


Veículo:Facebook Escola Estadual Diana Pinheiro Editoria: Pag: 

Assunto: Governo do Amazonas por meio da Fapeam divulga resultado final.. 
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: 27/06/2016

 

Sim

Não

Sim Não



Veículo:Blog do Marcos Santos Editoria: Pag: 

Assunto: Fapeam divulga resultado final do Programa Ciência na Escola 
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: 27/06/2016

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou a relação dos 

406 projetos aprovados no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE). Ao todo, o Governo 

do Amazonas, por meio da Fapeam, irá investir R$ 2,8 milhões para apoiar a execução dos 

projetos de alfabetização científica, com a concessão de bolsas. Neste ano, foram recebidas 

671 propostas, número superior ao recebido em 2015. Além de Manaus, foram apresentadas e 

aprovadas propostas de professores da rede pública de Ensino de 40 municípios do interior do 

Estado,  demonstrando a ampla inserção do Programa no interior  do Amazonas.  Em 2016, 

houve um aumento de 22% no número de municípios que participam do PCE e, desta forma, o 

Programa está presente em mais da metade dos municípios do Estado. Nesta edição, dentre as 

principais  mudanças  no  PCE  está  a  concessão  de  uma  bolsa  de  estudo  adicional  aos 

professores, como auxílio para publicação de artigos com os resultados dos projetos.

Leia a matéria na integra:

http://www.portaldomarcossantos.com.br/2016/06/27/fapeam-divulga-resultado-final-do-

programa-ciencia-na-escola/

Sim

Não

Sim Não

http://www.portaldomarcossantos.com.br/2016/06/27/fapeam-divulga-resultado-final-do-programa-ciencia-na-escola/
http://www.portaldomarcossantos.com.br/2016/06/27/fapeam-divulga-resultado-final-do-programa-ciencia-na-escola/


Veículo:Brazil News Editoria: Pag: 

Assunto: Governo do Amazonas por meio da Fapeam divulga final do Programa Ciência na Escola 
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: 28/06/2016

Ao todo, o Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, irá investir R$ 2,8 milhões para apoiar 

a execução dos projetos de alfabetização científica, com a concessão de bolsas A Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou a relação dos 

Leia a matéria na integra:

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1894733

Sim

Não

Sim Não

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1894733


Veículo:Revista Pará + Editoria: Pag: 

Assunto: Relação entre combate a pobreza e alteração dos ecossistemas da Amazônia é discutida  
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: 27/06/2016

Pesquisadores brasileiros  e  do  Reino Unido estão reunidos  em Manaus,  até  o  dia  24,  em 

workshop que analisa as relações entre os mecanismos de combate à pobreza e os estudos de 

alteração dos ecossistemas da Amazônia.

A pesquisadora Elenise Sherer (PPGSCA-UFAM), uma das coordenadoras dos trabalhos, pelo 

Brasil,  afirma que o encontro deverá resultar  em ações de intercâmbios entre  instituições 

professores e estudantes de instituições de ensino e pesquisa do Amazonas e do Reino Unido.

Três eixos de estudos estão sendo tratados nesse workshop: Experiências e reações à pobreza 

e Mudanças nos Ecossistemas; Governança e mecanismos existentes Lidando com a pobreza 

dos Atingidos por Riscos ambientais; e Novos sócio-ecológicos e respostas políticas inovadoras. 

São patrocinadores do ciclo de estudos o British Council,  Fundo Newton, e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam).

Leia mais na integra:

http://paramais.com.br/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-

amazonia-e-discutida/

Sim

Não

Sim Não

http://paramais.com.br/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida/
http://paramais.com.br/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida/


Veículo:Expresso Cidade Editoria: Pag: 

Assunto: Pesquisa da Embrapa está desenvolvendo o super açaí da 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:            Data: 27/06/2016

O fruto mais popular da Amazônia ganhou o mundo. O açaí deixou de ser apenas um hábito 

alimentar  dos  amazônidas  para  integrar  as  prateleiras  de  supermercados,  restaurantes, 

lanchonetes e quiosques no Brasil e no exterior.

Em nível nacional é possível ver a matéria-prima do ‘berry’ (categoria do açaí) ser usada em 

barrinhas  de  cereais,  vitaminas,  biscoitos,  geleias,  doces,  nutracêuticos,  medicamentos 

fitoterápicos e até numa linha de sucos desenvolvido pela Coca-Cola Company.

Pesquisadores da Amazônia Ocidental (Amazonas), sob a liderança do doutor e engenheiro 

agrônomo Edson Barcellos, estão desenvolvendo um estudo cujo objetivo é fazer o cruzamento 

genético de duas espécies distintas e trabalhar o melhoramento genético do fruto: o açaí do 

Amazonas (de terra firma) e o açaí do Pará (de várzea). A ideia é extrair a melhor parte de 

cada um, aumentar a escala produtiva enquanto cultura agrícola e resultar em um “super 

açaí”, mais nutritivo e saboroso das espécies.

Leia mais na integra:

http://expressodacidade.com.br/?p=9289

Sim

Não

Sim Não

http://expressodacidade.com.br/?p=9289


Veículo: Rede Tiradentes  Editoria: Pag: 

Assunto: Fapeam divulga resultado final do Programa Ciência na Escola 
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: 28/06/2016

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou a relação dos 

406 projetos aprovados no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE). Ao todo, o Governo 

do Amazonas, por meio da Fapeam, irá investir R$ 2,8 milhões para apoiar a execução dos 

projetos de alfabetização científica, com a concessão de bolsas.

Neste ano, foram recebidas 671 propostas, número superior ao recebido em 2015. Além de 

Manaus, foram apresentadas e aprovadas propostas de professores da rede pública de Ensino 

de  40 municípios  do  interior  do  Estado,  demonstrando a ampla  inserção  do  Programa no 

interior do Amazonas. Em 2016, houve um aumento de 22% no número de municípios que 

participam  do  PCE  e,  desta  forma,  o  Programa  está  presente  em  mais  da  metade  dos 

municípios do Estado.

Leia mais na integra:

http://www.redetiradentes.com.br/fapeam-divulga-resultado-final-programa-ciencia-na-

escola/

Sim

Não

Sim Não

http://www.redetiradentes.com.br/fapeam-divulga-resultado-final-programa-ciencia-na-escola/
http://www.redetiradentes.com.br/fapeam-divulga-resultado-final-programa-ciencia-na-escola/


Veículo:Portal do Governo Editoria: Pag: 

Assunto: Governo do Amazonas por meio da Fapeam divulga resultado final do programa ciência na 
escola 

Cita a 
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Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 28/06/2016

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou a relação dos 

406 projetos aprovados no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE). Ao todo, o Governo 

do Amazonas, por meio da Fapeam, irá investir R$ 2,8 milhões para apoiar a execução dos 

projetos de alfabetização científica, com a concessão de bolsas.

Neste ano, foram recebidas 671 propostas, número superior ao recebido em 2015. Além de 

Manaus, foram apresentadas e aprovadas propostas de professores da rede pública de Ensino 

de 40  municípios  do interior  do Estado,  demonstrando a  ampla  inserção do Programa no 

interior do Amazonas. Em 2016, houve um aumento de 22% no número de municípios que 

participam  do  PCE  e,  desta  forma,  o  Programa  está  presente  em  mais  da  metade  dos 

municípios do Estado.

Leia mais na integra:

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/governo-do-amazonas-por-meio-da-fapeam-

divulga-resultado-final-do-programa-ciencia-na-escola/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/governo-do-amazonas-por-meio-da-fapeam-divulga-resultado-final-do-programa-ciencia-na-escola/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/governo-do-amazonas-por-meio-da-fapeam-divulga-resultado-final-do-programa-ciencia-na-escola/
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Assunto: Com transmissão on-line simpósio sobre 
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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: 28/06/2016

O Instituto Mamirauá promove, de 06 a 08 de julho, em Tefé (AM), o 13º Simpósio sobre 

Conservação e Amazônia participativo na Amazônia. Foram inscritos 76 trabalhos que serão 

expostos  em forma de  pôster,  apresentação  oral  ou  relato  de  experiência.  A  transmissão 

poderá ser acompanhada pela internet no endereço  www.mamiraua.org.br/web. O Instituto 

Mamirauá também já disponibilizou a programação completa. Confira aqui.

O Simpósio tem por objetivo promover a divulgação científica e o debate sobre a conservação 

da biodiversidade, o manejo de recursos naturais, a gestão de áreas protegidas e os modos de 

vida das populações locais. É um evento que promove a interação acadêmica interdisciplinar, 

gerando diálogo entre pesquisadores de diferentes campos do conhecimento. 

Leia mais na integra:

http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/6/26/com-transmissao-on-

line-simposio-sobre-conservacao-apresenta-resultados-de-pesquisas/

Sim

Não

Sim Não

http://www.mamiraua.org.br/web
http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/6/26/com-transmissao-on-line-simposio-sobre-conservacao-apresenta-resultados-de-pesquisas/
http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/6/26/com-transmissao-on-line-simposio-sobre-conservacao-apresenta-resultados-de-pesquisas/


Veículo:Jornal A Critica Editoria: Cidades Pag: 

Assunto: Fapeam seleciona 406 projetos 
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Conteúdo:
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Sim

Não

Sim Não
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Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
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Sim

Não

Sim Não



Veículo: Mamirauá Editoria: Pag: 

Assunto: Projeto Energia Solar nas Ondas do Rádio encerra com a certificação de mais de 60 jovens em 
2016

Cita a 
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Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 28/06/2016

Mais uma etapa vencida para os 67 alunos do Projeto Energia Solar nas Ondas do Rádio. Neste 
mês, os jovens foram certificados em cerimônia realizada na sede do Instituto Mamirauá em 
Tefé, no Amazonas. A iniciativa é realizada pelo Instituto Mamirauá - unidade de pesquisa do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações -, em parceria com o Centro de 
Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e com o patrocínio da Petrobras. A cerimônia 
também marcou o encerramento do projeto, que qualificou ao todo 133 jovens das áreas 
urbana e rural de Tefé.

Participaram da última etapa  do  projeto  jovens  das  comunidades  Agrovila,  Missão  e  uma 
comunidade  da  Floresta  Nacional  de  Tefé.  O  Instituto  Mamirauá  contou  com o  apoio  do 
Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio)  para  a  realização  das 
atividades do projeto na zona rural de Tefé. Os alunos participaram de aulas práticas e teóricas 
dos cursos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica, Sistema de Radiodifusão Comunitária e 
Programação e Difusão de conteúdos para Rádio Comunitária. Foram apresentados conteúdos 
relacionados aos conceitos básicos de eletricidade, geração de energia, fontes renováveis, a 
importância  das  rádios  no  Brasil  e  na  Amazônia  e  produção  de  conteúdo  para  rádios 
comunitárias, entre outros.

Leia mais na integra:

http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/6/27/projeto-energia-solar-nas-
ondas-do-radio-encerra-com-a-certificacao-de-mais-de-60-jovens-em-2016/

Sim

Não

Sim Não

http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/6/27/projeto-energia-solar-nas-ondas-do-radio-encerra-com-a-certificacao-de-mais-de-60-jovens-em-2016/
http://www.mamiraua.org.br/pt-br/comunicacao/noticias/2016/6/27/projeto-energia-solar-nas-ondas-do-radio-encerra-com-a-certificacao-de-mais-de-60-jovens-em-2016/
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Assunto: Pesquisa da Embrapa está desenvolvendo o super  açaí da amazônia 
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Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 28/06/2016

Leia mais na integra:

http://www.carajasojornal.com.br/component/k2/item/1645-pesquisa-da-embrapa-esta-
desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia.html

Sim

Não

Sim Não

http://www.carajasojornal.com.br/component/k2/item/1645-pesquisa-da-embrapa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia.html
http://www.carajasojornal.com.br/component/k2/item/1645-pesquisa-da-embrapa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia.html

