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 O  Governo  do  Amazonas,  por  meio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 

Amazonas (Fapeam), lançou o edital do Prêmio Fapeam de Jornalismo Científico 2016. As 

inscrições estão abertas até o dia 22 de junho, com a lista de finalistas a ser divulgada no 

mesmo mês. A premiação está prevista para julho deste ano.

O prêmio, que tem o objetivo de incentivar a prática do jornalismo científico no Estado do 

Amazonas, irá reconhecer trabalhos jornalísticos que tenham contribuído, em 2015, para a 

divulgação e a popularização da Ciência,  Tecnologia e Inovação  nos meios de comunicação do 

Amazonas.  As  inscrições  devem ser  feitas  através  do  Sistema  de  Gestão  de  Projetos  da 

Fapeam (Sigfapeam),  por meio de formulário online específico.

Acesse o edital

A ciência como pauta

Em sua 7ª edição, o prêmio  Fapeam de Jornalismo Científico já se tornou referência entre 

profissionais e estudantes do Amazonas. Neste ano, os profissionais da área de comunicação 

participarão  na  modalidade  comunicação  midiática  e  podem  concorrer  nas  seguintes 

categorias:  impresso  (jornal/revista),  fotojornalismo,  rádio,  audiovisual  (reportagem  ou 

videorreportagem), imagem cinematográfica e internet.

Já os estudantes de comunicação podem se inscrever nas categorias impresso (jornal/revista), 

fotojornalismo, rádio e internet.

Poderão ser inscritos materiais jornalísticos divulgados entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de 

dezembro  de  2015.   Cada  autor  poderá  submeter  até  três  trabalhos  ao  edital, 
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independentemente  da  categoria,  porém  só  poderá  ser  premiado  em  apenas  uma  das 

categorias nesta edição do Prêmio. Caso o candidato tenha trabalhos vencedores em mais de 

uma categoria, receberá premiação apenas pela categoria em que tenha obtido a maior nota.

Os trabalhos vencedores receberão um troféu de acordo com as categorias e níveis definidos 

no edital.

A  novidade  da  premiação  neste  ano  é  que  na  categoria  audiovisual  (reportagem  ou 

videorreportagem) os demais membros da equipe do trabalho vencedor receberão um diploma 

em reconhecimento à participação na elaboração do material jornalístico produzido.

Além da premiação aos profissionais e estudantes, serão concedidas menções honrosas, em 

caráter de incentivo, ao “Jornalista Amigo da Ciência – Impresso /Revista” e “Jornalista Amigo 

da  Ciência  –  TV”,  como  forma  de  reconhecimento  à  contribuição  desses  jornalistas  na 

divulgação científica no Amazonas.

 Leia a matéria na íntegra:

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/abertas-inscricoes-para-7o-

premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-em-manaus/?

cHash=3a7f4bb4657b6c113060b2faf2a52d53

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/abertas-inscricoes-para-7o-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-em-manaus/?cHash=3a7f4bb4657b6c113060b2faf2a52d53
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/abertas-inscricoes-para-7o-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-em-manaus/?cHash=3a7f4bb4657b6c113060b2faf2a52d53
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/abertas-inscricoes-para-7o-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-em-manaus/?cHash=3a7f4bb4657b6c113060b2faf2a52d53
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O prêmio, que tem o objetivo de incentivar a prática do jornalismo científico no Estado do 

Amazonas, irá reconhecer trabalhos jornalísticos que tenham contribuído, em 2015, para a 

divulgação e a popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação nos meios de comunicação do 

Amazonas.  As  inscrições  devem ser  feitas  através  do  Sistema  de  Gestão  de  Projetos  da 

Fapeam (Sigfapeam), por meio de formulário online específico.

Acesse os tutoriais e saiba como se inscrever

Tutorial para upload de áudio - Soundcloud

Tutorial para upload de imagens – Flickr

Tutorial para upload de imagens – Picasa

Tutorial para upload de vídeos – Youtube

Tutorial para upload de vídeos – Vimeo

A ciência como pauta

Em sua 7ª edição, o prêmio  Fapeam de Jornalismo Científico já se tornou referência entre 

profissionais e estudantes do Amazonas. Neste ano, os profissionais da área de comunicação 

participarão  na  modalidade  comunicação  midiática  e  podem  concorrer  nas  seguintes 

categorias:  impresso  (jornal/revista),  fotojornalismo,  rádio,  audiovisual  (reportagem  ou 
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videorreportagem), imagem cinematográfica e internet.

Já os estudantes de Comunicação podem se inscrever nas categorias impresso (jornal/revista), 

fotojornalismo, rádio e internet.

Poderão ser inscritos materiais jornalísticos divulgados entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de 

dezembro  de  2015.  Cada  autor  poderá  submeter  até  três  trabalhos  ao  edital, 

independentemente  da  categoria,  porém  só  poderá  ser  premiado  em  apenas  uma  das 

categorias nesta edição do Prêmio. Caso o candidato tenha trabalhos vencedores em mais de 

uma categoria, receberá premiação apenas pela categoria em que tenha obtido a maior nota.

Os trabalhos vencedores receberão um troféu de acordo com as categorias e níveis definidos 

no edital.

A  novidade  da  premiação  neste  ano  é  que  na  categoria  audiovisual  (reportagem  ou 

videorreportagem) os demais membros da equipe do trabalho vencedor receberão um diploma 

em reconhecimento à participação na elaboração do material jornalístico produzido.

Além da premiação aos profissionais e estudantes, serão concedidas menções honrosas, em 

caráter de incentivo, ao “Jornalista Amigo da Ciência – Impresso /Revista” e “Jornalista Amigo 

da  Ciência  –  TV”,  como  forma  de  reconhecimento  à  contribuição  desses  jornalistas  na 

divulgação científica no Amazonas.

 Leia a matéria na íntegra:

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/abertas-as-inscricoes-para-a-7a-edicao-do-premio-

fapeam-de-jornalismo-cientifico/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/abertas-as-inscricoes-para-a-7a-edicao-do-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/abertas-as-inscricoes-para-a-7a-edicao-do-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico/
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O  Governo  do  Amazonas,  por  meio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 

Amazonas (Fapeam), lançou o edital do Prêmio  Fapeam de Jornalismo Científico 2016. As 

inscrições estão abertas até e vão até o dia  22 de junho,  com a lista  de finalistas a ser 

divulgada no mesmo mês. A premiação está prevista para julho deste ano.

O prêmio, que tem o objetivo de incentivar a prática do jornalismo científico no Estado do 

Amazonas, irá reconhecer trabalhos jornalísticos que tenham contribuído, em 2015, para a 

divulgação e a popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação nos meios de comunicação do 

Amazonas.  As  inscrições  devem ser  feitas  através  do  Sistema  de  Gestão  de  Projetos  da 

Fapeam (Sigfapeam), por meio de formulário online específico.

A ciência como pauta

Em sua 7ª edição, o prêmio  Fapeam de Jornalismo Científico já se tornou referência entre 

profissionais e estudantes do Amazonas. Neste ano, os profissionais da área de comunicação 

participarão  na  modalidade  comunicação  midiática  e  podem  concorrer  nas  seguintes 

categorias:  impresso  (jornal/revista),  fotojornalismo,  rádio,  audiovisual  (reportagem  ou 

videorreportagem), imagem cinematográfica e internet.

Já os estudantes de Comunicação podem se inscrever nas categorias impresso (jornal/revista), 

fotojornalismo, rádio e internet.

Poderão ser inscritos materiais jornalísticos divulgados entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de 

dezembro  de  2015.  Cada  autor  poderá  submeter  até  três  trabalhos  ao  edital, 

independentemente  da  categoria,  porém  só  poderá  ser  premiado  em  apenas  uma  das 

categorias nesta edição do Prêmio. Caso o candidato tenha trabalhos vencedores em mais de 

uma categoria, receberá premiação apenas pela categoria em que tenha obtido a maior nota.
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Os trabalhos vencedores receberão um troféu de acordo com as categorias e níveis definidos 

no edital.

A  novidade  da  premiação  neste  ano  é  que  na  categoria  audiovisual  (reportagem  ou 

videorreportagem) os demais membros da equipe do trabalho vencedor receberão um diploma 

em reconhecimento à participação na elaboração do material jornalístico produzido.

Além da premiação aos profissionais e estudantes, serão concedidas menções honrosas, em 

caráter de incentivo, ao “Jornalista Amigo da Ciência – Impresso /Revista” e “Jornalista Amigo 

da  Ciência  –  TV”,  como  forma  de  reconhecimento  à  contribuição  desses  jornalistas  na 

divulgação científica no Amazonas.

Leia a matéria na íntegra:http://www.amazonasnoticias.com.br/abertas-as-inscricoes-para-a-

7a-edicao-do-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico/

http://www.amazonasnoticias.com.br/abertas-as-inscricoes-para-a-7a-edicao-do-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico/
http://www.amazonasnoticias.com.br/abertas-as-inscricoes-para-a-7a-edicao-do-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico/
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A  Fundação  Hospital  Adriano  Jorge  (FHAJ),  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde 
(Susam), lança nesta quarta-feira (18), o Edital nº 01/FHAJ/PAIC, que torna pública a abertura 
de inscrição para seleção de novos projetos, orientadores e bolsistas do Programa de Apoio à 
Iniciação Científica (PAIC), edição 2016/2017. O programa é desenvolvido em parceria com a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

O período de inscrição e entrega de documentação será de 19 de maio a 10 de junho de 2016.  
As  normas  do  processo  seletivo  estão  disponíveis  para  consulta  no  site  da  FHAJ 
(www.fhaj.am.gov.br). Para a inscrição o candidato deve trazer a ficha de inscrição digitalizada 
preenchida e impressa, assim como todos os documentos exigidos no Edital. O atendimento 
será realizado na Coordenação do PAIC, na Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), no horário de 
8h às 12 horas.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

De acordo com Rosiane Pinheiro Palheta, coordenadora do PAIC/FHAJ, as bolsas terão vigência 
de  1º  de  Agosto  de  2016  a  31  de  julho  de  2017  e  serão  distribuídas  em 11  áreas  de 
conhecimento:  Medicina,  Epidemiologia/Estatística,  Farmácia,  Fisioterapia,  Psicologia, 
Biblioteconomia, História da Saúde, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social e Ciências Sociais. 
“Ao todo, são 33 linhas de pesquisa a serem exploradas”, destacou a coordenadora. O valor da 
bolsa é R$ 400,00 mensais.

A Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) informa que podem se inscrever na seleção estudantes 
de graduação regularmente matriculados em instituições de Ensino Superior do Amazonas, 
credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Conselho Estadual de Educação 
e, quando for o caso, conveniadas com a Fundação Hospital Adriano Jorge. Entre os requisitos, 
o estudante deve estar matriculado a partir  do segundo período. Também não pode estar 
cursando os últimos períodos na data de ingresso ao programa. É exigido que o candidato não 
possua vínculo empregatício de qualquer natureza, nem seja beneficiário de qualquer tipo de 
bolsa.

O  objetivo  do  PAIC  é  disseminar  o  conhecimento  científico  através  do  envolvimento  dos 
estudantes de graduação em todo o processo de investigação, proporcionando um pensamento 
crítico-analítico.  Também tem por meta proporcionar aos alunos a experiência  prática e o 
desenvolvimento de habilidades em pesquisas.
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O  Edital  nº  01/FHAJ/PAIC  (2016/2017)  poderá  ser  acessado  no  site  da  Fundação,  no 
www.fhaj.am.gov.br. Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao Departamento de 
Pesquisa da FHAJ, com a coordenação do PAIC/FHAJ, pelo telefone (92) 3612-2296 ou ainda 
pelo email paic_fhaj@hotmail.com.

Leia a matéria na íntegra:

http://metropolitano.info/hospital-adriano-jorge-abre-inscricoes-para-bolsistas-do-paic/

http://metropolitano.info/hospital-adriano-jorge-abre-inscricoes-para-bolsistas-do-paic/


Veículo:portal mamirauá Editoria Pag: 

Assunto:Conhecimento tradicional contribui para novo método de pesquisa para captura de pacas na 

Amazônia

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:            D  ata:17/05/16

 A pesquisa científica sobre aspectos biológicos e ecológicos de animais silvestres apresenta 
um  desafio:  a  detecção  e  captura  desses  animais  em  ambiente  natural.  Na  Reserva  de 
Desenvolvimento  Sustentável  Amanã,  no  Amazonas,  pesquisadores  do  Instituto  Mamirauá 
encontraram  uma  técnica  eficiente  para  a  captura  de  pacas  (Cuniculus  paca),  com  a 
colaboração dos moradores de comunidades locais. O método foi descrito em artigo divulgado 
recentemente na revista científica internacional Wildlife Biology.

Hani Bizri, pesquisador do Instituto Mamirauá, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, destaca que a maioria das informações biológicas conhecidas sobre as 
pacas  vem  do  estudo  em  cativeiro.  De  acordo  com  o  pesquisador,  a  falta  de  métodos 
apropriados  para  captura  dos  animais,  dificulta  a  coleta  de  dados  científicos  que  possam 
auxiliar no desenvolvimento de estratégias de conservação.

A paca é um roedor de grande porte que pesa em média 8 kg. “Apesar do seu tamanho, existe  
uma grande  dificuldade  de  se  obter  dados  científicos  sobre  a  espécie,  pois  é  um animal 
estritamente noturno, bastante elusivo e que vive em buracos na terra”, explica Hani. 

“A partir da captura, podemos, por exemplo, usar radio-colares para monitorar o deslocamento 
dos indivíduos, podemos obter amostras de sangue, pelo e pele para pesquisas sobre zoonoses 
e reprodução”, contou Hani. Após a captura para a coleta de dados, os animais são novamente 
devolvidos à vida livre, em ambiente natural.

Durante a realização da pesquisa,  foram testadas três técnicas em campo, comparando a 
relação  de  eficácia  e  custo  das  metodologias.  O  método  apresentado  no  artigo  pelos 
pesquisadores  demonstrou  resultados  mais  eficientes  e  baratos  que  técnicas  científicas 
convencionais. Esse método foi desenvolvido a partir da adaptação e padronização científica da 
técnica  executada  por  moradores  locais,  e  realizado  com  aporte  dos  conhecimentos 
tradicionais de caça para subsistência na Amazônia.

Hani  ressalta  que  dois  assistentes  de  pesquisa  tiveram  participação  importante  para  a 
pesquisa,  que  são  moradores  da  comunidade  Ubim,  localizada  na  Reserva  Amanã.  O 
pesquisador ressalta que “apesar da caça afetar as populações de paca na Amazônia, esta 

Sim

Não

Sim Não

data:30
data:30


atividade  também pode  servir  como um auxiliador  do  desenvolvimento  de  estratégias  de 
conservação para a espécie. Isso porque os moradores locais, de alguma forma, conseguem 
detectar e se aproximar dos animais para abatê-los”.
A proposta do trabalho foi a utilização de cães para a detecção das pacas na floresta, técnica 
tradicional de caça na Amazônia. “Discuti bastante essa técnica junto com os moradores locais, 
que me auxiliaram na padronização do método a partir do conhecimento tradicional sobre a 
espécie.  Nós  usamos  dois  cães  de  caça  da  comunidade,  que  identificavam  as  locas  e 
expulsavam as pacas para a água, onde capturávamos com redes. O trabalho mostrou que a 
técnica de caça foi bem mais eficiente, 4 vezes mais do que as gaiolas com iscas usadas em 
outros locais,  demonstrando o grande valor  do conhecimento tradicional  para aprimorar  a 
ciência. Os moradores locais sentiram-se muito valorizados e também entraram como autores 
do trabalho”, reforçou Hani.

O  pesquisador  ressalta  que,  apesar  de  ser  considerada  como  “pouco  preocupante”  pela 
International Union for Conservation of Nature (IUCN), a paca sofre ameaças localmente. “Ela 
se encontra em algum grau de ameaça em metade das listas vermelhas estaduais no Brasil, 
sendo que os principais fatores para isso é a perda de habitat e a caça. A paca é um animal 
bastante caçado especialmente na Amazônia, servindo como um importante alimento para os 
moradores das comunidades locais. Entretanto, na maioria dos trabalhos neste bioma a caça 
de paca é considerada insustentável”, disse Hani.

Metodologia e resultados

Foram realizadas expedições de campo entre agosto de 2013 e outubro de 2014, englobando o 
período de  seca  e  cheia  na região.  Foi  delimitada uma área de 10 hectares,  onde foram 
aplicados os três métodos de captura: técnica de caça tradicional com cães, instalação de 
redes em tocas e instalação de armadilhas com iscas.

O  primeiro  método  obteve75% de  sucesso  na  captura  dos  animais  detectados,  enquanto 
apenas uma paca foi capturada com a instalação das redes e nenhuma com as armadilhas, que 
ainda capturou dois animais que não eram contemplados na pesquisa e também se destacou 
como o método mais caro.

Na utilização da técnica de caça tradicional, dois cães treinados previamente por moradores 
locais ajudaram na detecção dos animais, expulsando-os para fora das tocas, momento em 
que eram capturados por rede. As buscas aconteceram durante a manhã. Para diminuir os 
riscos de zoonoses ou ferimentos entre os animais, os cães foram tratados e acompanhados de 
perto durante a atividade.

No segundo método testado, foram instaladas redes sobre buracos de fuga das tocas após. A 
equipe percorria as áreas demarcadas pela pesquisa para encontrar o animal, seus rastros ou 
sua toca. Após a instalação das redes, os animais são expulsos das tocas com o movimento de 
galhos e ramos. Essa técnica já era sugerida em outros estudos com a espécie.

No outro método, foram instaladas 55 armadilhas camufladas no ambiente, com iscas feitas 
com uma mistura de banana, mandioca e inhame. As armadilhas eram revisadas durante a 
noite. Esse método também é indicado para realização de pesquisas com pequenos mamíferos.

Os resultados positivos da pesquisa demonstram que a técnica bem-sucedida pode contribuir 
para outras pesquisas com a espécie. “Esta técnica é bastante eficiente e poderá ser aplicada 
em todo o bioma amazônico para obter dados antes impossíveis de se conseguir em campo, 
como informações reprodutivas e de saúde dos animais e a densidade populacional, e essas 
informações  podem  subsidiar  estratégias  de  conservação  adequadas  para  garantir  uma 
exploração sustentável da espécie”, completou Hani.

A pesquisa contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), para o pagamento de bolsas. Além de Hani, também assinam o artigo 
Louise Maranhão e João Valsecch, do Instituto Mamirauá, e Luiz Whashington da Silva Araújo e 
Wigson da Silva Araújo, moradores da Reserva Amanã.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/5/17/conhecimento-
tradicional-contribui-para-novo-metodo-de-pesquisa-para-captura-de-pacas-na-amazonia/

http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/5/17/conhecimento-tradicional-contribui-para-novo-metodo-de-pesquisa-para-captura-de-pacas-na-amazonia/
http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/5/17/conhecimento-tradicional-contribui-para-novo-metodo-de-pesquisa-para-captura-de-pacas-na-amazonia/
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O  Governo  do  Amazonas,  por  meio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas (Fapeam), lançou o edital do Prêmio  Fapeam de Jornalismo Científico 2016. As 
inscrições estão abertas até e vão até o dia  22 de junho,  com a lista  de finalistas a ser 
divulgada no mesmo mês. A premiação está prevista para julho deste ano.

O prêmio, que tem o objetivo de incentivar a prática do jornalismo científico no Estado do 
Amazonas, irá reconhecer trabalhos jornalísticos que tenham contribuído, em 2015, para a 
divulgação e a popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação nos meios de comunicação do 
Amazonas.  As  inscrições  devem ser  feitas  através  do  Sistema  de  Gestão  de  Projetos  da 
Fapeam (Sigfapeam), por meio de formulário online específico.

Acesse os tutoriais e saiba como se inscrever

Tutorial para upload de áudio – Soundcloud

Tutorial para upload de imagens – Flickr

Tutorial para upload de imagens – Picasa

Tutorial para upload de vídeos – Youtube

Tutorial para upload de vídeos – Vimeo

A ciência como pauta

Em sua 7ª edição, o prêmio  Fapeam de Jornalismo Científico já se tornou referência entre 
profissionais e estudantes do Amazonas. Neste ano, os profissionais da área de comunicação 
participarão  na  modalidade  comunicação  midiática  e  podem  concorrer  nas  seguintes 
categorias:  impresso  (jornal/revista),  fotojornalismo,  rádio,  audiovisual  (reportagem  ou 
videorreportagem), imagem cinematográfica e internet.

Já os estudantes de Comunicação podem se inscrever nas categorias impresso (jornal/revista), 
fotojornalismo, rádio e internet.
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Não

Sim Não



Poderão ser inscritos materiais jornalísticos divulgados entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de 
dezembro  de  2015.  Cada  autor  poderá  submeter  até  três  trabalhos  ao  edital, 
independentemente  da  categoria,  porém  só  poderá  ser  premiado  em  apenas  uma  das 
categorias nesta edição do Prêmio. Caso o candidato tenha trabalhos vencedores em mais de 
uma categoria, receberá premiação apenas pela categoria em que tenha obtido a maior nota.

Os trabalhos vencedores receberão um troféu de acordo com as categorias e níveis definidos 
no edital.

A  novidade  da  premiação  neste  ano  é  que  na  categoria  audiovisual  (reportagem  ou 
videorreportagem) os demais membros da equipe do trabalho vencedor receberão um diploma 
em reconhecimento à participação na elaboração do material jornalístico produzido.

Além da premiação aos profissionais e estudantes, serão concedidas menções honrosas, em 
caráter de incentivo, ao “Jornalista Amigo da Ciência – Impresso /Revista” e “Jornalista Amigo 
da  Ciência  –  TV”,  como  forma  de  reconhecimento  à  contribuição  desses  jornalistas  na 
divulgação científica no Amazonas.

Leia a matéria na íntegra:
http://jornaldehumaita.com.br/2016/05/18/abertas-as-inscricoes-para-7a-edicao-do-premio-
fapeam-de-jornalismo-cientifico/

http://jornaldehumaita.com.br/2016/05/18/abertas-as-inscricoes-para-7a-edicao-do-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico/
http://jornaldehumaita.com.br/2016/05/18/abertas-as-inscricoes-para-7a-edicao-do-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico/
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A Embrapa Amazônia Ocidental  (Manaus/AM) já lançou o edital  2016/2017 para oferta de 
novas bolsas de iniciação científica, destinadas a alunos de graduação, em diversas áreas do 
conhecimento. O processo seletivo teve calendário de inscrições aberto na segunda-feira, 16 
de maio, e se estende até o dia 31 de maio.

Os estudantes interessados em ingressar no Programa de Iniciação Científica da Embrapa no 
Amazonas podem acessar o edital que rege o processo no portal da empresa, disponível no 
link www.embrapa.br/amazonia-ocidental/estagios-e-bolsas/iniciacao-cientifica-2016.

No  documento  constam todas  as  regras  que  orientam o  processo  seletivo,  como  prazos, 
procedimentos  e  documentos  necessários,  além  das  áreas  disponíveis  e  seus  respectivos 
orientadores. No mesmo local o aluno ainda encontra o formulário de inscrição, formulário do 
plano de trabalho e formulário do currículo Lattes do orientador.

Dúvidas e Informações

O candidato pode tirar dúvidas sobre o processo seletivo por meio do Setor de Gestão de 
Pessoas  (SGP)  da  Embrapa  Amazônia  Ocidental.  Os  telefones  para  contato  são  3303-
7833/3303-7865, o e-mail é cpaa.selecao-pibic@embrapa.br e o endereço é rodovia AM-010, 
km 29, zona rural.  O deslocamento até a sede da empresa pode ser feito por transporte 
público, através da linha de ônibus 430 (Colônia Japonesa – T1 – Centro).

Áreas Disponíveis

Além de disponibilizar bolsas em diversas áreas relacionadas aos grandes temas de pesquisa 
da Embrapa no Amazonas, como agropecuária, piscicultura e recursos florestais, o processo 
também tem vagas disponíveis nos campos de economia rural, socioeconomia, informática, 
transferência de tecnologia e comunicação empresarial.

Programa de Iniciação Científica

O Programa de Iniciação Científica da Embrapa Amazônia Ocidental conta com apoio do CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), através do Pibic (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), e da Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas), por meio do Paic/AM (Programa de Apoio à Iniciação Científica do 
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Amazonas).

1º Congresso Amazônico de Iniciação Científica

Com o título Inovação e Produtividade para a Sustentabilidade, a Faculdade La Salle realiza, de 
04 a 06 de julho, o 1º Congresso Amazônico de Iniciação Científica. O evento contará com 
Fórum de Tecnologia e Sustentabilidade, minicursos, palestras e apresentação de pôsteres. As 
inscrições  com  resumos  podem  ser  feitas  até  o  dia  30  de  maio,  por  meio  do  site 
www.lasalle.edu.br/faculdade/manaus.  O  e-mail  para  submissão  de  trabalhos  é  o 
congressoicmanaus@lasalle.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3655-
1200 ou no endereço Avenida Dom Pedro, 151.

A Embrapa, juntamente com outras instituições, é uma das apoiadoras do Congresso.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.redetiradentes.com.br/bolsas-de-iniciacao-cientifica-sao-oferecidas-pela-embrapa/

http://www.redetiradentes.com.br/bolsas-de-iniciacao-cientifica-sao-oferecidas-pela-embrapa/
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A  Fundação  Hospital  Adriano  Jorge  (FHAJ),  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde 
(Susam), lançou nesta quarta-feira, dia 18, o Edital nº 01/FHAJ/PAIC, que torna pública a 
abertura de inscrição para seleção de novos projetos, orientadores e bolsistas do Programa de 
Apoio à Iniciação Científica (PAIC), edição 2016/2017. O programa é desenvolvido em parceria 
com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

O período de inscrição e entrega de documentação será de 19 de maio a 10 de junho de 2016.  
As  normas  do  processo  seletivo  estão  disponíveis  para  consulta  no  site  da  FHAJ 
(www.fhaj.am.gov.br). Para a inscrição o candidato deve trazer a ficha de inscrição digitalizada 
preenchida e impressa, assim como todos os documentos exigidos no Edital. O atendimento 
será realizado na Coordenação do PAIC, na Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), no horário de 
8h às 12 horas.

De acordo com Rosiane Pinheiro Palheta, coordenadora do PAIC/FHAJ, as bolsas terão vigência 
de  1º  de  agosto  de  2016  a  31  de  julho  de  2017  e  serão  distribuídas  em 11  áreas  de 
conhecimento:  Medicina,  Epidemiologia/Estatística,  Farmácia,  Fisioterapia,  Psicologia, 
Biblioteconomia, História da Saúde, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social e Ciências Sociais. 
“Ao todo, são 33 linhas de pesquisa a serem exploradas”, destacou a coordenadora. O valor da 
bolsa é R$400 mensais.

Leia a matéria na íntegra: 

http://eliezergonzales.portaldoholanda.com/amazonas/fundacao-hospital-adriano-jorge-lanca-
edital-ofertando-bolsas-para-pesquisa-cientifica
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http://eliezergonzales.portaldoholanda.com/amazonas/fundacao-hospital-adriano-jorge-lanca-edital-ofertando-bolsas-para-pesquisa-cientifica
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Bióloga da Fundação Alfredo da Matta (Fuam), Fabíola da Costa Rodrigues está desenvolvendo 
um estudo com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam), para elaborar um painel com marcadores genéticos que 
auxiliem a identificação precoce da pré-disposição dos pacientes à hanseníase.

O projeto de pesquisa é desenvolvido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Científico 
Regional (DCR/AM) da Fapeam. Segundo a pesquisadora, o painel irá ajudar na identificação 
de  polimorfismos (controle  genético  de  cada  indivíduo)  em diferentes  genes  estudados  e, 
assim, analisar a tendência ao desenvolvimento da doença.

“Futuramente,  esperamos  conseguir  colocar  esse  painel  de  exame  genético  na  rotina  do 
atendimento, assim, o sangue recolhido do paciente ou de pessoas saudáveis que vierem fazer 
os exames poderá passar pelo painel para verificar a chance daquela pessoa ter hanseníase. 
Poderemos, ainda, verificar como está o quadro clínico da doença para aqueles pacientes que 
já estão infectados. Isso ajudará muito no tratamento”, disse Rodrigues.

As análises estão sendo realizadas em pacientes da Fuam e em pessoas saudáveis. De acordo 
com a pesquisadora, o objetivo do estudo, além de diagnosticar precocemente a doença, é 
entender o porquê de certos indivíduos apresentarem quadros mais graves do que outros.

O estudo  é  desenvolvido  em parceria  com a Fundação  Oswaldo  Cruz (Fiocruz)  do  Rio  de 
Janeiro, e contou com dois Pesquisadores Visitantes Sêniores (PVS) com aporte financeiro da 
Fapeam para pesquisas em conjunto com a Fuam.

“Além da Fiocruz do Rio de Janeiro, faço questão de falar do grande incentivo que recebemos 
da Fapeam, não somente nesse projeto, mas em outros paralelos que fazemos no laboratório. 
Acredito que 90% dos recursos que recebemos vêm da  Fapeam e isso é muito importante 
para desenvolvermos nossas pesquisas”, afirmou a pesquisadora.

Atendimento – Fabíola Rodrigues informou que um banco com 1.030 controles de indivíduos 
saudáveis foi criado para o estudo e as análises continuam sendo realizadas em pacientes com 
a  doença.  De  acordo  com  a  pesquisadora,  cerca  de  400  pessoas  estão  recebendo  o 
atendimento da hanseníase na Fundação Alfredo da Matta e participam do projeto de pesquisa. 
Ela ressalta a importância da busca pelo tratamento.
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Não

Sim Não



“A hanseníase é uma doença que tem uma manifestação lenta, então, às vezes, aparece uma 
manchinha na pele e a pessoa não dá importância. Porém, essa mancha vai aumentando e vai 
aparecendo em outras regiões do corpo e quando menos se espera a doença já está em um 
estado avançado em que o tratamento é mais complexo”, disse a pesquisadora.

Leia a matéria na íntegra:
http://portaldoamazonas.com/estudo-realizado-com-apoio-da-fapeam-pretende-auxiliar-no-
diagnostico-precoce-da-hanseniase

http://portaldoamazonas.com/estudo-realizado-com-apoio-da-fapeam-pretende-auxiliar-no-diagnostico-precoce-da-hanseniase
http://portaldoamazonas.com/estudo-realizado-com-apoio-da-fapeam-pretende-auxiliar-no-diagnostico-precoce-da-hanseniase
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Bióloga da Fundação Alfredo da Matta (Fuam), Fabíola da Costa Rodrigues está desenvolvendo 
um estudo com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam), para elaborar um painel com marcadores genéticos que 
auxiliem a identificação precoce da pré-disposição dos pacientes à hanseníase.

O projeto de pesquisa é desenvolvido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Científico 
Regional (DCR/AM) da Fapeam. Segundo a pesquisadora, o painel irá ajudar na identificação 
de  polimorfismos (controle  genético  de  cada  indivíduo)  em diferentes  genes  estudados  e, 
assim, analisar a tendência ao desenvolvimento da doença.

“Futuramente,  esperamos  conseguir  colocar  esse  painel  de  exame  genético  na  rotina  do 
atendimento, assim, o sangue recolhido do paciente ou de pessoas saudáveis que vierem fazer 
os exames poderá passar pelo painel para verificar a chance daquela pessoa ter hanseníase. 
Poderemos, ainda, verificar como está o quadro clínico da doença para aqueles pacientes que 
já estão infectados. Isso ajudará muito no tratamento”, disse Rodrigues.

As análises estão sendo realizadas em pacientes da Fuam e em pessoas saudáveis. De acordo 
com a pesquisadora, o objetivo do estudo, além de diagnosticar precocemente a doença, é 
entender o porquê de certos indivíduos apresentarem quadros mais graves do que outros.

O estudo  é  desenvolvido  em parceria  com a Fundação  Oswaldo  Cruz (Fiocruz)  do  Rio  de 
Janeiro, e contou com dois Pesquisadores Visitantes Sêniores (PVS) com aporte financeiro da 
Fapeam para pesquisas em conjunto com a Fuam.

“Além da Fiocruz do Rio de Janeiro, faço questão de falar do grande incentivo que recebemos 
da Fapeam, não somente nesse projeto, mas em outros paralelos que fazemos no laboratório. 
Acredito que 90% dos recursos que recebemos vêm da Fapeam e isso é muito importante para 
desenvolvermos nossas pesquisas”, afirmou a pesquisadora.

Atendimento – Fabíola Rodrigues informou que um banco com 1.030 controles de indivíduos 
saudáveis foi criado para o estudo e as análises continuam sendo realizadas em pacientes com 
a  doença.  De  acordo  com  a  pesquisadora,  cerca  de  400  pessoas  estão  recebendo  o 
atendimento da hanseníase na Fundação Alfredo da Matta e participam do projeto de pesquisa. 
Ela ressalta a importância da busca pelo tratamento.
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“A hanseníase é uma doença que tem uma manifestação lenta, então, às vezes, aparece uma 
manchinha na pele e a pessoa não dá importância. Porém, essa mancha vai aumentando e vai 
aparecendo em outras regiões do corpo e quando menos se espera a doença já está em um 
estado avançado em que o tratamento é mais complexo”, disse a pesquisadora.

Leia a matéria na íntegra:
http://jornaldehumaita.com.br/2016/05/18/estudo-realizado-no-amazonas-pretende-auxiliar-
no-diagnostico-precoce-da-hanseniase/

http://jornaldehumaita.com.br/2016/05/18/estudo-realizado-no-amazonas-pretende-auxiliar-no-diagnostico-precoce-da-hanseniase/
http://jornaldehumaita.com.br/2016/05/18/estudo-realizado-no-amazonas-pretende-auxiliar-no-diagnostico-precoce-da-hanseniase/
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A  Fundação  Hospital  Adriano  Jorge  (FHAJ),  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde 
(Susam), lança nesta quarta-feira (18), o Edital nº 01/FHAJ/PAIC, que torna pública a abertura 
de inscrição para seleção de novos projetos, orientadores e bolsistas do Programa de Apoio à 
Iniciação Científica (PAIC), edição 2016/2017. O programa é desenvolvido em parceria com a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O período de inscrição e 
entrega de documentação será de 19 de maio a 10 de junho de 2016. As normas do processo 
seletivo  estão  disponíveis  para  consulta  no  site  da  FHAJ  (www.fhaj.am.gov.br).  Para  a 
inscrição o candidato deve trazer a ficha de inscrição digitalizada preenchida e impressa, assim 
como todos os documentos exigidos no Edital. O atendimento será realizado na Coordenação 
do PAIC, na Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), no horário de 8h às 12 horas. De acordo 
com Rosiane Pinheiro Palheta, coordenadora do PAIC/FHAJ, as bolsas terão vigência de 1º de 
Agosto de 2016 a 31 de julho de 2017 e serão distribuídas em 11 áreas de conhecimento: 
Medicina,  Epidemiologia/Estatística,  Farmácia,  Fisioterapia,  Psicologia,  Biblioteconomia, 
História da Saúde, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social e Ciências Sociais. “Ao todo, são 33 
linhas de pesquisa a serem exploradas”, destacou a coordenadora. O valor da bolsa é R$ 
400,00 mensais. A Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) informa que podem se inscrever na 
seleção  estudantes  de  graduação  regularmente  matriculados  em  instituições  de  Ensino 
Superior do Amazonas, credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Conselho 
Estadual de Educação e, quando for o caso, conveniadas com a Fundação Hospital Adriano 
Jorge. Entre os requisitos, o estudante deve estar matriculado a partir do segundo período. 
Também não pode estar cursando os últimos períodos na data de ingresso ao programa. É 
exigido que o candidato não possua vínculo empregatício de qualquer natureza, nem seja 
beneficiário  de  qualquer  tipo  de  bolsa.  O  objetivo  do  PAIC  é  disseminar  o  conhecimento 
científico  através  do  envolvimento  dos  estudantes  de  graduação  em todo  o  processo  de 
investigação,  proporcionando  um  pensamento  crítico-analítico.  Também  tem  por  meta 
proporcionar  aos  alunos  a  experiência  prática  e  o  desenvolvimento  de  habilidades  em 
pesquisas. O Edital nº 01/FHAJ/PAIC (2016/2017) poderá ser acessado no site da Fundação, 
no www.fhaj.am.gov.br. Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao Departamento de 
Pesquisa da FHAJ, com a coordenação do PAIC/FHAJ, pelo telefone (92) 3612-2296 ou ainda 
pelo email paic_fhaj@hotmail.com.
Leia a matéria na íntegra:
http://www.portaldomarcossantos.com.br/2016/05/18/fundacao-adriano-jorge-lanca-edital-para-
paic-20162017/
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As cientistas brasileiras podem inscrever suas pesquisas até o dia 15 de maio para concorrer à 
11ª edição do Prêmio L’Oréal-Unesco-ABC Para Mulheres na Ciência. O prêmio será destinado 
exclusivamente as mulheres. Os trabalhos devem ser apresentados no portal do prêmio até o 
próximo domingo.

A premiação existe desde 2006 e é feita pela L’Oréal Brasil, em parceria com a Organização 
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e pela Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), com o objetivo de reconhecer e valorizar a presença feminina na ciência. Nesta 
edição, serão selecionados sete trabalhos e as autoras serão premiadas com uma bolsa-auxílio 
de R$ 50 mil cada.

Em 2015, mais de 400 pesquisas de todo o país foram inscritas. Nas edições anteriores, seis 
pesquisadoras brasileiras foram contempladas. Entre elas a Mayana Zatz, na área de genética, 
Lucia Previato, em microbiologia, Beatriz Barbuy, em astrofísica, e Belita Koiller, Marcia 
Barbosa e Thaisa Bergmann, em física.

Para se inscrever acesse:http://www.paramulheresnaciencia.com.br/inscricoes/

Leia  a matéria na íntegra:
http://www.sindct.org.br/index.php?q=node/3549

Sim

Não

Sim Não

http://www.sindct.org.br/index.php?q=node/3549


Veículo: Facebook Ciência Hoje Editoria: Pag: 

Assunto: L'oréal -unesco -ABC prorrogam inscrições do prÊmio para mulheres na ciência 
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: 12/05/2016

 

Sim

Não

Sim Não



Veículo: facebook Portal  Marcos Santos Editoria: Pag: 

Assunto: Inscrições abertas para o 7 prêmio fapeam de jornalismo científico 
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: 18/05/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: facebook  METROPOLITANO Editoria: Pag: 

Assunto: Hospital Adriano jorge abre inscrições para bolsistas do PAIC 
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: 18/05/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Portal Anpepp /nacional Editoria: Pag: 

Assunto: MCTI divulga proposta para Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019 
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: 16/05/2016

Proposta de prioridades para próximos quatro anos está aberta a contribuições

Está  aberta  a  contribuições  a  proposta  da  Estratégia  Nacional  de  Ciência,  Tecnologia  e 
Inovação  (Encti)  2016-2019.  O  texto  Veja  integra  do  documento  aqui  está  no  portal  do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e é possível participar do aprimoramento 
por e-mail.

O documento foi  apresentado nesta segunda-feira (14/1/2015) a gestores e servidores da 
Pasta  pelo  secretário  de Políticas  e Programas de Pesquisa e  Desenvolvimento,  Jailson de 
Andrade. De acordo com o titular da Seped, quatro áreas sensíveis devem ganhar destaque – 
as seguranças alimentar, cibernética, energética e hídrica –, mas a futura Estratégia também 
enfatizaria tecnologias críticas, a exemplo da questão espacial, do uso sustentável da energia 
nuclear e do aproveitamento da biodiversidade e preservação dos biomas nacionais. Segundo 
Jailson, que coordena a elaboração do texto, o documento deve propor ampliar, consolidar e 
integrar  a  infraestrutura  física  e  os  recursos  humanos  voltados  à  pesquisa  no  território 
brasileiro. Acesse o conteúdo e envie sua contribuição.

Processo

Vigente  de  2012 a  2015,  a  atual  Encti  precisa  ser  substituída  pelo  novo  documento,  em 
elaboração  pelas  secretarias  do  MCTI,  ao  lado  do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCTI).

Além da discussão interna no MCTI, a proposição deve passar por rodadas de aperfeiçoamento 
nas comunidades acadêmica e empresarial. O coordenador da iniciativa prevê debates com a 
Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e outras entidades representativas.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.site.anpepp.org.br/index.php/en/home-en/94-noticias/372-mcti-divulga-proposta-para-
estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2016-2019

Sim

Não

Sim Não

http://www.site.anpepp.org.br/index.php/en/home-en/94-noticias/372-mcti-divulga-proposta-para-estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2016-2019
http://www.site.anpepp.org.br/index.php/en/home-en/94-noticias/372-mcti-divulga-proposta-para-estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2016-2019
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