa frase na cabeça para inspirar os próximos passos.

A

pós missão oficial em Israel, a equipe do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
voltou para o Brasil com contatos avançados para o compartilhamento de tecnologia, projetos de ciências e oportunidades
na área de educação, além de relações bilaterais mais fortalecidas.
Todas as empresas e instituições receberam a comitiva
do MCTIC e do Ministério das Relações Exteriores com a bandeira brasileira exposta em diversos ambientes e possibilidades de parcerias que serão estudadas
para curto, médio e longo prazos. Os trabalhos serão desenvolvidos em quatro frentes: água, inovação, tecnologia e espaço.
No caso da água, por exemplo, a comitiva visitou quatro empresas e usinas de tratamento e
dessalinização de água. Os dados coletados durante a missão serão analisados a partir de agora
para entender a viabilidade das tecnologias de dessalinização e tratamento desenvolvidas em larga
escala por Israel no semiárido brasileiro. É importante lembrar que cada região do semiárido possui
um desafio hídrico específico que deve ser superado com tecnologias distintas.
A empresa Watergen doou 11 máquinas que transformam a umidade do ar em água. As máquinas podem produzir até 900 litros de água por dia, dependendo do local de instalação e da umidade do ar, que deve ser de, pelo menos, 15%. Ainda não há previsão para a chegada dos equipamentos. Entretanto, a ideia é testar as máquinas em escolas, hospitais e comunidades no semiárido após
análise dos locais mais críticos que precisam de água potável para o maior número de pessoas.
―Sabemos que ideias e atitudes mudam o planeta. Além das tecnologias que conhecemos em
Israel, estamos chamando pesquisadores, desenvolvedores e fornecedores de sistemas de dessalinização e tratamento de água para formar um banco de dados com soluções tecnológicas do MCTIC‖, afirmou. "Os projetos podem ser inscritos até 18 de fevereiro no site do MCTIC. Depois desse
cadastro vamos analisar a viabilidade das ideias e o nível de maturidade suficiente para a realização
de testes em Campina Grande (PB) nos próximos meses‖, afirma o Ministro Marcos Pontes.

Educação e inovação
O ministro e a comitiva brasileira também participaram de reuniões no Israel Innovation Authority, agência do governo israelense responsável pela gestão dos recursos para políticas de inovação,
e visitaram o Carasso Science Park, museu de ciência com exposições interativas e laboratórios.
Aconteceram ainda reuniões com presidentes e professores da Tel Aviv University, Technion,
Weizmann Institute em que foram apresentadas iniciativas que transformam, de forma eficaz e rápida, pesquisas em tecnologias aplicadas, voltadas à melhoria da qualidade de vida da população e à
geração de riquezas para o país.
No encontro com o ministro de Ciência, Tecnologia e Espaço de Israel, Ofyr Akunis , Marcos
Pontes alinhou o acordo de Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação que deverá ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima visita a Israel, prevista em março.
O ministro Marcos Pontes ainda discursou na Ilan Ramon Space Conference, para homenagear o amigo e primeiro astronauta israelense Ilan Ramon, que perdeu a vida no acidente com o ônibus
espacial Columbia, em fevereiro de 2003.
Leia a matéria na íntegra aqui!

Fonte: MCTIC
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Iniciação Científica

Brasil precisa motivar os jovens a seguir as carreiras científicas, afirma ministro
Programa Ciência na Escola é uma parceria entre MCTIC e MEC para inserir a ciência na rotina dos
estudantes e aprimorar a formação de professores.

O

conhecimento é a ferramenta mais importante para gerar riquezas para o país e melhorar a
qualidade de vida da população. A frase é do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Astronauta Marcos Pontes, que apresentou na quarta-feira (13/02) o programa Ciência
na Escola, uma iniciativa do MCTIC em parceria com o MEC – Ministério da Educação para promover o ensino de ciências nas escolas de ensino fundamental e médio com a participação de pesquisadores, universidades e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT).
No encontro com jornalistas e jovens medalhistas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA), Pontes lembrou que os países desenvolvidos aumentam seus investimentos em
ciência e tecnologia nos momentos de crise. ―Porque a ciência e a tecnologia são decisivas para gerar inovação e produzir riquezas‖, explicou o ministro.
É por isso, segundo ele, que o Brasil precisa motivar os jovens a seguir as carreiras científicas
e tecnológicas. ―Queremos formar jovens brilhantes como vocês‖, disse Marcos Pontes aos estudantes que tiveram um grande desempenho nas olimpíadas internacionais de astronomia, astrofísica e
astronáutica, realizadas no Paraguai e na China em 2018.
O programa Ciência na Escola faz parte da Agenda de 100 Dias do Governo Federal e vai inserir a ciência e a tecnologia no cotidiano dos estudantes, aprimorar o trabalho dos professores para
o ensino de ciências em sala de aula e revelar talentos nas Olimpíadas Nacionais de Ciências. Entre
as estratégias do programa, está o compartilhamento de laboratórios e infraestrutura de pesquisa de
universidades e Instituições de Ciência e Tecnologia para atividades pedagógicas dos estudantes.
De acordo com o secretário de Políticas para Formação e Ações Estratégicas do MCTIC, Marcelo Morales, também faz parte do Ciência na Escola o programa de especialização à distância
―Ciência é Dez‖, que será oferecido a professores. Ainda serão lançados dois editais para receber
projetos de universidades e ICTs para serem implementados nas escolas e para pesquisadores desenvolverem estudos sobre a relação ensino-aprendizagem, novas tecnologias educacionais, melhorias no ambiente escolar, entre outras linhas de pesquisa.
―O nosso desafio é estimular a ciência desde a educação básica até o pesquisador. E o estímulo à ciência na escola deve acontecer não só fazendo com que as crianças façam experimentos e
também aprimorando a formação dos professores‖, ressaltou Morales.
Fonte: MCTIC

A pedagogia na contemporaneidade" é tema da III Jornada Acadêmica

N

a sua terceira edição, a Jornada Acadêmica dos Estudantes de Pedagogia (JAEP),
discutirá o tema ―A Pedagogia na contemporaneidade maranhense: entrelaçando saberes,
conhecimentos e experiências‖ e será realizada entre os dias 26 e 29 de março na Universidade Federal do Maranhão.
O evento tem por objetivo discutir o trabalho do pedagogo diante de um público diversificado, em
que é necessário um estudo diário para aprofundar as questões na sociedade do conhecimento. [...]
Veja na íntegra AQUI!
Fonte: Portais UFMA
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EDITAIS ABERTOS
por meio do Programa de Excelência em Pesquisa
em Saúde da Fiocruz Brasília mediante a seleção
EDITAL FAPEMA Nº 001/2019 – EVENTOS CIEN- de propostas para concessão de apoio financeiro
TÍFICOS
a serem desenvolvidas na Gerência Regional de
Objetivo: Apoiar a realização e participação em Brasília, sob a coordenação de servidores vinculaeventos científicos, tecnológicos e/ou de inovação. dos a Grupos de Pesquisa desta instituição.

EDITAIS FAPEMA

Inscrições: 13/12/2018 a 13/03/2019

EDITAIS CAPES
01. Chamada IODP para Expedição 388
02. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA
IRLANDA
EDITAL FAPEMA N.º 011/2018 – CTC
CRÉDITO DE PESQUISA PARA COMITÊS TÉCNICOCIENTÍFICOS

03. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA NO CANADÁ

Objetivo: apoiar com créditos de pesquisa o con04. Chamada IODP para Expedição 387
sultor ad hoc que integrar Comitês de Julgamento
ou emitir pareceres on-line, conforme solicitação da 05. Programa CAPES – Fulbright de Doutorado
FAPEMA.
Pleno nos EUA
06. PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA COM O SUL GLOBAL COOPBRASS
07. Programa de Iniciativa de Pesquisa Colaborativa (PIPC) – CAPES-DFG

EDITAIS CNPq
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.

08. Programa Professor Visitante no Exterior
09. Programa Bolsas para Pesquisa CAPES/
Humboldt
10. Programa de Doutorado-sanduíche no Exterior (PDSE)
11. Programa de Desenvolvimento Profissional
para Professores de Língua Inglesa nos Estados
Unidos (PDPI)

Inscrições: 22/01/2019 a 22/03/2019
CHAMADA CNPQ/GERÊNCIA REGIONAL DE
BRASÍLIA - FIOCRUZ Nº 41/2018
Objetivo: apoiar projetos de pesquisa científica,
tecnológica e de inovação na área de saúde, que
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação do país
[...]
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