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A população, de modo geral, considera o transporte público ruim e ineficiente. Além de sofrer 
diariamente com ônibus  lotados, muitos veículos estão em péssimas condições e os usuários 
ainda precisam esperar  um grande tempo  nos pontos espalhados pela cidade.

Para ajudar a amenizar essa situação o pesquisador Edry Antônio Garcia criou um software 
que garantirá um menor tempo de espera nas paradas de ônibus,  além de oferecer mais 
conforto durante o deslocamento e, consequentemente, uma maior satisfação com o sistema.

“É uma ferramenta que poderá ser utilizada por qualquer frota. A ideia é que o software ajude 
a monitorar os veículos. O  software favorece o gerenciamento da manutenção e garante a 
disponibilidade da função dos ônibus de modo a atender a um processo de produção ou serviço 
com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados”, explicou o 
Edry Antônio Garcia.

A novidade foi bem recebida pelos usuários do sistema. A acadêmica de jornalismo Débora 
Martins, 23, afirma que quando o assunto é conforto e bem estar dos usuários do transporte 
coletivo, toda inovação é válida se usada com consciência e principalmente, se o retorno for 
ágil.

“Vejo que essa nova ferramenta tecnológica tem sim chances de somar com a necessidade de 
quem utiliza ônibus como meio de transporte, mas é claro, se for bem usada e apresentar 
resultados notáveis. Quem sabe ajude até na diminuição de assaltos nos pontos de ônibus, 
muitas vezes por passar horas no local o passageiro se torna um alvo dos bandidos”, relatou.

Para  o  estagiário  Adriano  Gualbertto,  20,  o  software  pode  trazer  mais  praticidade  para 
deslocamento  dos  usuários  e  ele  indica  algumas  sugestões.  “O  software  poderia  também 
indicar horários, itinerário, qual melhor percurso. Com isso melhoraria realmente a espera nas 
paradas, assim até o lançamento da novidade essas modificações podem ser feitas para que a 
invenção se torne completa”, disse.

Como usuária a bibliotecária  Alcione Souza,  37, acredita que o novo invento trará muitos 
benefícios para quem depende do transporte coletivo. “Acredito que essa ferramenta trará 
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praticidade para quem depende de ônibus para se locomover. Torço para que essa alternativa 
permita bons resultados, nossa cidade merece”, frisou.

Doutor em ciências técnicas pela Universidad de Holguin Oscar Lucero Moya, em Cuba, Garcia 
explicou que será possível diminuir o índice de veículos quebrados durante o dia de trabalho.

Software ficará disponível no mercado em até dois anos

Os amazonenses poderão contar com a nova ferramenta a partir de 2018, que está sendo 
desenvolvida pelo  pesquisador  Edry Antônio Garcia,  com apoio  da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) para ajudar no aumento da produtividade dos 
veículos do sistema de transporte público, em Manaus.

O software irá permitir os cálculos dos indicadores classe mundial aplicável na manutenção dos 
ônibus  de  transporte  público  de  Manaus.  Estes  índices,  segundo  o  pesquisador,  fornecem 
elementos para tomar decisões e estabelecer metas.

Além do software, também será produzido um livro de manutenção que abrange os conceitos e 
tendências atuais da manutenção visando a sua utilização na prática produtiva nas empresas 
de transporte público de Manaus.

Vários dados concentrados

O  usuário  do  software  irá  fazer  um  cadastro  com  os  dados  dos  ônibus.  Estes  dados 
correspondem a ações de manutenção e materiais utilizados, além do tempo de trabalho e de 
paradas  para  manutenção,  o  total  de  quilômetros  percorridos  e  o  combustível  consumido 
durante o período de trabalho do ônibus entre uma manutenção e outra.

Os resultados mostrarão os índices da classe mundial que atuariam como uma ferramenta 
norteadora para tomada de decisões na manutenção dos ônibus, auxiliando na diminuição de 
custos e aumento da produtividade.

http://acritica.uol.com.br/noticias/Pesquisador-software-garantir-paradas-
onibus_0_1532246811.html

http://acritica.uol.com.br/noticias/Pesquisador-software-garantir-paradas-onibus_0_1532246811.html
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O curso, que começou desde a segunda, dia 29, desenvolve nos alunos a melhoria da escrita 
acadêmica  no  idioma  inglês,  abrindo  caminho  para  parcerias,  trabalhos  e  acordos  com 
instituições estrangeiras.

“A metodologia é muito eficiente, envolve  troca de experiências entre os membros da equipe 
e os jogos entre os grupos de trabalho estimulam o espírito competitivo, o que favorece o 
envolvimento  com  o  conteúdo  ministrado”,  disse  André  Zumak,  mestrando  do  curso  de 
Geografia.

Para a instrutora norte-americana Jodi Nelson, há interesse dos participantes do curso em 
assimilar o conteúdo do workshop. “Eu sempre digo para os participantes do workshop que 
conhecimento  é  poder,  lhe  dará  mais  confiança  para  se  adaptar  e  aplicar  as  coisas  que 
aprendem aqui,  aprimorando  suas  habilidades  e  futuramente  aumentando  a  produção  de 
artigos em língua inglesa e participação em conferências internacionais, além da possibilidade 
de  estudar mestrado ou doutorado na Inglaterra ou na América”.

O  curso  conta  com  material  didático  completo,  apostilas,  aulas  expositivas  e  práticas, 
envolvendo dinâmicas de grupo e atividades individuais em texto e discurso oral em inglês.

Sobre o Conselho Britânico e Fundo Newton

É uma organização internacional sem fins lucrativos do Reino Unido para relações culturais e 
oportunidades educacionais. Está presente em mais de 100 países.

Sim

Não

Sim Não



O Newton Found também é britânico, para promover o desenvolvimento social e econômico de 
15 países parceiros, por meio de pesquisa, ciência e tecnologia. A reserva do fundo é de 375 
milhões de libras esterlinas.

Foto: Reprodução / British Council

http://bncamazonas.com.br/2016/03/01/workshop-prepara-comunidade-cientifica-da-ufam-
para-publicar-em-ingles/

http://bncamazonas.com.br/2016/03/01/workshop-prepara-comunidade-cientifica-da-ufam-para-publicar-em-ingles/
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O projeto "Transferência de tecnologia e estratégias de socialização do conhecimento para a 
agricultura  familiar:  a  inovação  na  fruticultura  do  Estado  do  Amazonas"  realizou  quatro 
eventos  de  capacitação  e  de  gestão  do  projeto,  entre  os  dias  22  e  26  de  fevereiro. 
Participaram das capacitações 10 técnicos de extensão rural que atuam como bolsistas nos 
municípios de Atalaia do Norte, Careiro da Várzea, Iranduba, Lábrea, Novo Aripuanã, Silves, 
Tabatinga, Itapeaçu (distrito de Urucurituba), Itacoatiara e distrito de Novo Remanso, e uma 
bolsista de apoio administrativo em Manaus.

Conforme o pesquisador da Embrapa e coordenador do projeto, Gilmar Antônio Meneghetti, os 
eventos tiveram o objetivo de atualizar conhecimentos importantes para o término do projeto 
e para a continuidade das atividades profissionais dos bolsistas, além de identificar aspectos 
positivos e adversidades nas ações do projeto. As atividades foram promovidas pela Embrapa 
Amazônia Ocidental.

Administração Rural

O  primeiro  curso  aconteceu  no  dia  22  de  fevereiro,  com  o  tema  Gestão  de  Pequenas 
Propriedades Rurais do Amazonas. Ministrado pela analista Elizângela De França Carneiro e 
pelo pesquisador José Olenilson Costa Pinheiro, ambos da Embrapa, a atividade teve como 
objetivo  treinar  os  técnicos  para  orientar  pequenos  produtores  rurais  quanto  ao 
empreendedorismo rural e as práticas administrativas de planejamento, organização, direção e 
controle das atividades desenvolvidas na propriedade rural. "Decidimos por esse curso para 
que os técnicos tenham conhecimento de alguns princípios para auxiliar os agricultores nas 
decisões na pequena propriedade e atuem como multiplicadores", destacou Meneghetti.

Sistema de Cultivo de Frutíferas

Entre os dias 23 e 24 aconteceu o Curso Sistema de Cultivo de Frutíferas no Amazonas, com 
atividades  nas  áreas  de  bananicultura,  citricultura  e  guaranicultura  realizadas  na  sede  da 
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Embrapa Amazônia Ocidental, em Manaus, e no campo experimental Caldeirão, em Iranduba 
(AM). As culturas priorizadas no Curso Sistema de Cultivo de Frutíferas no Amazonas vêm 
sendo trabalhadas pelos técnicos bolsistas nos municípios contemplados pelo projeto, algumas 
com Unidades Demonstrativas implantadas.

Conforme Meneghetti, foram priorizadas nessa capacitação a cultura da banana, que está na 
base alimentar  na  região,  e  tem o potencial  de gerar  renda com uso de tecnologias  que 
aumentam  a  produtividade;  também  a  cultura  do  guaraná  que  é  típica  da  pequena 
propriedade e tem importância em gerar renda; e ainda a cultura dos citros, que no projeto 
vem sendo trabalhada para atender o abastecimento interno de alguns municípios. Também foi 
realizada palestra sobre a cultura do açaí, que é alvo de Unidades Demonstrativas e demanda 
em alguns municípios com expectativa de geração de renda para os agricultores.

Todos os cursos abordaram os aspectos gerais das culturas, linhas de pesquisa, sistemas de 
produção,  uso  de  cultivares  resistentes  e  mais  produtivas,  preparo  da  área  para  cultivo, 
manejo de plantas e controle de doenças e pragas. Os treinamentos foram orientados pelos 
pesquisadores Luadir Gasparotto e Mirza Pereira (bananeira), Marcos Garcia e Terezinha Garcia 
(citros), e Adauto Maurício Tavares, André Atroch, Firmino Nascimento, José Clério Rezende 
Pereira e José Roberto Antoniol Fontes (guaraná). A palestra sobre açaí foi ministrada pelo 
pesquisador Edson Barcelos.

Workshop e Seminário

Na quinta-feira,  25,  foi  a  vez  de  realizar  o  Workshop de Avaliação das  Ações  do Projeto 
Fruticultura. Durante o evento, cada bolsista apresentou as atividades realizadas, desafios e 
resultados alcançados. Por fim, no dia 26, foi realizado o Seminário Comunicação e extensão 
rural  no Projeto Pró-Rural/Fruticultura, com o objetivo de analisar e avaliar  o processo de 
comunicação e as metodologias de extensão rural utilizadas no Projeto.

Participaram como facilitadores do seminário os pesquisadores Gilmar Meneghetti e Lindomar 
Silva, e os analistas Felipe Rosa e Síglia Souza.

O projeto "Transferência de tecnologia e estratégias de socialização do conhecimento para a 
agricultura familiar: a inovação na fruticultura do Estado do Amazonas" integra o Programa 
Estratégico de Transferência de Tecnologias para o Setor Rural – Pró-Rural, financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas  (Fapeam)  e  com gestão da Secretaria  de 
Estado da Produção Rural (Sepror/AM), além da parceria  do Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

Além da área  de Fruticultura,  a  Embrapa Amazônia  Ocidental  coordena outras  três  linhas 
temáticas do Pró-Rural: Culturas Alimentares, Pecuária Sustentável e Produção de Borracha 
Natural. 

http://www.grupocultivar.com.br/noticias/bolsistas-sao-treinados-em-cultivo-de-frutiferas-e-
avaliam-projeto-pro-rural
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O  Grupo  de  Pesquisas  Alfabetização  Científica  e  Agroecologia  na  Amazônia  (GPAAA)  do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) inicia na próxima Terça-feira (1), a Oficina 
de Elaboração de Projetos Científicos Escolares que estima beneficiar aproximadamente 3.290 
professores, da rede pública de educação no Amazonas. O objetivo da iniciativa é estimular e 
colaborar com a elaboração de projetos de pesquisa no ambiente escolar.

A oficina visa fornecer subsídios para: Identificar os elementos requeridos num projeto de 
pesquisa: (título, objetivos, tipo de pesquisa, instrumentos e determinação das estratégias de 
coleta de dados, análise dos dados e cronograma de execução); Estruturar os elementos que 
compõem um projeto de pesquisa; Elaborar um pré-projeto (Título, justificativa, objetivo geral 
e específico, metodologia e referencial teórico); Elaborar um pré- cronograma de atividades e 
financeiro.

Na ocasião, os participantes terão a oportunidade de aprender a desenvolver um projeto de 
pesquisa  apropriado  para  ser  executado  em ambiente  escolar,  envolvendo  estudantes  do 
ensino fundamental (séries finais) e médio. Escolha e delimitação do tema/título, problemas, 
objetivos  e  metas,  justificativa,  metodologia,  bibliografia,  cronograma e  orçamento,  serão 
algumas das etapas apresentadas aos participantes.

A ação é composta de atividades teóricas e práticas, dinâmica de Interação, aula expositivo-
participativa,  atividade aplicada e acompanhada em sala de aula: elaboração de projeto a 
partir  de  um  roteiro  estabelecido,  utilizando  o  edital  do  Programa  Ciência  na  Escola  da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas PCE/Fapeam e o formulário o de 
apresentação de proposta FAPEAM/PCE.

Segundo a coordenadora geral do PCE, Maria de Fátima Vieira Nowak, para alcançar a meta e 
beneficiar  professores  de  diversos  lugares  do  Amazonas,  a  oficina  será  executada 
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presencialmente e também por canais multimídias. “Começamos 2016 com força total, é a 
energia da ciência transformando o futuro, para isto estabelecemos como meta da formação 
continuada de professores, beneficiar diretamente 3290 professores da rede pública (estadual 
e municipal) do Amazonas, oferecendo esta oficina Para atingir  esta meta ofereceremos a 
oficina nos modos presencial (capital e interior), mediado pelo centro de mídias, e online”, 
explicou Nowak.

Interior e Capital

No interior do estado, a meta é oferecer a oficina para 1040 professores, sendo duas oficinas 
realizadas  em cada  Coordenadoria  Regional  PCE,  cada oficina  ofertando  40 vagas.  Já  em 
Manaus,  a  oficina  irá  beneficiar  diretamente  600 professores,  com 15  turmas,  cada  uma 
contendo 40 vagas. “O mais importante nesta formação é apresentar uma nova ferramenta 
para  os  professores  utilizarem  dentro  da  sala  de  aula,  tornando  o  processo  de  ensino 
aprendizagem  mais  interessante”,  comentou  Emanoel  Afonso  Leite,  Coordenador  Técnico 
Científico do GPAAA.

Mídias

Nas aulas  mediadas  pela  mídia,  por  meio  do  Centro  de  Mídias  da  Secretaria  estadual  de 
Educação (Seduc), a oficina pretende beneficiar 30 professores. Além disso, em 2016 o grupo 
de pesquisa lança a modalidade online, onde serão oferecidas 36 turmas de 45 de vagas, 
totalizando 1620 professores que podem ser favorecidos pela ação.

Avaliação

A avaliação será individual  e  coletiva,  a  aprendizagem será considerada satisfatória  se  os 
participantes  atenderem  aos  seguintes  critérios;  participação  das  aulas  e  das  atividades 
realizadas nas oficinas e frequência.

http://www.redetiradentes.com.br/formacao-continuada-beneficiara-3-290-professores-da-
rede-publica-amazonas/

http://www.redetiradentes.com.br/formacao-continuada-beneficiara-3-290-professores-da-rede-publica-amazonas/
http://www.redetiradentes.com.br/formacao-continuada-beneficiara-3-290-professores-da-rede-publica-amazonas/


Veículo:  Embrapa Editoria: Pag: 

Assunto: Bolsista são treinados em cultivo de frutíferas e avaliam projeto Pró- Rural  
Cita a 

FAPEAM: Release da assessoria         

Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 01/03/2016

O projeto "Transferência de tecnologia e estratégias de socialização do conhecimento para a 
agricultura  familiar:  a  inovação  na  fruticultura  do  Estado  do  Amazonas"  realizou  quatro 
eventos  de  capacitação  e  de  gestão  do  projeto,  entre  os  dias  22  e  26  de  fevereiro. 
Participaram das capacitações 10 técnicos de extensão rural que atuam como bolsistas nos 
municípios de Atalaia do Norte, Careiro da Várzea, Iranduba, Lábrea, Novo Aripuanã, Silves, 
Tabatinga, Itapeaçu (distrito de Urucurituba), Itacoatiara e distrito de Novo Remanso, e uma 
bolsista de apoio administrativo em Manaus.
 
Conforme o pesquisador da Embrapa e coordenador do projeto, Gilmar Antônio Meneghetti, os 
eventos tiveram o objetivo de atualizar conhecimentos importantes para o término do projeto 
e para a continuidade das atividades profissionais dos bolsistas, além de identificar aspectos 
positivos e adversidades nas ações do projeto. As atividades foram promovidas pela Embrapa 
Amazônia Ocidental.
 
Administração Rural
O  primeiro  curso  aconteceu  no  dia  22  de  fevereiro,  com  o  tema  Gestão  de  Pequenas 
Propriedades Rurais do Amazonas. Ministrado pela analista Elizângela De França Carneiro e 
pelo pesquisador José Olenilson Costa Pinheiro, ambos da Embrapa, a atividade teve como 
objetivo  treinar  os  técnicos  para  orientar  pequenos  produtores  rurais  quanto  ao 
empreendedorismo rural e as práticas administrativas de planejamento, organização, direção e 
controle das atividades desenvolvidas na propriedade rural. "Decidimos por esse curso para 
que os técnicos tenham conhecimento de alguns princípios para auxiliar os agricultores nas 
decisões na pequena propriedade e atuem como multiplicadores", destacou Meneghetti. 
 
Sistema de Cultivo de Frutíferas
Entre os dias 23 e 24 aconteceu o Curso Sistema de Cultivo de Frutíferas no Amazonas, com 
atividades  nas  áreas  de  bananicultura,  citricultura  e  guaranicultura  realizadas  na  sede  da 
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Embrapa Amazônia Ocidental, em Manaus, e no campo experimental Caldeirão, em Iranduba 
(AM). As culturas priorizadas no Curso Sistema de Cultivo de Frutíferas no Amazonas vêm 
sendo trabalhadas pelos técnicos bolsistas nos municípios contemplados pelo projeto, algumas 
com Unidades Demonstrativas implantadas. 
 
Conforme Meneghetti, foram priorizadas nessa capacitação a cultura da banana, que está na 
base alimentar  na  região,  e  tem o potencial  de gerar  renda com uso de tecnologias  que 
aumentam  a  produtividade;  também  a  cultura  do  guaraná  que  é  típica  da  pequena 
propriedade e tem importância em gerar renda; e ainda a cultura dos citros, que no projeto 
vem sendo trabalhada para atender o abastecimento interno de alguns municípios. Também foi 
realizada palestra sobre a cultura do açaí, que é alvo de Unidades Demonstrativas e demanda 
em alguns municípios com expectativa de geração de renda para os agricultores.
 
Todos os cursos abordaram os aspectos gerais das culturas, linhas de pesquisa, sistemas de 
produção,  uso  de  cultivares  resistentes  e  mais  produtivas,  preparo  da  área  para  cultivo, 
manejo de plantas e controle de doenças e pragas. Os treinamentos foram orientados pelos 
pesquisadores Luadir Gasparotto e Mirza Pereira (bananeira), Marcos Garcia e Terezinha Garcia 
(citros), e Adauto Maurício Tavares, André Atroch, Firmino Nascimento, José Clério Rezende 
Pereira e José Roberto Antoniol Fontes (guaraná). A palestra sobre açaí foi ministrada pelo 
pesquisador Edson Barcelos. 
Workshop e Seminário
Na quinta-feira,  25,  foi  a  vez  de  realizar  o  Workshop de Avaliação das  Ações  do Projeto 
Fruticultura. Durante o evento, cada bolsista apresentou as atividades realizadas, desafios e 
resultados alcançados. Por fim, no dia 26, foi realizado o Seminário Comunicação e extensão 
rural  no Projeto Pró-Rural/Fruticultura, com o objetivo de analisar e avaliar  o processo de 
comunicação e as metodologias de extensão rural utilizadas no Projeto.
 
Participaram como facilitadores do seminário os pesquisadores Gilmar Meneghetti e Lindomar 
Silva, e os analistas Felipe Rosa e Síglia Souza. 
 
O projeto "Transferência de tecnologia e estratégias de socialização do conhecimento para a 
agricultura familiar: a inovação na fruticultura do Estado do Amazonas" integra o Programa 
Estratégico de Transferência de Tecnologias para o Setor Rural – Pró-Rural, financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas  (Fapeam)  e  com gestão da Secretaria  de 
Estado da Produção Rural (Sepror/AM), além da parceria  do Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).
 
Além da área  de Fruticultura,  a  Embrapa Amazônia  Ocidental  coordena outras  três  linhas 
temáticas do Pró-Rural: Culturas Alimentares, Pecuária Sustentável e Produção de Borracha 
Natural. 
 
 

Síglia Souza (66/AM)
Embrapa Amazônia Ocidental

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/10270829/bolsistas-sao-treinados-em-
cultivo-de-frutiferas-e-avaliam-projeto-pro-rural
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 Trata-se de um software que está sendo desenvolvido pelo pesquisador Edry Antônio Garcia, 
com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) para ajudar no aumento da produtividade dos veículos do sistema de 
transporte público, em Manaus.

O software irá permitir os cálculos dos indicadores classe mundial aplicável na manutenção dos 
ônibus  de  transporte  público  de  Manaus.  Estes  índices,  segundo  o  pesquisador,  fornecem 
elementos para tomar decisões e estabelecer metas.

“Este indicadores fornecerão relatórios de  forma concisos sobre a produtividade do transporte 
público.  O   software  ainda  favorece  o  gerenciamento  da  manutenção  e  garante  a 
disponibilidade da função dos ônibus de modo a atender a um processo de produção ou serviço 
com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados”, explicou o 
Edry Antônio Garcia.

Doutor em Ciências Técnicas pela Universidad de Holguin Oscar Lucero Moya, em Cuba, ele 
explicou que com isso, será possível diminuir o índice de veículos quebrados durante o trajeto, 
ou seja, menos tempo de espera nas paradas, mais conforto para população no processo de 
deslocamento e maior satisfação pelo usuário do transporte coletivo na cidade.

“Ele esta sendo feito numa linguagem de programação chamada Java, teria em essência um 
módulo de entrada de dados, um módulo de processamento de dados e um módulo de saída 
de resultados que seriam dados em forma de indicadores e gráficos que expressam tendências 
na manutenção”, disse o pesquisador.

Além do software, também será produzido um livro de manutenção que abrange os conceitos e 
tendências atuais da manutenção visando a sua utilização na prática produtiva nas empresas 
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de  transporte  público  de  Manaus.  O  livro  também poderá  ser  adotado  para  o  Ensino  de 
disciplinas da Engenharia Mecânica e de Manutenção pelas universidades.

Funcionamento do software

De  acordo  com o  Edry  Garcia,  o  usuário  do  software  (responsável  pela  manutenção  dos 
veículos e/ou a diretoria da empresa) irá fazer um cadastro com os dados dos ônibus. Após 
isso,  a  cada intervenção  de  manutenção  será  necessário  digitar  os  dados  solicitados  pelo 
software.

"Estes dados específicos correspondem a ações de manutenção e materiais utilizados, além do 
tempo de trabalho e de paradas para manutenção, o total de quilômetros percorridos e o 
combustível  consumido durante o período de trabalho do ônibus entre uma manutenção e 
outra.  Os  resultados  mostrarão  os  índices  da  classe  mundial  que  atuariam  como  uma 
ferramenta norteadora para tomada de decisões na manutenção dos ônibus, auxiliando na 
diminuição de custos e aumento da produtividade”, explicou o pesquisador. 

http://www.cbsi.net.br/2016/03/pesquisador-desenvolve-novo-software.html

http://www.cbsi.net.br/2016/03/pesquisador-desenvolve-novo-software.html
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Estima-se que a partir de 2018, o Amazonas poderá contar com uma nova tecnologia para o 
trânsito com incisão no transporte coletivo. Trata-se de um software para diminuir o tempo de 
espera nas paradas de ônibus além de acrescentar mais conforto por todo seu trajeto para 
melhorar a vida da população que tanto depende deste meio de locomoção em suas atividades 
rotineiras.

Com  o  apoio  do  governo  do  Estado  na  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas (Fapeam) e sendo desenvolvido pelo pesquisador Edry Antônio Garcia, Doutor em 
Ciências Técnicas pela Universidad de Holguin Oscar Lucero Moya, em Cuba. Que propõem 
como objetivo aumentar a produtividade do sistema de veículos públicos em Manaus por meio 
do fornecimento de elementos cruciais para tomar decisões e estabelecer metas, permitindo os 
cálculos dos indicadores classe mundial aplicável na manutenção dos ônibus.

Funcionamento do software

Além de todas essas funções presenciais do software ele também será a principal fonte de 
dados técnicos, como ações de manutenção, materiais utilizados, tempo de trabalho, paradas 
mecânicas,  quilometragem  e  combustível  consumido  no  período  de  tempo  entre  as 
manutenções. Tudo para diminuir os custos e aumentar a produtividade assim sendo o projeto 
também busca uma saída mais ecologia com lançamento de menos poluentes. Cada ônibus 
terá seu próprio cadastro e cada intervenção de manutenção será exigida pelo software como 
inserção de dados.
http://www.ecrau.com/software-pode-garantir-melhorias-no-sistema-de-transporte-publico/
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A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) formou, nesta 
terça-feira,  1,  quatro  novos  especialistas  na  área  médica,  sendo  dois  deles  os  primeiros 
profissionais  de  mastologia  especializados  em  uma  unidade  estadual.  O  Programa  de 
Residência  Médica  da  instituição,  implantado  há  12  anos,  já  inseriu  no  mercado  40 
especialistas, se consolidando como importante ferramenta de fortalecimento e construção da 
rede  de  assistência  no  Amazonas,  ressaltou  o  diretor-presidente  da  Fundação,  cirurgião 
oncológico Marco Antônio Ricci. Atualmente, 22 médicos participam dos seis cursos oferecidos 
pela unidade, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Uma  cerimônia  simbólica  ocorrida  durante  a  manhã,  no  auditório  da  FCecon  –  avenida 
Francisco  Orellana,  Dom Pedro,  zona Centro-Oeste  de  Manaus  -,  marcou a  formação  dos 
residentes de segundo e terceiro anos dos cursos de mastologia (Bruno Monção Paolino e 
Agnaldo Barroso), cirurgia de cabeça e pescoço (Fábio Bindá) e de cirurgia oncológica (Marcelo 
Henrique dos Santos). Parte deles passará a integrar a rede assistencial no Estado, como é o 
caso do cirurgião Fábio Bindá, absorvido pela própria Fundação.

A ocasião serviu também para dar as boas-vindas aos outros nove residentes que passaram a 
fazer parte do programa, inscritos nos cursos de Anestesiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
e  Radiologia,  Mastologia  e  Diagnóstico  por  Imagem – as  duas  últimas  lançadas  de  forma 
inédita  no  Amazonas.  Além  deles,  a  FCecon  oferta  anualmente  vagas  em  Cancerologia 
Oncológica  e  Cancerologia  Clínica.  Os  novos  médicos  residentes  são:  Newryane  Camara 
Brandão Ramos, Thaiza Maria Oliveira da Camara Lima, Tatiana Valois C. Barroso, Fernando 
Henrique Ribeiro  Correa,  Danilo  Takemura Celloni,  Fernando André Martins Ferreira,  Mário 
Sérgio Moraes Pinto, Ana Cristina da Silva Prado e Kátia Batista de Oliveira.

Para o diretor-presidente da FCecon, cirurgião Marco Antônio Ricci, o status de unidade de 
referência no diagnóstico e tratamento do câncer na Amazônia Ocidental, tem contribuído para 
que os profissionais que recebem capacitação na instituição, sejam reconhecidos em outras 
regiões brasileiras. Ele cita como exemplo o recém-formado em cirurgia oncológica Marcelo 
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Henrique  dos  Santos,  que  foi  selecionado em 2016  para  a  única  vaga  no  curso  de  pós-
graduação em cirurgia ginecológica oncológica minimamente invasiva no Hospital de Barretos, 
em  São  Paulo.  O  processo  seletivo  foi  baseado  em  prova  prática,  entrevista  e  análise 
curricular.

Ele destaca, ainda, que enquanto unidade do SUS, a Fundação tem investido na capacitação 
profissional, lançando nos últimos anos, uma série de novas residências que permitem que os 
clínicos gerais formados no Estado, não precisem se deslocar para outras regiões, em busca de 
aperfeiçoamento nas áreas almejadas.

A diretora de Ensino e Pesquisa, Kátia Luz Torres, destaca os investimentos em programas nas 
duas áreas,  que objetivam, sobretudo,  transformar a unidade em um hospital-escola.  Um 
deles é o Paic (Programa de Apoio à Iniciação Científica), que recebe o apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e que conta, atualmente, com mais de 
40  alunos  de  graduação  de  variadas  universidades  amazonenses.  O  programa  ensejou  o 
ingresso de duas alunas nos cursos de residência da Fundação Cecon.

A formação de novos especialistas representa a dimensão e a importância da FCecon para o 
Amazonas. A equipe que atua na preceptoria tem conduzido esses profissionais à busca pela 
excelência  técnica,  estimulando-os  a  participar  de  programas  internos  em  unidades  de 
referência em todo o Brasil, com o objetivo de ampliar a capacitação”, explicou a diretora de 
Ensino e Pesquisa, Kátia Luz Torres.

De  acordo  com  ela,  um  dos  pontos  trabalhados  durante  a  residência  médica  é  o 
desenvolvimento do lado humanístico e da sensibilidade no trato do paciente oncológico, que 
ao dar entrada na Fundação, geralmente, encontra-se em situação vulnerável, característica 
iminente  ao  câncer.  “Com o  grande  volume  de  pacientes  que  recebemos  diariamente  no 
hospital, a humanização acaba se tornando essencial e desafiadora”, destacou.

(Da Assessoria) 

http://amazonasatual.com.br/fcecon-forma-profissionais-em-diversas-especialidades/

http://amazonasatual.com.br/fcecon-forma-profissionais-em-diversas-especialidades/
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 Um grupo de jovens de Tefé teve uma experiência rica no útimo fim de semana. Em visita à 
Reserva  Mamirauá,  no  dia  27  de  fevereiro,  os  cerca  de  10  jovens,  acompanhados  dos 
professores, conheceram a Pousada Flutuante Uacari, fizeram um passeio de canoa e uma 
trilha pela floresta. O passeio foi a premiação para os vencedores da 1ª Feira de Ciências, 
Tecnologia  e  Desenvolvimento  Social  do  Médio  Solimões,  realizada  em outubro  de  2015. 
Durante a visita à Reserva, o grupo também assistiu uma palestra com João Valsecchi do 
Amaral, diretor Técnico Científico do Instituto Mamirauá, unidade de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação.

Durante a conversa, os jovens conheceram mais sobre as ações de pesquisa e manejo do 
Instituto Mamirauá. O professor de filosofia do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Martinho 
Correia,  orientou  o  projeto  “Sabores  de  Tefé”,  que  venceu  o  primeiro  lugar  na  categoria 
“Trabalhos Aplicados” e acompanhou seus alunos no passeio.  De acordo com o professor, a 
premiação, além de ser um reconhecimento ao envolvimento e dedicação dos alunos, também 
ofereceu a oportunidade de conhecerem ações realizadas na região onde vivem. 

“Eles tomam conhecimento de uma ação de pesquisa e extensão que acontece na região que 
vivem,  através  do  instituto  Mamirauá,  e  que  muitas  vezes  eles  não  têm  noção  dessa 
dimensão.  Eles  percebem,  ao  chegar  aqui,  como o  meio  ambiente  é  trabalhado,  como o 
trabalho com as comunidades ribeirinhas é feito. Acho importante porque abre para eles verem 
o compromisso  que  devem ter  com a comunidade,  com a cidade,  com a  região,  o  meio 
ambiente, voltado principalmente para o desenvolvimento sustentável”, contou Martinho.

João Paulo Borges Pedro, coordenador do Programa de Iniciação Científica Júnior (Pibic-ICJ) do 
Instituto, também conversou com o grupo durante a apresentação. “A nossa ideia é estimular 
os jovens de Tefé  a seguirem uma carreira científica,  estimular  esse despertar  na ciência 
brasileira. Essa foi a primeira Feira, tivemos inscrição de vários alunos e escolas, projetos bem 
interessantes e diferentes uns dos outros. Para a Feira deste ano, todas as escolas do ensino 
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médio de Tefé serão novamente convidadas e o Instituto Mamirauá estará de portas abertas 
para receber os projetos inscritos pelos professores”, comentou.

Sadraque de Souza Castro, 18 anos, foi um dos alunos premiados. O projeto “O efeito das 
fibras na redução do colesterol” foi apresentado por Sadraque e seus colegas, que cursavam o 
1º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Frei André. O projeto foi o 2º lugar na categoria 
“Trabalhos de montagem e Informativos”.   “Nós achamos um tema que dava informação, 
precisava ser um tema que trouxesse novidade e interessasse o púbico. Já estou planejando 
participar da feira desse ano. Gostei da feira porque, às vezes, a gente até ouve falar sobre 
um  tema,  mas  não  estuda  profundamente  pra  saber  os  detalhes.  Gostei  de  aprender  e 
também transmitir o que  eu aprendi para outras pessoas”, comentou Sadraque.
 O jovem, que é do município de Alvarães, está em Tefé desde 2015 para estudar. “Não 
conhecia a Reserva, foi a primeira vez que vim. Aprendi que, aqui, todos os animais têm seu 
tempo, eles vivem em harmonia. Eu aprendi isso e vou guardar pra mim. Já tinha visto jacaré, 
mas não de tão de perto, nunca tinha visto pirarucu boiar, achei muito interessante. Valeu à 
pena”, contou.

Feira de Ciências

Os alunos apresentaram seus trabalhos na 1ª Feira de Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento 
Social  do Médio Solimões,  na sede do Instituto Mamirauá, durante a Semana Nacional  de 
Ciência e Tecnologia em Tefé (Am), realizada em 21 de outubro. “A gente percebe que, com a 
feira, você tem uma interação entre as escolas, uma interação entre os professores e isso é 
interessante. Há uma troca de experiências”, ressaltou o professor do Ifam.

Participaram da feira seis escolas, com 30 projetos inscritos, envolvendo 54 estudantes. Os 
participantes se inscreveram em três categorias: Investigatório, Montagem ou Informativo, e 
Aplicado. Os dois melhores projetos de cada categoria foram premiados durante o evento.

A Feira de Ciências contou com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/3/1/vencedores-da-feira-de-
ciencias-do-medio-solimoes-conhecem-a-reserva-mamiraua/
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Na ultima quinta-feira, 25, foi realizada a apresentação parcial de 15 projetos de iniciação 
científica  desenvolvidos  no  Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas  (HUGV),  da  Universidade 
Federal  do Amazonas. A apresentação, coordenada pela Gerência de Ensino e Pesquisa do 
HUGV, é fruto de uma parceria do HUGV-Ufam com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas (FAPEAM) que resultou no Programa Institucional de Apoio à Iniciação 
Científica (PAIC HUGV 2015/2016).

A gerente de Ensino e Pesquisa do HUGV, professora Dra. Miharu Matsuura Matos, ressalta que 
“O programa está em sua primeira edição, e tem como objetivo estimular o desenvolvimento 
de pesquisa e envolvimento do corpo de pesquisa e alunos em atividades de pesquisa no 
HUGV, bem como fortalecer o vínculo entre o Hospital e a Universidade”.
Segundo a Chefe da Unidade de Divisão do Cuidado do HUGV, Dra. Leila Inês ARC Coelho, que 
participou da banca examinadora dos trabalhos, “o nível geral dos trabalhos foi muito bom, 
demonstrado claramente a competência, o comprometimento e interesse dos alunos. Objetivos 
muito bem delineados, metodologias detalhadas e factíveis, dentro das nossas possibilidades. 
É perceptível a determinação para alcançar o mérito maior que é a publicação dos artigos 
científicos e a geração de conhecimento em nosso hospital.  Outro ponto a ser notado é a 
variedade  de  temas.  Todas  as  áreas  da  saúde  foram  compreendidas  dos  trabalhos 
apresentados”, afirmou.
 A  nutricionista  Zânia  Regina  Pereira,  outro  membro  da  banca  examinadora,  ressaltou  a 
importancia da realização do evento, ao possibilitar “analisar e acompanhar o andamento dos 
trabalhos,  assim  como  a  participação,  envolvimento  e  a  articulação  entre  bolsistas  e 
orientadores. Ao fim, foi uma experiência bastante positiva”.

Segue em anexo, a lista de Projetos apresentados.

http://www.ufam.edu.br/index.php/noticias-bloco-esquerdo/5091-apresentacao-do-programa-
institucional-de-apoio-a-iniciacao-cientifica-do-hugv-comprova-qualidade-dos-projetos
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De 29 de fevereiro a 2 de março de 2016, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por 
meio  da  Assessoria  de Relações Internacionais  e  Interinstitucionais  (ARII),  realiza o  curso 
“Desenvolvimento de Habilidades em Comunicação Científica”.

Com 20 inscritos, o Workshop ministrado em inglês pela instrutora do Conselho Britânico, Jody 
Nelson, tem como objetivo capacitar pesquisadores quanto ao desenvolvimento de habilidades 
de comunicação na língua inglesa, por meio da escrita científica em inglês. O público alvo são 
estudantes da graduação, com 90% dos créditos concluídos e pós-graduandos.

“Esse curso é muito importante para os pesquisadores pois dá a eles mais habilidade para 
divulgarem os seus trabalhos além das fronteiras das Universidades”, relata a palestrante.

A atividade possui o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeam) e do Newton 
Fund  (Fundo Newton),  que  é  uma iniciativa  do  governo  britânico  que  visa  a  promover  o 
desenvolvimento social e econômico de países parceiros. O Workshop acontece no Auditório do 
Prédio Administrativo, setor Norte do Campus Universitário Arthur Virgílio Filho, em Manaus.
http://www.ufam.edu.br/index.php/noticias-bloco-esquerdo/5089-conselho-britanico-ministra-
oficina-sobre-comunicacao-cientifica
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A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) formou, nesta 
terça-feira,  1º  de março,  quatro  novos especialistas na área  médica,  sendo dois  deles os 
primeiros profissionais de mastologia especializados em uma unidade estadual.

O Programa de Residência Médica da instituição, implantado há 12 anos, já inseriu no mercado 
40 especialistas, se consolidando como importante ferramenta de fortalecimento e construção 
da rede de assistência no Amazonas, ressaltou o diretor-presidente da Fundação, cirurgião 
oncológico Marco Antônio Ricci. Atualmente, 22 médicos participam dos seis cursos oferecidos 
pela unidade, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Uma cerimônia simbólica ocorrida durante a manhã, no auditório da FCecon (avenida Francisco 
Orellana, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus), marcou a formação dos residentes de 
segundo e terceiro anos dos cursos de mastologia (Bruno Monção Paolino e Agnaldo Barroso), 
cirurgia de cabeça e pescoço (Fábio Bindá) e de cirurgia oncológica (Marcelo Henrique dos 
Santos).  Parte  deles passará a integrar  a  rede assistencial  no Estado,  como é o caso do 
cirurgião Fábio Bindá, absorvido pela própria Fundação.

A ocasião serviu também para dar as boas-vindas aos outros nove residentes que passaram a 
fazer parte do programa, inscritos nos cursos de Anestesiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
e  Radiologia,  Mastologia  e  Diagnóstico  por  Imagem – as  duas  últimas  lançadas  de  forma 
inédita  no  Amazonas.  Além  deles,  a  FCecon  oferta  anualmente  vagas  em  Cancerologia 
Oncológica  e  Cancerologia  Clínica.  Os  novos  médicos  residentes  são:  Newryane  Camara 
Brandão Ramos, Thaiza Maria Oliveira da Camara Lima, Tatiana Valois C. Barroso, Fernando 
Henrique Ribeiro  Correa,  Danilo  Takemura Celloni,  Fernando André Martins Ferreira,  Mário 
Sérgio Moraes Pinto, Ana Cristina da Silva Prado e Kátia Batista de Oliveira.

Unidade de referência - Para o diretor-presidente da FCecon, cirurgião Marco Antônio Ricci, o 
status de unidade de referência no diagnóstico e tratamento do câncer na Amazônia Ocidental, 
tem contribuído  para  que  os  profissionais  que  recebem capacitação  na  instituição,  sejam 
reconhecidos  em  outras  regiões  brasileiras.  Ele  cita  como  exemplo  o  recém-formado  em 
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cirurgia oncológica Marcelo Henrique dos Santos, que foi selecionado em 2016 para a única 
vaga no curso de pós-graduação em cirurgia ginecológica oncológica minimamente invasiva no 
Hospital  de  Barretos,  em  São  Paulo.  O  processo  seletivo  foi  baseado  em  prova  prática, 
entrevista e análise curricular.

Ele destaca, ainda, que enquanto unidade do SUS, a Fundação tem investido na capacitação 
profissional, lançando nos últimos anos, uma série de novas residências que permitem que os 
clínicos gerais formados no Estado, não precisem se deslocar para outras regiões, em busca de 
aperfeiçoamento nas áreas almejadas.

Paic  -  A  diretora  de  Ensino  e  Pesquisa,  Kátia  Luz  Torres,  destaca  os  investimentos  em 
programas nas duas áreas, que objetivam, sobretudo, transformar a unidade em um hospital-
escola. Um deles é o Paic (Programa de Apoio à Iniciação Científica), que recebe o apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e que conta, atualmente, 
com mais de 40 alunos de graduação de variadas universidades amazonenses. O programa 
ensejou o ingresso de duas alunas nos cursos de residência da Fundação Cecon.

“A formação de novos especialistas representa a dimensão e a importância da FCecon para o 
Amazonas. A equipe que atua na preceptoria tem conduzido esses profissionais à busca pela 
excelência  técnica,  estimulando-os  a  participar  de  programas  internos  em  unidades  de 
referência em todo o Brasil, com o objetivo de ampliar a capacitação”, explicou a diretora de 
Ensino e Pesquisa, Kátia Luz Torres.

De  acordo  com  ela,  um  dos  pontos  trabalhados  durante  a  residência  médica  é  o 
desenvolvimento do lado humanístico e da sensibilidade no trato do paciente oncológico, que 
ao dar entrada na Fundação, geralmente, encontra-se em situação vulnerável, característica 
iminente  ao  câncer.  “Com o  grande  volume  de  pacientes  que  recebemos  diariamente  no 
hospital, a humanização acaba se tornando essencial e desafiadora”, destacou.

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/03/programa-de-residencia-medica-da-fcecon-forma-
profissionais-em-diversas-especialidades-uma-delas-inedita-no-amazonas/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/03/programa-de-residencia-medica-da-fcecon-forma-profissionais-em-diversas-especialidades-uma-delas-inedita-no-amazonas/
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O  Grupo  de  Pesquisas  Alfabetização  Científica  e  Agroecologia  na  Amazônia  (GPAAA)  do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) inicia na próxima Terça-feira (1), a Oficina 
de Elaboração de Projetos Científicos Escolares que estima beneficiar aproximadamente 3.290 
professores, da rede pública de educação no Amazonas. O objetivo da iniciativa é estimular e 
colaborar com a elaboração de projetos de pesquisa no ambiente escolar.

A oficina visa fornecer subsídios para: Identificar  os elementos requeridos num projeto de 
pesquisa: (título, objetivos, tipo de pesquisa, instrumentos e determinação das estratégias de 
coleta de dados, análise dos dados e cronograma de execução); Estruturar os elementos que 
compõem um projeto de pesquisa; Elaborar um pré-projeto (Título, justificativa, objetivo geral 
e específico, metodologia e referencial teórico); Elaborar um pré- cronograma de atividades e 
financeiro.

Na ocasião, os participantes terão a oportunidade de aprender a desenvolver um projeto de 
pesquisa  apropriado  para  ser  executado  em ambiente  escolar,  envolvendo  estudantes  do 
ensino fundamental (séries finais) e médio. Escolha e delimitação do tema/título, problemas, 
objetivos  e  metas,  justificativa,  metodologia,  bibliografia,  cronograma  e  orçamento,  serão 
algumas das etapas apresentadas aos participantes.

A ação é composta de atividades teóricas e práticas, dinâmica de Interação, aula expositivo-
participativa, atividade aplicada e acompanhada em sala de aula: elaboração de projeto a 
partir  de  um  roteiro  estabelecido,  utilizando  o  edital  do  Programa  Ciência  na  Escola  da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas PCE/Fapeam e o formulário o de 
apresentação de proposta FAPEAM/PCE.

Segundo a coordenadora geral do PCE, Maria de Fátima Vieira Nowak, para alcançar a meta e 
beneficiar  professores  de  diversos  lugares  do  Amazonas,  a  oficina  será  executada 
presencialmente e também por canais multimídias. “Começamos 2016 com força total, é a 
energia da ciência transformando o futuro, para isto estabelecemos como meta da formação 
continuada de professores, beneficiar diretamente 3290 professores da rede pública (estadual 
e municipal) do Amazonas, oferecendo esta oficina Para atingir  esta meta ofereceremos a 
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oficina nos modos presencial (capital e interior), mediado pelo centro de mídias, e online”, 
explicou Nowak.

Interior e Capital

No interior do estado, a meta é oferecer a oficina para 1040 professores, sendo duas oficinas 
realizadas em cada Coordenadoria Regional PCE, cada oficina ofertando 40 vagas. Já em 
Manaus, a oficina irá beneficiar diretamente 600 professores, com 15 turmas, cada uma 
contendo 40 vagas. “O mais importante nesta formação é apresentar uma nova ferramenta 
para os professores utilizarem dentro da sala de aula, tornando o processo de ensino 
aprendizagem mais interessante”, comentou Emanoel Afonso Leite, Coordenador Técnico 
Científico do GPAAA.

Mídias

Nas aulas mediadas pela mídia, por meio do Centro de Mídias da Secretaria estadual de 
Educação (Seduc), a oficina pretende beneficiar 30 professores. Além disso, em 2016 o grupo 
de pesquisa lança a modalidade online, onde serão oferecidas 36 turmas de 45 de vagas, 
totalizando 1620 professores que podem ser favorecidos pela ação.

Avaliação

A avaliação será individual e coletiva, a aprendizagem será considerada satisfatória se os 
participantes atenderem aos seguintes critérios; participação das aulas e das atividades 
realizadas nas oficinas e frequência.

http://www.redetiradentes.com.br/ronaldotiradentes/formacao-continuada-beneficiara-3-290-
professores-da-rede-publica-no-amazonas/
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