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Em Destaque!

Vinte e um pesquisadores da UFMA recebem o Prêmio Fapema 2018

E

m uma noite de premiações e homenagens, a 14ª edição do Prêmio Fapema
lembrou a célebre trajetória do pesquisador
Sérgio Ferretti, da UFMA, em solenidade na
quarta-feira, (05/12/2018), no Teatro Arthur
Azevedo.
O Prêmio visa disseminar o conhecimento científico e popularizar a ciência, além de incentivar a produção científica e tecnológica no Maranhão, por meio do reconhecimento de ações
de pesquisadores e inventores que tiveram
atuação de destaque no estado. A premiação é
considerada a maior do Norte-Nordeste.
O Prêmio Fapema Sérgio Ferretti 2018 honrou 52 intelectuais, entre pesquisadores e orientadores, entre os quais, a UFMA teve um destaque significativo, com 21 pesquisadores premiados.
Também houve homenagens a três personalidades e duas instituições com placas de Honra ao
Mérito Científico Tecnológico, entre elas: Cindia Brustolini e Marilande Martins Abreu, ambas do
departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA.
Segundo a reitora Nair Portela, já é tradição a UFMA estar entre os finalistas do Prêmio Fapema, e que tal reconhecimento é resultado de muito esforço, dedicação e estudo dos pesquisadores.
Continua na próxima página...

Expediente
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PPPGI Divisão de Projetos - DIPj
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
Departamento de Pesquisa - DPq
Diretor: César Augusto Castro
Fones: (98) 3301 8711 e 3301 8712

Técnico-Diretor: Francisco Silva Santos
Fone: (98) 3301 8709
E-mail: dap@ufma.br
Elaboração: DIPj
Edição de Conteúdo: Francisco Alexandro S. dos Santos
Prospecção de dados: Renato Kerly

1

Supervisão e prospecção de dados: César Augusto Castro

Em destaque!
―Tradicionalmente, a Universidade tem sempre conquistado muitos prêmios, e hoje nossos pesquisadores estão com essa grande expectativa, que tem sua razão de ser, pois, em algumas categorias, todos os finalistas são da UFMA, e isso é motivo de muita alegria para nós. Parabenizo nossos
pesquisadores, professores e alunos, no envolvimento com a ciência e com a pesquisa, na busca
por resultados de impacto para gerar um bom retorno para a nossa sociedade‖, enfatizou.
O presidente da Fapema, Alex Oliveira, falou da participação da UFMA na premiação e o significado desse reconhecimento aos pesquisadores para a instituição. ―A Fapema se sente honrada
com a participação da UFMA, que sempre está muito presente nas edições do prêmio. Hoje é um
momento especial de reconhecimento, de valorização do trabalho dos nossos pesquisadores, de
esperança que estamos no caminho certo para uma pesquisa alinhada aos interesses da população
e do desenvolvimento científico e tecnológico do estado‖, disse.
O presidente Alex Oliveira também destacou o legado deixado pelo grande homenageado da
noite, in memoriam.
―O professor Sérgio Ferretti tem uma grande importância para o Maranhão, uma vez que foi
um grande antropólogo, escreveu livros que abriram caminhos para outros pesquisadores. Na época em que vivemos a questão da intolerância religiosa, é importante que reconheçamos as religiões
de matriz africana, o folclore do nosso estado, e que todos os pesquisadores que trabalham com a
cultura possam se sentir valorizados com esta homenagem a Ferretti, como forma de parabenizar
também todos aqueles que pesquisam a cultura maranhense‖, completou.
A graduada em Serviço Social pela UFMA Bárbara Cristina Silva Pereira, vencedora na categoria Jovem Cientista (Ciências Humanas e Sociais), comentou o trabalho que conquistou o primeiro lugar na categoria.
―A pesquisa é resultado do meu trabalho de conclusão de curso, que aborda o racismo religioso na região metropolitana de São Luís, no qual analisamos a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana e sua relação com o racismo. Na verdade, eu não esperava ser premiada,
estou muito feliz em ver a pesquisa reconhecida não só em nível individual, mas também em uma
perspectiva coletiva de reconhecimento e agradecimento às pessoas que participaram e contribuíram para a pesquisa‖, comentou.
Todos os vencedores receberam premiação em dinheiro, certificado e troféus pelos trabalhos
desenvolvidos nas mais diversas áreas.
O legado de Sérgio Ferretti
Membro da Comissão Maranhense de Folclore e de conselhos editoriais de vários periódicos
científicos, o antropólogo Sérgio Figueiredo Ferretti nasceu em 8 de novembro de 1937 e faleceu
aos 80 anos, no dia 7 de maio de 2018. Com mais de 50 anos de docência, tornou-se professor emérito da UFMA em 2009. Foi coordenador do curso de graduação e do mestrado em Ciências Sociais, além de coordenador do conceituado curso de Políticas Públicas da Universidade.
Sua produção científica de pesquisa e orientações de trabalhos acadêmicos representa
uma inestimável contribuição à cultura do Maranhão, com ênfase nas áreas temáticas de costumes, crenças e festas populares do país, religiões afro-brasileiras, tambor de mina, Casa
das Minas, cultura popular, tambor de crioula e sincretismo.
[...]
Para a matéria na íntegra, clique aqui!
Veja também: UFMA vence Prêmio Fapema de melhor tese de doutorado
Fonte: Portais Ufma
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Em destaque!
Professora Terezinha Rego recebe menção honrosa por ser uma das dez finalistas do
prêmio Darcy Ribeiro

―E

u me aposentei em 1999 e não passei um dia fora da
Universidade‖. As palavras ditas pela professora Terezinha de Jesus Almeida Rêgo, durante o recebimento de
menção honrosa por ser uma das dez finalistas do prêmio
Darcy Ribeiro — que homenageia pessoas ou entidades cujos trabalhos ou ações mereceram especial destaque na defesa e promoção da Educação no Brasil — refletem os anos
de compromisso e responsabilidade da docente com a pesquisa fitoterápica e o atendimento à comunidade. A cerimônia ocorreu no Herbário, na segunda, (17/12/2018), na presença da reitora Nair Portela, docentes,
diretores de centro, pró-reitores, familiares e amigos.
Aos 85 anos de idade, Terezinha Rego já desenvolveu diversas pesquisas no campo da Fitoterapia (estudo das plantas medicinais e suas aplicações na cura das doenças). Em mais de cinquenta anos dedicados aos estudos das Hortas Medicinais, Medicina Popular, Pré-Amazônica, Etnobotânica e Espécies Medicinais, ela ainda está à frente da diretoria do Herbário Ártico Seabra da
UFMA, referência no atendimento à comunidade por meio de produtos naturais.
A homenagem foi entregue pelo deputado federal Hildo Rocha, responsável pela indicação da
professora ao prêmio Darcy Ribeiro. Ele afirmou que a condecoração é uma forma de valorizar um
trabalho que tem por prioridade tornar acessível o tratamento de determinadas pessoas.
―Reconhecer a pesquisa da professora Terezinha Rego é incentivar o trabalho que ela faz para que outras pessoas também venham a fazer o mesmo. Mostrar que a sociedade brasileira tem
um apreço muito grande pelo que ela fez, faz e continuará fazendo. Porque os estudos que ela desenvolveu nos últimos anos, assim como a disseminação do uso de plantas medicinais, favorecem
que se utilizem formas mais adequadas para tratamento de determinadas doenças por um custo
mais reduzido, além de levar um conforto maior para os pacientes‖, enfatizou.
A reitora Nair Portela descreveu a importância das pesquisas desenvolvidas por Terezinha
Rego para toda a comunidade, servindo como referência nacional e internacional para docentes,
discentes e pesquisadores em geral.
―É importante para a nossa Universidade a pesquisa que a professora Terezinha Rego leva
para a sociedade do estado, do país e para o mundo, esse trabalho efetivo que ela desenvolve em
relação aos medicamentos fitoterápicos. O seu trabalho é reconhecido internacionalmente, a sua
luta para catalogar e registrar as nossas plantas medicinais do estado é elogiado. E ficamos felizes
de a nossa Universidade ter uma profissional de tamanha qualidade com tanto compromisso social e
que dedicou a sua vida inteira a esse projeto que ela adotou como projeto de vida, que a própria família apoia, e aqui na UFMA só temos a agradecer esse trabalho grandioso da Terezinha Rego‖,
destacou.
Mais de meio século de trabalho reconhecido
O interesse de Terezinha Rego pela medicina fitoterápica surgiu ainda na infância, sob influência do avô. Aos oito anos de idade, ela o acompanhava na sua fazenda, que ficava em Cajapió, interior do Maranhão, durante as visitas que ele realizava às senhoras que entendiam de assuntos relacionados às plantas medicinais, ocasião em que ele adquiria conhecimentos para a produção de
chás e, assim, ajudar a população da região.
Veja a matéria na íntegra aqui!
Fonte: Portais Ufma
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Em destaque!
Professor de Engenharia Mecânica tem projeto aprovado em primeiro lugar no Edital do CNPq

O

professor Glauber Cruz, do curso do Engenharia Mecânica da UFMA, teve o projeto ―Caracterização de resíduos sólidos urbanos do
município de São Luís (MA) e aplicação em sistemas de conversão termoquímica para a geração de bioenergia‖ aprovado em primeiro lugar
na Chamada Universal do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, MCTIC/CNPq 2018, na faixa A (até R$ 30.000), na área da
Engenharia Mecânica, Naval e Oceânica e Aeroespacial.
De acordo com Glauber Cruz, a pesquisa busca o conhecimento
prévio das principais propriedades físico-químicas e térmicas de biomassas ou resíduos sólidos urbanos, ou seja, do lixo produzido na cidade de
São Luís (MA). Esse tipo de material, também conhecido como lignocelulósicos, é fonte de carbono e hidrogênio, elementos que fazem parte da produção de biocombustível.
Com o projeto, haverá o reaproveitamento da matéria por meio de processos termoquímicos,
como a combustão, pirólise, oxi-combustão e gaseificação no interior de reatores tubulares, em queda livre, em faixas determinadas de temperatura para a produção direta de gases não condensáveis,
bem como o monitoramento de gases do efeito estufa. Glauber ressalta que, do ponto de vista social
e ambiental, essa pesquisa também apresenta uma grande relevância.
―A utilização de resíduos sólidos locais permitirá o aproveitamento energético, impedirá o desperdício de rejeitos ricos em materiais orgânicos, incentivará o aumento de atividades profissionais,
evitará alguns problemas socioeconômicos, podendo ainda colocar o estado do Maranhão no cenário
da produção de energia limpa para o país, visando sempre ao aproveitamento de fontes energéticas
renováveis locais‖, avaliou o pesquisador. [...]
Matéria na íntegra aqui!
Fonte: Ascom/UFMA

CNPq e Equinor oferecem bolsas na área de energia

O

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com a
Equinor Energia LTDA, lança chamada para formação de mestres e doutores em Petróleo, Gás
Natural e Energia Renovável.
Com valor total de R$ 5,5 milhões, a chamada oferece bolsas de mestrado e doutorado para projetos
que abordem os seguintes temas:
a)Estudos em reservatórios carbonáticos
b)Engenharia Submarina
c)Recuperação Melhorada de Petróleo
d)Novas Energias;
e)Estudos em Gás Natural;
f)Geopolítica de Petróleo.
A data limite para submissão das propostas vai até o dia 25 de janeiro de 2019. As propostas devem
ser encaminhadas ao CNPq exclusivamente via Internet, utilizando-se do Formulário de Propostas
online, disponível na Plataforma Carlos Chagas.
Veja aqui a chamada na íntegra!
Fonte:Coordenação de Comunicação Social do CNPq
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Notícias e Eventos

Inscrições para a 71ª Reunião Anual da SBPC já estão abertas

A

s inscrições para
a 71ª Reunião
Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), que será realizada de 21 a 27 de
julho de 2019, na Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul,
em Campo Grande
(MS), já estão abertas.
O evento terá como tema ―Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do
Desenvolvimento Social‖.
A Programação Científica é composta por conferências, mesas-redondas, encontros, sessões
especiais, minicursos e Sessões de Pôsteres (que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica).
Também são realizadas outras atividades, como a SBPC Jovem (exposição voltada para estudantes
do ensino básico e público em geral), a ExpoT&C (mostra de ciência e tecnologia), a SBPC Cultural
(apresentação de atividades artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados às artes e à
cultura), a SBPC Afro e Indígena (conferências e mesas-redondas que abordam essas temáticas). O evento será encerrado com mais uma edição do Dia da Família na Ciência, em um sábado
dedicado à integração entre cultura, ciência e recreação para crianças, jovens e seus familiares.
Os interessados em submeter trabalhos terão até 11 de março de 2019 para fazer a inscrição e o pagamento da taxa, mas o evento também contará com um limite de 1000 trabalhos que, se
for atingido, poderá antecipar o encerramento do prazo.
A inscrição online sem o envio de trabalho poderá ser feita até 19/07/2019.
A inscrição no evento é gratuita e dá direito ao certificado de participação geral. Para quem
quiser submeter trabalho para apresentação na forma de pôster, frequentar minicurso ou ainda obter
o material do evento, serão cobradas taxas cuja informação está disponível nas Normas de Inscrição.
Acesse o site da 71ª Reunião Anual: http://ra.sbpcnet.org.br/campogrande/
A Reunião Anual
A SBPC foi criada em 1948 e é uma entidade voltada à defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Atualmente possui mais de 140 sociedades científicas associadas, em todas as áreas do conhecimento, e cerca de 5 mil sócios ativos.
A cada ano, a Reunião Anual da SBPC é realizada em um estado brasileiro, sempre em universidade pública. O evento reúne milhares de pessoas entre cientistas, professores e estudantes
de todos os níveis, profissionais liberais e visitantes. Além de autoridades e gestores que são formuladores de políticas públicas para ciência e tecnologia no País.
As reuniões anuais da SBPC têm, concomitantemente, os objetivos de debater políticas públicas nas áreas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação e de difundir os avanços da Ciência
nas diversas áreas do conhecimento para toda a população.
Fonte: Jornal da Ciência
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Notícias e Eventos
Atividades exploratórias e impactos socioambientais são temas principais de simpósio

T

endo por tema central os ―Novos Desafios na Margem Equatorial‖, a primeira edição do Simpósio de Ciências do Mar, realizado pelo Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do
Maranhão (ICMar-UFMA), será iniciada com uma palestra de abertura de mesmo nome, no Auditório Central do Câmpus Bacanga.
A palestra discutirá os novos desafios que serão enfrentados pelos concessionários dos blocos situados na Margem Equatorial Brasileira. Serão abordadas questões que envolvem assuntos como áreas de preservação ambiental, atividades exploratórias, impactos socioambientais que tais atividades acarretam e conservação da biodiversidade.
A programação do simpósio também é composta por workshops. Entre os tópicos que serão
trabalhados, estão as noções de operação e manuseio de equipamentos utilizados durante um embarque, para coleta de amostras e uso correto das suas referidas funções, e as perspectivas do
mercado de trabalho em relação aos discentes e profissionais da área das ciências do mar.
Além disso, estão previstas visitas técnicas ao Parque Botânico da Vale, ao Porto do
Itaqui e ao Navio Ciências do Mar II, dando oportunidade para que os participantes do simpósio
tenham um contato mais direto e palpável com as temáticas que serão vistas durante o evento.
O simpósio será iniciado no dia 30 de janeiro e será encerrado no dia 2 de fevereiro. As inscrições
podem ser feitas pelo site do evento. É necessário pagar uma taxa de R$ 65 para participar.
Fonte: Portais Ufma

Pesquisa premiada pela Capes aborda a relação da cárie com doenças séricas em crianças

A

cárie na primeira infância (CPI) pode ser não apenas um importante fator para a identificação de problemas como um possível gerador de graves prejuízos na saúde da criança. Isso foi o que constatou a pesquisa
―Análise do hemograma e dos marcadores inflamatórios séricos na cárie na
primeira infância‖, realizado pela professora Gisele Quariguasi com a orientação da professora Cecília Cláudia Costa. A pesquisa ganhou menção honrosa
no Prêmio Capes de Tese, que ocorreu na quinta, 13/12/2018, em Brasília.
De acordo com a professora Gisele, o que liga a cárie a esses prejuízos
é o consumo excessivo do açúcar: ―A cárie na primeira infância é hoje a doença crônica não transmissível mais comum em crianças na fase pré-escolar. E
que pode determinar prejuízos na saúde geral da criança: afetar crescimento,
desenvolvimento, o peso, a qualidade de vida e causar problemas ao longo da
sua vida. A comunidade científica tem conhecimento de que essa doença está
relacionada ao consumo do açúcar e que esse padrão alimentar é também comum em outras doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade‖.
Por esse motivo, o objetivo da pesquisa seria justamente este: investigar se as crianças com
cáries na primeira infância estariam com alterações séricas. Realizada com 152 crianças dos sete
distritos sanitários da cidade, a investigação constatou que as crianças com maior incidência de cáries já estavam com alguns fatores de saúde alterados. ―Crianças com maior gravidade de cáries,
apresentam citocinas inflamatórias que são identificadas em doenças como obesidade, já alterados.
E o consumo de açúcar interfere nessa relação‖.
Veja a matéria na íntegra aqui!
Fonte: Portais Ufma
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Notícias e Eventos

Confap e CNPq abrem chamada para a vinda pesquisadores britânicos ao Brasil

O

Conselho Nacional
das Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa (Confap), no
conjunto de suas Fundações, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecn o l ó g i c o
(CNPq) lançaram na sexta-feira (dia 14 de dezembro/2018), a chamada
The UK Academies 2018, realizada em conjunto com The Royal Society, The Academy of Medical
Sciences e British Academy, no escopo do Fundo Newton. O objetivo é fomentar a vinda de pesquisadores britânicos para trabalhar em conjunto com pesquisadores brasileiros, no Brasil.
Fazem parte desta chamada, por meio de suas respectivas Fundações, os estados
de Amazonas (Fapeam), Ceará (Funcap), Espírito Santo (Fapes), Goiás (Fapeg), Maranhão (Fapema), Mato Grosso (Fapemat), Mato Grosso do Sul (Fundect), Minas Gerais
(Fapemig), Pará (Fapespa), Paraíba (Fapesq), Paraná (Fundação Araucária), Pernambuco
(Facepe), Rio de Janeiro (Faperj), Santa Catarina (Fapesc), São Paulo (Fapesp) e do Distrito Federal (FAPDF).
Propostas para outros estados poderão receber fomento diretamente do CNPq.
O fomento aos pesquisadores se dará por três maneiras: Fellowships (para período de 6 a
36 meses); Research Mobility Grants (missões de 15 dias a até 3 meses); e Young Investigator Grants (até 4 anos, apenas para o estado de São Paulo). As propostas deverão ser enviadas até
o dia 25 de março de 2019 por meio do endereço https://sigconfap.ledes.net/(para propostas fora do
Estado de São Paulo) e diretamente para a Fapesp, no caso de propostas para atuação no Estado
de São Paulo (http://www.fapesp.br/12175).
São elegíveis pesquisadores britânicos das áreas de ciências naturais, engenharia, ciências médicas, ciências sociais e humanidades. Os proponentes devem ser pesquisadores doutores a
pelo menos dois anos e máximo de sete anos (young researchers) ou acima de sete anos (senior
researchers). Para participar é preciso haver um pesquisador doutor colaborador no Brasil, vinculado
a uma Instituição de Ensino Superior (IES) no Estado, como co-proponente
(host researcher).
Os proponentes devem ficar atentos aos critérios de elegibilidade que podem ser exigidos pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado em que pretende desenvolver seu trabalho. O CNPq
poderá financiar propostas para proponentes de estados cujas FAPs não aderiram a esta chamada
e os proponentes devem observar os critérios específicos de elegibilidade desta instituição.
Mais informações podem ser obtidas diretamente nas Fundações de Amparo à Pesquisa
ou pelo e-mail fundonewton.confap@gmail.com. No caso das propostas para o Estado de
São Paulo, pelo e-mail chamada_ukacademies@fapesp.br. Para interessados apenas no fomento do CNPq, pelo e-mail UKACA@cnpq.br.
Acesse AQUI a Chamada.
Fonte: Coordenação de Comunicação Social do Confap.
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Pesquisa e Inovação
Representante de multinacional realiza palestra sobre inovação e investimentos em pesquisas

C

om o objetivo de estimular a discussão sobre inovação
aberta no ambiente acadêmico, o diretor de inovação da
Janssen Farmacêutica (empresa que faz parte do grupo Johnson & Johnson), Rodrigo Rodrigues, realizou uma palestra
com o tema ―Colaborar para Inovar: Johnson & Johnson Innovation‖ no Auditório de Pós-Graduação do CCET. Na ocasião,
foi apresentado o histórico da empresa e as ferramentas utilizadas para colaborar com o desenvolvimento de projetos de
pesquisadores e empreendedores.
O estímulo desses projetos contribui para novos produtos e soluções de saúde que beneficiam consumidores e pacientes de forma que melhore a qualidade de vida. O palestrante falou dos
ideais da empresa, voltados justamente para o investimento desses projetos.
―Nós estimulamos quem pretende empreender e quem tem pesquisas aplicadas, quem tem
patentes e pretende licenciá-las, quem quer abrir uma start-up, que é uma espécie de pequena empresa, quem tem uma ideia realmente inovadora, quem pensa sobre um problema de saúde de uma
maneira diferente, e todas essas opções estão incluídas nesse programa que apresentamos aqui‖,
destaca.
O diretor do Núcleo de Relações Internacionais da UFMA, o professor Leonardo Dall’Agnol,
citou o Novo Marco Legal — que tem por objetivo remover as barreiras entre as empresas e as instituições científicas gerando integrações que incentivem novos trabalhos — como a principal consequência de levar essa discussão para a Universidade como forma de apresentar aos alunos as possibilidades de investir em novas pesquisas.
―O objetivo dessa palestra é fazer essa aproximação entre academia e indústria, que é muito
importante hoje em dia com a regularização do Novo Marco Legal da Inovação. O Brasil tem pesquisa de ponta e tem empresas muito bem-desenvolvidas, tanto nacionais quanto multinacionais,
mas ainda temos essa dificuldade de interação, de transformar esse conhecimento em serviços e
produtos‖, afirma.
O professor também destacou que essa é a oportunidade para os próprios alunos esclarecerem dúvidas acerca dessas parcerias, entre projetos acadêmicos e empresas que financiem essas
ideias.
―É importante ter a visita de um representante de uma empresa multinacional que é líder de
mercado na área da saúde, porque muitas vezes a gente não sabe como se aproximar, como interagir, como cooperar e ter parcerias. Esse contato inicial já abre os olhos para os nossos alunos de
que há uma vida para além da academia, que não está restrita só à pesquisa básica, pesquisa científica aplicada mais dentro da Universidade, e, sim, a pesquisa de desenvolvimento de produtos e
serviços‖, finaliza.
Saiba mais:
Rodrigo Ferracine Rodrigues possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Câmpus Rio Claro. É mestre em Ciências Biológicas
(Biologia Celular e Molecular) pela mesma universidade. É doutor em Ciências, área de concentração Imunologia Básica e Aplicada, pela Universidade de São Paulo, Câmpus Ribeirão Preto. [...]
Matéria na íntegra!
Fonte: Portais Ufma
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Pesquisa e Inovação

FAPEMA capta recurso junto à FINEP para apoio ao Programa Centelha

A

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) está captando recursos financeiros da ordem de R$ 1 milhão 480 mil junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para financiamento de projeto por meio do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendedorismo e
Inovadores – Programa Centelha. O edital para seleção dos projetos da comunidade cientifica e
setores de empreendedorismo e inovação tecnológica do Maranhão deverá ser lançado em breve.
O Programa Centelha nasceu de uma demanda do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), no conjunto de suas Fundações, junto à Finep e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) para a construção de um programa
nacional de fortalecimento dos sistemas locais de inovação, com o fomento a startups e ideias inovadoras.
São objetivos do Programa: estimular a criação de empreendimentos inovadores, a partir da
geração de novas ideias; disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo território
nacional, incentivando a mobilização e a articulação institucional dos atores nos ecossistemas locais, estaduais e regionais de inovação do país; e contribuir para ampliação da quantidade e melhoria da qualidade das propostas de empreendimentos de base tecnológica submetidas aos ambientes promotores de inovação existentes no País (incubadoras e aceleradoras de empresas, espaços
de coworking, laboratórios abertos de prototipagem, parques e polos tecnológicos, entre outros.
Fonte: Fapema

Inscrições abertas para o Prêmio Fotografia-Ciência & Arte

O

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) irá premiar pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação que trabalham com registros fotográficos
dentro de suas pesquisas. As fotografias podem concorrer ao VIII Prêmio Fotografia-Ciência e Arte,
com inscrições abertas até 18 de janeiro de 2019.
A premiação conta com duas categorias: imagens produzidas por câmeras fotográficas e imagens produzidas por instrumentos especiais (ópticos, eletromagnéticos e eletrônicos). Os vencedores recebem o prêmio em dinheiro nos valores de R$ 8 mil para o primeiro colocado de cada categoria, R$ 5 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro colocado. Além disso, o primeiro
colocado de cada categoria terá direito à passagem aérea e hospedagem para participar da 71ª Reunião Anual da SBPC, em julho de 2019, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS),
em Campo Grande/MS, onde irão expor suas imagens e receber a premiação.
A inscrição é de caráter individual e deverá ser efetuada em apenas uma categoria, exclusivamente, na página do Prêmio na internet, onde está disponível o regulamento completo do Prêmio.
O Prêmio de Fotografia - Ciência & Arte foi criado em 2011 com o objetivo de fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência, Tecnologia e Inovação, contribuir com a divulgação e
a popularização da ciência e tecnologia e ampliar o banco de imagens do CNPq.

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq
9

Iniciação Científica

PPPGI promove XXX SEMIC

A

SEMIC - São Luís

trigésima edição do Seminário de Iniciação Científica (SEMIC) teve início na tarde de segundafeira do dia 19/11/2018, no auditório central da UFMA. O evento é uma promoção anual da PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPPGI), que tem como objetivo promover o intercâmbio entre alunos e professores pesquisadores da UFMA e de outras instituições.
O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA, Allan Kardec Barros, ressaltou a
importância e colaboração do SEMIC não só para a comunidade acadêmica, mas também para o
Estado. "O seminário de iniciação científica está completando 30 anos e isso é motivo de celebração,
porque estamos expondo praticamente 900 trabalhos. Isso demonstra que nesses anos nós evoluímos, tanto em números quanto em produção de conhecimento, que pode ser notado a partir do número de programas de pós-graduação em solo maranhense, portanto esse seminário é uma contribuição para o estado do Maranhão e para o Brasil", ressaltou.
Os trabalhos considerados mais significativos pela comissão avaliadora foram premiados. Confira:
Lista de premiados na modalidade pôster (São Luís) - clique aqui
Lista de premiados na modalidade oral (São Luís) - clique aqui
SEMIC - Pinheiro
No dia 28 de Novembro (2018) foi realizado o XXX Seminário de Iniciação Científica (SEMIC) do
campus de Pinheiro. Devido à dificuldades financeiras da Universidade, este ano o SEMIC foi descentralizado.
Dividido em quatro polos - São Luís, Pinheiro, Imperatriz e Chapadinha - o evento objetiva atender
demandas do interior da Maranhão e aproximar a comunidade local da pesquisa e da iniciação científica.
A abertura do evento no campus de Pinheiro foi realizada pela palestra ―Ciência e formação científica: conhecimento, educação e projeto nacional‖, ministrada pelo professor Victor de Oliveira, do curso História do câmpus de Pinheiro.
Alguns trabalhos são premiados por sua relevância na temática de avaliação. Confira a lista de premiação - clique aqui
SEMIC - Imperatriz
Nos dias 04 e 05 de dezembro (2018) foi realizado o Seminário de Iniciação Científica (SEMIC) do
campus de Imperatriz, que reuniu também os discentes de Grajaú. O SEMIC do polo de Imperatriz
contou com a apresentação de 23 trabalhos na área de Ciências Agrárias e Biológicas, 16 trabalhos
nas Ciências da Saúde, 18 trabalhos nas Ciências Sociais, 14 trabalhos nas Ciências Humanas e 19
trabalhos nas Ciências Exatas. Destes, alguns são premiados por sua relevância na temática de avaliação.
Confira a lista de premiados do SEMIC (Polo Imperatriz).
SEMIC - Chapadinha
Nos dias 11 e 12 de dezembro (2018) o Seminário de Iniciação Científica - SEMIC - foi realizado no
polo Chapadinha, que reuniu os discentes dos câmpus São Bernardo, Codó e Bacabal.
A XXX edição do SEMIC contou com a descentralização dos locais de acontecimento do evento, que
dividiu-se em 4 polos: São Luís, Pinheiro, Imperatriz e Chapadinha; a fim de promover a integração
da
comunidade
local
com
as
pesquisas
desenvolvidas
em
cada
campus.
São 59 trabalhos na área de Ciências Agrárias, 17 trabalhos das Ciências Biológicas, 7 nas Ciências
Sociais e 29 trabalhos na área de Ciências Humanas. Foram 112 trabalhos apresentados no total.
Fonte: Núcleo de Comunicação da PPPGI
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EDITAIS ABERTOS
EDITAIS FAPEMA

CHAMADA CNPQ/GERÊNCIA REGIONAL DE
BRASÍLIA - FIOCRUZ Nº 41/2018

EDITAL FAPEMA Nº 002/2019 – UNIVERSAL

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
Pesquisa em Saúde da Fiocruz Brasília mediante
a seleção de propostas para concessão de apoio
financeiro a serem desenvolvidas na Gerência
Regional de Brasília, sob a coordenação de servidores vinculados a Grupos de Pesquisa desta instituição.

Objetivo: Apoiar projetos de pesquisa científica,
tecnológica e de inovação nas diversas áreas do
conhecimento, desenvolvidos em instituições de
ensino superior e/ou pesquisa públicas ou privadas
sem fins lucrativos, sediadas no estado
do Maranhão.
Data limite para submissão on-line: 01/03/2019

EDITAL FAPEMA Nº 001/2019 – EVENTOS CIENTÍFICOS
Objetivo: Apoiar a realização e participação em
eventos científicos, tecnológicos e/ou de inovação.

Inscrições: 13/12/2018 a 13/03/2019
CHAMADA CNPQ/INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - FIOCRUZ - PROEP/IAM

Objetivo: apoiar atividades 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
Pesquisa - PROEP/IAM, mediante a seleção de
propostas para concessão de apoio financeiro a
serem desenvolvidas no Instituto Aggeu MagaEDITAL FAPEMA N.º 011/2018 – CTC
lhães da FIOCRUZ, sob a coordenação de serviObjetivo: Apoiar com créditos de pesquisa o con- dores vinculados a Grupos de Pesquisa deste inssultor ad hoc que integrar Comitês de Julgamento tituto.
ou emitir pareceres on-line,conforme solicitação da
Inscrições: 07/12/2018 a 21/01/2019
FAPEMA.
1ª solicitação - Até 14 de setembro de 2018
CHAMADA CNPQ/EQUINOR ENERGIA LTDA.
2ª solicitação - Até 30 de agosto de 2019
2018 - FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES

EDITAIS CNPq

EM PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ENERGIA
RENOVÁVEL

Objetivo: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnolóObjetivo: selecionar propostas para apoio financei- gico do país.
ro a projetos que visem contribuir significativamente
Inscrições: 26/11/2018 a 25/01/2019
para o desenvolvimento científico e tecnológico do
país. As propostas devem observar as condições
Chamada CNPq Nº 22/2018 - Bolsas Especiais no
específicas estabelecidas na parte II - RegulamenPaís e Exterior
to, anexo a esta chamada pública, que determina
os requisitos relativos ao proponente, cronograma, Objetivo: apoiar projetos de pesquisa que visem a
recursos financeiros a serem aplicados nas propos- contribuir significativamente para o desenvolvitas aprovadas, origem dos recursos, itens financiámento científico e tecnológico e a inovação do Paveis, prazo para execução dos projetos, critérios de
elegibilidade, critérios e parâmetros objetivos de ís, por meio da concessão de bolsas no país e no
exterior.
julgamento e demais informações necessárias.
APOIO À PRODUÇÃO DE INVENTÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA Nº 40/2018

Inscrições: 26/12/2018 a 22/02/2019

Inscrições: 27/06/2018 a 08/03/2019
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