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 Na última década o Amazonas alcançou crescimento expressivo no índice de titulação em

doutorado. Em 2015, 119 novos doutores foram diplomados. Enquanto em 2006, apenas 29

concluíram  o  curso.  As  informações  são  da  Capes  (Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de

Pessoal de Nível  Superior) do Ministério da Educação. Apesar do aumento significativo, de

310%,  o  volume  de  doutores  no  Estado  ainda  é  insatisfatório  quando  comparado  ao

quantitativo de profissionais diplomados anualmente nas demais regiões do país. Para os pós-

doutores  amazonenses,  o  deficit  na  qualificação  científica  é  decorrente  de  um  problema

histórico ligado à falta de investimentos, por parte do poder público, nas áreas de ciência e

tecnologia.

A assessoria de comunicação da Capes afirma que no último levantamento feito pela fundação,

entre os anos de 2010 e 2013, o Amazonas registrou um aumento de 40% no volume de

cursos de pós-graduação ofertados, entre mestrados e doutorados. O órgão ainda informou

que em 1998 apenas três pessoas concluíram o doutorado no Estado. 

Para a presidente da Adua (Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas) e

pós-doutora  em  museologia,  Guilhermina  Terra,  o  processo  de  viabilização  de  cursos  de

doutorado na capital iniciou há aproximadamente 10 anos, período em que segundo ela, o

governo do Estado começou a investir nas áreas de ciência e tecnologia. Guilhermina destaca a

dificuldade no acesso aos cursos e conta que até à criação da Fapeam (Fundação de Amparo à

Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas),  os  interessados  em  elevar  o  patamar  acadêmico

precisavam sair da capital rumo a outros Estados em busca de uma universidade que ofertasse

o doutorado ou até mesmo um mestrado, situação que ela enfrentou para conseguir o título.

Porém, a professora precisou sair do país consciente de que os custos com as despesas seriam
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de sua total responsabilidade. 

"O problema é que o poder público deixou de investir em ciência e tecnologia. É um gargalo

histórico. O Estado de São Paulo está atento ao segmento científico desde a década de 30 e

hoje colhe os bons resultados que impactam diretamente na economia daquele Estado e logo,

ao país. O processo de financiamento disponível aos pesquisadores por meio da Fapeam nos

dá  esperança  de  aumento  no  índice  de  profissionais  titulados.  Porém,  mesmo  com  o

crescimento, o volume continua sendo mínimo em relação aos doutores formados anualmente

nos demais Estados", avaliou.

Guilhermina cursou pós-doutorado em Portugal com o subsídio de uma bolsa ofertada pelo

CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). "Decidi investir em

mim. Mas, não são todas as pessoas que têm condições de se deslocar a outro país para

estudar e custear todas as despesas".

Na avaliação da museóloga, a saída para o deficit de doutores no Estado está na retomada, em

âmbito nacional e estadual, dos órgãos representantes da ciência e tecnologia. Recentemente,

o  governo  federal  decidiu  fundir  o  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  com  o

Ministério  das  Comunicações.  A  mudança  também aconteceu  a  nível  estadual,  quando  o

governador José Melo determinou a fusão da secretaria de ciência e tecnologia à Secretaria 

Leia mais na integra:
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Orientação  ambiental,  palestras  sobre  cuidados  com  a  saúde,  noções  de  higiene,

esclarecimentos  sobre  fungos,  bactérias  e  parasitos,  além da  divulgação  da  8ª  edição  da

Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) foram algumas das iniciativas que o

ILMD/Fiocruz Amazônia realizou na semana passada na comunidade Lago do Limão, localizada

no município de Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus), durante ação alusiva à Semana do

Meio Ambiente. O evento foi realizado em parceria com o Núcleo de Saúde da Família (Nasf)

da comunidade e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

O ILMD realiza uma pesquisa ambiental na comunidade, por meio do Programa de Excelência

em Pesquisa Básica e Aplicada em Saúde da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do

Amazonas (Proep/Fapeam) e sob a tutela do Laboratório Diversidade Microbiana da Amazônia

de Importância para a Saúde da instituição (Ldmais/ILMD), que tem como coordenadora a

pesquisadora Ormezinda Fernandes. 

Confira na integra:

http://amazonia.fiocruz.br/ensino/cursos/cursos-e-eventos/1705-fiocruz-amazonia-realiza-

acao-alusiva-ao-meio-ambiente-na-comunidade-lago-do-limao
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Interessados em conhecer as pesquisas da Embrapa Amazônia Ocidental  com plantas medicinais,

aromáticas e condimentares, cinco produtores orgânicos de cupuaçu, da comunidade Jardim Floresta,

situada no km 126 da BR-174, em Presidente Figueiredo-AM, visitaram nesta quarta-feira, 8 de junho

de 2016, o Campo Experimental da Unidade. A visita fez parte das atividades do projeto "Pesquisas e

Inovações  Tecnológicas  para  o  Desenvolvimento  da  Cultura  do  Cupuaçuzeiro  no  Estado  do

Amazonas",  liderado  pela  pesquisadora  Aparecida  Claret,  da  Embrapa  Amazônia  Ocidental

(Manaus/AM) que conta com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas

(Fapeam).

Na  comunidade  está  instalada  uma  Unidade  Demonstrativa  (UD)  na  propriedade  de  dona  Isabel

Gomes  dos  Santos,  produtora  rural,  que  esteve  presente  na  visita.  Através  das  Unidades

Demonstrativas que são modelos, os pesquisadores da Embrapa ministram cursos e os produtores

participantes servem de multiplicadores das tecnologias.A produtrora disse que está muito satisfeita

com o trabalho da Embrapa, por que em um ano o cupuaçuzeiro que foi plantado já está produzindo.

"Já sei até o sabor do cupuaçu. É doce, não é azedo como os outros", diz.

A Unidade Demonstrativa tem 55 pés de cupuaçu,  das 10 variedades resistentes que a Embrapa

lançou nos últimos anos, plantados em consórcio com açaí, macaxeira, feijão e milho. Foi plantado em

maio de 2015 e já começou a produzir.

Leia mais na integra:

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/agricultores-organicos-de-cupuacu-conhecem-

plantios-da-embrapa-145507
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Você já imaginou comer tudo que tiver vontade e não engordar? Chocolate, sorvete, biscoito,
dentre outras guloseimas que são deliciosas, mas que fazem você ganhar peso? Um projeto de
pesquisa desenvolvido pelo professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Emerson
Silva Lima, com aporte financeiro do governo do Amazonas por meio da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) pretende acabar com este problema.

O estudo consiste em isolar uma substância do breu branco - uma resina que nasce do cerne
do tronco de uma árvore da floresta Amazônica - que é capaz de inibir enzimas digestivas,
degradar  e  digerir  carboidratos  e  lipídios.  A  inibição  dessas  enzimas  faz  com  que  esses
carboidratos ou esses lipídios não sejam absorvidos e, assim, reduzir a hiperglicemia (aumento
do açúcar no sangue) ou a lipidemia (presença de gordura saturada no sangue) de animais ou
de pacientes em tratamento com essa substância.

De acordo com o professor, o produto natural isolado do breu branco se chama amirina. A
partir da amirina, pode-se fazer em laboratório a amirona, que é um produto oxidado capaz de
inibir o aumento de peso. O projeto é parte da tese de doutorado da aluna do PPG-Bionorte,
Rosilene Silva, e foi desenvolvido juntamente com o grupo de pesquisa do professor doutor do
Departamento de Química da Ufam, Valdir Veiga Junior.
Veja na integra:
http://www.acritica.com/channels/governo/news/substancia-do-breu-branco-pode-ser-o-
segredo-para-o-emagrecimento
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Estudantes do ensino médio de escolas públicas de Manaus criaram pranchas da modalidade
Stand Up Paddle com garrafas PET e outros produtos recicláveis, como CDs e canos de PVC. Os
praticantes da modalidade esportiva, que lembra o surf, ficam em pé na prancha e remam em
mares e rios. Os cientistas juniores, como são chamados, deram uma destinação sustentável a
esse material que é considerado lixo e geralmente descartado de forma inadequada no meio
ambiente.

O trabalho  faz  parte  de  dois  projetos  desenvolvidos  na  Escola  Estadual  Senador  Petrônio
Portella:  o  Pró-Engenharias,  Programa  Estratégico  de  Indução  à  Formação  de  Recursos
Humanos  em  Engenharias  no  Amazonas  e  o  RH-TI,  Programa  Estratégico  de  Indução  à
Formação de Recursos Humanos em Tecnologia da Informação. As iniciativas contam com o
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e da Secretaria
de Estado de Educação (Seduc).

Leia mais na integra:
http://amazonasmais.com.br/estudantes-de-ensino-medio-de-manaus-criam-prancha-
ecologica-com-garrafas-pet/
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A Embrapa Amazônia Ocidental promove, nos dias 16 e 17 de junho, na Universidade Federal
do  Amazonas  (Ufam),  o  Workshop  Produção  Científica:  Desafios  da  Pesquisa,  Ensino  e
Extensão para a Sociedade Amazônica. O evento, destinado a pesquisadores, professores e
alunos de graduação e pós-graduação, tem como objetivo debater a produção científica na
Amazônia e apresentar  a 5ª  edição da revista Terceira Margem Amazônia,  elaborada pelo
grupo de pesquisa Agricultura familiar, sustentabilidade e ruralidade.

Conforme  o  coordenador  do  evento  e  editor  desta  edição  da  revista  Terceira  Margem,
pesquisador  da  Embrapa,  Lindomar  de Jesus  de Sousa Silva,  a  publicação  busca  divulgar
trabalhos oriundos de estudos, pesquisas e experiências sociais relacionados à Amazônia. A
edição também pretende estimular o intercâmbio e o debate entre a comunidade acadêmico-
científica e atores sociais, de forma a contribuir para a produção de conhecimentos sobre a
região.

“A revista busca difundir e levar à comunidade informações que vão ajudar a resolver seus
problemas.  A  produção  científica  é  a  forma  pela  qual  se  presta  contas,  mostrando  os
resultados  e  a  relevância  das  pesquisas  desenvolvidas.  É  com  essa  perspectiva  que  os
organizadores da Revista Terceira Margem Amazônia promovem o evento, com propósito de
apresentar a produção e realizar uma mesa-redonda para debater a produção científica na
Amazônia”, explicou Lindomar.

Leia mais na integra:
http://www.ufam.edu.br/eventos/5533-evento-na-ufam-debate-ciencia-e-apresenta-revista-
terceira-margem-amazonia
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Você já imaginou comer tudo que tiver vontade e não engordar? Chocolate, sorvete, biscoito,
dentre outras guloseimas que são deliciosas, mas que fazem você ganhar peso? Um projeto de
pesquisa desenvolvido pelo professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Emerson
Silva Lima, com aporte financeiro do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), pretende acabar com este problema.

O estudo consiste em isolar uma substância do breu branco – uma resina que nasce do cerne
do tronco de uma árvore da floresta Amazônica – que é capaz de inibir enzimas digestivas,
degradar  e  digerir  carboidratos  e  lipídios.  A  inibição  dessas  enzimas  faz  com  que  esses
carboidratos ou esses lipídios não sejam absorvidos e, assim, reduzir a hiperglicemia (aumento
do açúcar no sangue) ou a lipidemia (presença de gordura saturada no sangue) de animais ou
de pacientes em tratamento com essa substância.

De acordo com o professor, o produto natural isolado do breu branco se chama amirina. A
partir da amirina, pode-se fazer em laboratório a amirona, que é um produto oxidado capaz de
inibir o aumento de peso. O projeto é parte da tese de doutorado da aluna do PPG-Bionorte,
Rosilene Silva, e foi desenvolvido juntamente com o grupo de pesquisa do professor doutor do
Departamento de Química da Ufam, Valdir Veiga Junior.

Testes  e  experimentos  -  De  acordo  com  o  pesquisador,  os  testes  foram  feitos  em
camundongos com uma dieta com alto teor de calorias, utilizando leite condensado, biscoito e
chocolate como alguns dos alimentos.

“Nós dividimos em dois grupos: um com os camundongos que foram induzidos a desenvolver
uma obesidade e outro com camundongos normais, bem magros. Esse processo durou quatro
meses até eles adquirirem um peso já compatível com a obesidade e, a partir desse momento,
nós começamos a tratar os camundongos obesos com a substância isolada do breu branco”,
explicou o professor.
Leia mais na integra:
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/substancia-do-breu-branco-pode-ser-o-segredo-
para-o-emagrecimento/
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A Fundação Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), vinculada à Secretaria de Estado de
Saúde (Susam), está com a inscrição aberta para alunos de universidades públicas e privadas,
para seleção de cinco bolsistas no Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), edição
2016/2017.

O Programa é desenvolvido por cooperação técnica entre a FVS e a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

De acordo com a coordenadora  do PAIC/FVS-AM, Leila Cristina Ferreira da Silva, o período de
inscrição segue até 30 deste mês. “As orientações sobre o processo seletivo estão disponíveis
para consulta no site institucional www.fvs.am.gov.br ”, ressaltou.

 As bolsas terão vigência de agosto de 2016 a julho de 2017, no valor mensal de R$ 400 e
serão  distribuídas  nas  áreas  de  vigilância  em  saúde,  tais  como,  ambiental  (doenças
transmitidas por  vetores,  zoonoses,  geoprocessamento),  sanitária,  epidemiológica (doenças
transmissíveis,  crônicas  não  transmissíveis),  laboratorial  (biologia  molecular,  bacteriologia,
imunologia),  Sistemas  de  Informação  (SINAN,  SIM,  SINASC),  surtos,  epidemias  e  outros,
destacou.

Leia mais na integra:
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/inscricoes-abertas-para-o-paic-20162017-em-
vigilancia-em-saude/
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A Fundação Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), vinculada à Secretaria de Estado de
Saúde (Susam), está com a inscrição aberta para alunos de universidades públicas e privadas,
para seleção de cinco bolsistas no Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), edição
2016/2017.

O Programa é desenvolvido por cooperação técnica entre a FVS e a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

De acordo com a coordenadora  do PAIC/FVS-AM, Leila Cristina Ferreira da Silva, o período de
inscrição segue até 30 deste mês. “As orientações sobre o processo seletivo estão disponíveis
para consulta no site institucional www.fvs.am.gov.br ”, ressaltou.

Leia mais:
http://portaldoamazonas.com/inscricoes-abertas-para-o-paic-20162017-em-vigilancia-em-
saude

Sim

Não

Sim Não

http://portaldoamazonas.com/inscricoes-abertas-para-o-paic-20162017-em-vigilancia-em-saude
http://portaldoamazonas.com/inscricoes-abertas-para-o-paic-20162017-em-vigilancia-em-saude
http://www.fvs.am.gov.br/
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Assunto: Substância do breu branco pode ser o segredo para o emagrecimento 
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Projeto de pesquisa fez experimentos em camundongos obesos e observou uma considerável
redução de peso depois de utilizada a substância 

Leia mais na integra:
http://manauense.com.br/blog/2016/06/13/substancia-do-breu-branco-pode-ser-o-segredo-
para-o-emagrecimento/

Sim

Não

Sim Não

http://manauense.com.br/blog/2016/06/13/substancia-do-breu-branco-pode-ser-o-segredo-para-o-emagrecimento/
http://manauense.com.br/blog/2016/06/13/substancia-do-breu-branco-pode-ser-o-segredo-para-o-emagrecimento/
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