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Fapeam divulga relação nominal de beneficiados com bolsas de estudo

A partir deste mês, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) 
divulgará, mensalmente, a relação nominal dos beneficiados com bolsas de estudos de Pós-
Graduação e Iniciação Científica pagas pelo governo do Estado via Fapeam.

A divulgação da relação nominal está sendo feita em cumprimento ao acordado entre a Direção 
da Fundação e os bolsistas, em Dezembro de 2015, após reunião na sede da instituição.

A medida foi adotada em consonância com a transparência de todas as ações da Fundação que 
também disponibiliza, no site institucional, todos os atos administrativos, resultados de editais 
e contemplados nos Programas e Convênios firmados pela Fapeam.

Acesse a relação nominal dos beneficiados com bolsas de estudos em Dezembro/2015

http://www.redetiradentes.com.br/fapeam-destaque-atual-busca-busca-avancada-fapeam-
divulga-relacao-nominal-de-beneficiados-com-bolsas-de-estudo/#.VqtwM-aypMJ
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Rede de instituições  de  pesquisa  aplica  sistemas computacionais  e  robóticos  em todos os 

cenários de interesse, e agora o alvo é a floresta amazônica

Alta umidade e temperatura, superfície instável, subida e descida do rio. Pesquisadores da 

área de robótica buscam uma solução para monitorar um ambiente como esse encontrado na 

floresta amazônica.

A  rede  de  instituições  de  pesquisa,  desenvolvimento  e  inovação  do  governo  australiano 

Commonwealth  Scientific  and  Industrial  Research  Organisation  (CSIRO)  aplica  sistemas 

computacionais e robóticos em todos os cenários de interesse, mas ainda não desenvolveu 

nada para um ambiente como a floresta. “É um desafio que deixo pra vocês”, disse o Líder da 

Ciência para Robótica no Laboratório de Sistemas Autônomos do CSIRO, Alberto Elfes.

Ele  participa  da  Escola  Avançada  de  Sistemas  Computacionais  e  Robóticos  (EARTH),  que 

acontece até sexta-feira, dia 29. Com o patrocínio da Fapeam, o evento é uma realização do 

Instituto de Computação da Ufam.

Sim

Não

Sim Não



Elfes é brasileiro, e antes de se juntar ao CSIRO, trabalhou por mais de dez anos no JPL/NASA 

em Pasadena. Ele conhece o Amazonas, pois foi colaborador em duas missões do projeto Piatã, 

uma parceria entre a Petrobrás e o INPA.

Projetos

O pesquisador mostrou vários projetos desenvolvidos pela CSIRO: robôs terrestres, aquáticos 

e  aéreos,  que  monitoram  ambientes  diversos  como  cavernas,  fundo  do  mar,  minas 

subterrâneas, entre outros.

“Nossa  intenção  é  fazer  a  troca  de  ideias  e  experiências.  Promover  parceria  com 

pesquisadores,  transferência  de  know-how,  conhecimento  e  desenvolvimento  regional  da 

Amazônia. Nós temos vocação e queremos desenvolvê-la dentro do viés tecnológico. Nosso 

maior  desafio  é  a  floresta”,  disse  o  coordenador  da  Earth,  professor  Reginaldo  Carvalho, 

especialista em veículos aéreos não tripuláveis, mais conhecidos como drones.

Estudo

Um estudo apresentado no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) e Universidade 

do Estado do Amazonas (UEA) aponta que o desmatamento pode aumentar temperatura em 

4,5°C em 85 anos.

Crise hídrica

A pesquisa sobre os impactos do desflorestamento destacou, ainda, que a crise hídrica no 

Sudeste do país, em 2014, não teve nenhuma relação com o estado atual de desmatamento 

da Amazônia.

Fonte: A Crítica

http://amazonia.org.br/2016/01/pesquisadores-buscam-solucao-na-area-da-robotica-para-

monitorar-a-floresta-amazonica/
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A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) é o palco, nesta quinta-feira, da 3ª edição da 

Feira de Aplicativos, a ProMobile. Ao todo, 15 projetos serão apresentados ao público das 14h 

às 18h, no prédio do Instituto de Computação da universidade (IComp/Ufam). A feira faz parte 

da programação da Escola Avançada de Sistemas Computacionais e Robóticos (Earth), que vai 

até sexta-feira (29) com apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas (Fapeam).A ProMobile tem como objetivo divulgar os resultados obtidos 

nas disciplinas que têm relação com a elaboração de aplicativos para smartphones e tablets. A 

feira de aplicativos busca fortalecer nos alunos a capacidade de apresentar e defender um 

projeto/protótipo.Para  alcançar  estes  objetivos,  alguns  alunos  são  selecionados  pelos 

professores das disciplinas para apresentação dos produtos desenvolvidos durante o semestre. 

Os produtos serão apresentados através de pôsteres e demonstrações durante o evento.

Fonte: Fapeam 

http://m.portaldoholanda.com.br/amazonas/aplicativos-para-smartphone-tem-feira-na-ufam
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A UFAM vai abrigar, no dia 28 de janeiro, a 3ª edição da Feira de Aplicativos PROMOBILE. 
Quinze projetos devem ser apresentados ao público, das 14h às 18h, no prédio do Instituto de 
Computação  da  universidade  (IComp/UFAM).  A  feira  faz  parte  da  programação  da  Escola 
Avançada de Sistemas Computacionais e Robóticos (Earth), que segue até a sexta-feira, dia 
29, em Manaus.

Com o objetivo de divulgar para a comunidade os resultados obtidos nas disciplinas que tem 
relação com o PROMOBILE, a feira de aplicativos busca fortalecer nos alunos a capacidade de 
apresentar e defender um projeto/protótipo.

Para alcançar estes objetivos, alguns alunos são selecionados pelos professores das disciplinas 
para  apresentarem  os  produtos  desenvolvidos  durante  o  semestre.  Tais  produtos  serão 
apresentados através de pôsteres e demonstrações ao vivo durante o evento.

Sobre a Earth
Com o patrocínio da Fapeam, a Earth acontece de 25 a 29 de janeiro em Manaus e terá como 
temas monitoramento e  gestão de risco ambiental,  mineração,  agricultura,  energia,  gás  e 
petróleo com o uso de robótica. Experiências nessas áreas serão apresentadas no evento, que 
ainda terá uma feira de aplicativos e o fórum Cunhantã Digital.

http://www.amazonasnoticias.com.br/ufam-vai-abrigar-3a-feira-de-aplicativos-promobile/
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O deputado estadual destaca os que "sofrem sem atendimento, sem medicamento e com dor 
nos hospitais, referindo-se ao caos da saúde em que está mergulhado o Amazonas". Também 
enfatiza sua solidariedade aos bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas  (FAPEAM),  "que  não  recebem em dia  suas  bolsas  e  vêem suas  necessidades 
básicas não atendidas."

O  integrante  da  bancada  de  oposição  ao  atual  governo  do  Estado  também lembra  "dos 
internos do abrigo Moacyr Alves, que ficaram sem a alimentação parenteral; e dos moradores 
de Coari e Tefé, que não viram até hoje a construção das pontes do Pera e do Abial, apesar de  
elas já terem sido pagas."

Wanderley Dallas ressalta "os professores concursados, que foram obrigados a acampar na 
Seduc,  para  conseguir  vagas  em  escolas  próximas  de  suas  casas.  E  os  moradores  de 
Manacapuru, que assistem as obras da AM-070 paradas."

O deputado também se solidariza com os alunos da UEA, "que veem as obras da Cidade 
Universitária paradas; e com os milhares sem casa, quando obras do Prosamim e do Minha 
Casa, Minha Vida são guardadas para a eleição". E também lembra "das famílias das vítimas 
da insegurança que campeia o Estado e transforma Manaus numa das cidades mais violentas 
do mundo."

"Os alunos da rede pública, que percebem a qualidade do ensino cair a cada ano; e os médicos 
e enfermeiros que não recebem seus salários há meses", também foram alvo da solidariedade 
do parlamentar, que estendeu ainda aos "milhares de demitidos pelo Estado, que 'pagaram o 
pato' pelo descontrole administrativo."

E  especialmente,  ao  final,  o  parlamentar  se  solidarizou  com  os  leitores  dos  noticiários, 
"obrigados a ler notas de solidariedade de políticos e religiosos a quem provocou todo esse 

Sim

Não

Sim Não



caos."

O Manifesto

 
DALLAS MANIFESTA APOIOG AO POVO SOFRIDO DO AMAZONAS
Venho por meio deste manifestar minha irrestrita solidariedade a todos os amazonenses que 
vêm padecendo, vítimas de um governo irresponsável e incompetente que se instalou neste 
Estado há quase dois anos.
MINHA SOLIDARIEDADE  aos que sofrem sem atendimento, sem medicamento e com dor nos 
hospitais.
MINHA SOLIDARIEDADE
Aos bolsistas da FAPEAM, que não recebem em dia suas bolsas e vêem suas necessidades 
básicas não atendidas.
MINHA SOLIDARIEDADE aos internos do abrigo Moacyr Alves, que ficaram sem a alimentação 
parenteral.
MINHA SOLIDARIEDADE aos moradores de Coari e Tefé, que não viram até hoje a construção 
das pontes do Pera e do Abial, apesar de elas já terem sido pagas.
MINHA SOLIDARIEDADE aos professores concursados,  que foram obrigados  a acampar  na 
Seduc, para conseguir vagas em escolas próximas de suas casas.
MINHA  SOLIDARIEDADE  aos  moradores  de  Manacapuru,  que  vêem  as  obras  da  AM-070 
paradas.
MINHA  SOLIDARIEDADE  aos  alunos  da  UEA,  que  vêem as  obras  da  Cidade  Universitária 
paradas.
MINHA SOLIDARIEDADE aos milhares sem casa, quando obras do Prosamim  e do Minha Casa, 
Minha Vida são guardadas para a eleição.
MINHA SOLIDARIEDADE  às  famílias  das  vítimas  da  insegurança  que  campeia  o  Estado  e 
transforma Manaus numa das cidades mais violentas do mundo.
MINHA SOLIDARIEDADE aos alunos da rede pública, que percebem a qualidade do ensino cair 
a cada ano.
MINHA SOLIDARIEDADE aos médicos e enfermeiros que não recebem seus salários há meses.
MINHA SOLIDARIEDADE aos milhares de demitidos pelo Estado, que pagaram o pato pelo 
descontrole administrativo.
MINHA SOLIDARIEDADE a você, enfim, que é obrigado a ler notas de solidariedade de políticos 
e religiosos a quem provocou todo este caos.

Wanderley Dallas 
Deputado Estadual – PMDB-AM
http://www.portalflagranteam.com.br/2016/01/deputado-wanderley-dallas-presta.html

http://www.portalflagranteam.com.br/2016/01/deputado-wanderley-dallas-presta.html
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 Venho por meio deste manifestar minha irrestrita solidariedade a todos os amazonenses que 
vêm padecendo, vítimas de um governo irresponsável e incompetente que se instalou neste 
Estado há quase dois anos.
MINHA SOLIDARIEDADE  aos que sofrem sem atendimento, sem medicamento e com dor nos 
hospitais.
MINHA SOLIDARIEDADE
Aos bolsistas da  FAPEAM, que não recebem em dia suas bolsas e vêem suas necessidades 
básicas não atendidas.
MINHA SOLIDARIEDADE aos internos do abrigo Moacyr Alves, que ficaram sem a alimentação 
parenteral.MINHA SOLIDARIEDADE aos moradores de Coari e Tefé, que não viram até hoje a 
construção das pontes do Pera e do Abial, apesar de elas já terem sido pagas.
MINHA SOLIDARIEDADE aos  professores  concursados,  que  foram obrigados  a  acampar  na 
Seduc, para conseguir vagas em escolas próximas de suas casas.
MINHA  SOLIDARIEDADE  aos  moradores  de  Manacapuru,  que  vêem  as  obras  da  AM-070 
paradas.MINHA  SOLIDARIEDADE  aos  alunos  da  UEA,  que  vêem  as  obras  da  Cidade 
Universitária  paradas.MINHA  SOLIDARIEDADE  aos  milhares  sem  casa,  quando  obras  do 
Prosamim  e do Minha Casa, Minha Vida são guardadas para a eleição.
MINHA SOLIDARIEDADE  às  famílias  das  vítimas  da  insegurança  que  campeia  o  Estado  e 
transforma Manaus numa das cidades mais violentas do mundo.
MINHA SOLIDARIEDADE aos alunos da rede pública, que percebem a qualidade do ensino cair 
a cada ano.
MINHA SOLIDARIEDADE aos médicos e enfermeiros que não recebem seus salários há meses.
MINHA SOLIDARIEDADE aos milhares de demitidos pelo Estado, que pagaram o pato pelo 
descontrole administrativo.
MINHA SOLIDARIEDADE a você, enfim, que é obrigado a ler notas de solidariedade de políticos 
e religiosos a quem provocou todo este caos.
Wanderley Dallas 
Deputado Estadual - PMDB-AM

http://blogdopavulo.blogspot.com.br/2016/01/dallas-manisfesta-apoio-ao-povo-sofrido.html
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 Com  apoio  do  Governo  do  Estado,  via  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas  (Fapeam),  o  Instituto  de  Computação  da  Universidade  Federal  do  Amazonas 
(Icomp/Ufam)) realizará, no período de 25 a 29 de janeiro deste ano, em Manaus, e nos dias 
30 e 31 na reserva florestal de Mamirauá, a “Escola Avançada de Sistemas Computacionais e 
Robóticos (Earth)”.

O  evento  tem  como  objetivo  discutir  os  sistemas  computacionais  e  robóticos  voltados  à 
conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da floresta. Em Manaus, a Earth vai 
acontecer  no  Novotel  e  nos  laboratórios  do  IComp com palestras  e  minicursos  abertos  à 
comunidade.  Em  Mamirauá,  um  grupo  de  pesquisadores  visitará  a  reserva  florestal  para 
conhecerin loco os projetos de pesquisa em andamento e os seus desafios.

 

A  escola  abrigará  apresentações  e  minicursos  ministrados  por  pesquisadores  que  são 
referências em suas áreas. A Earth terá, ainda, atividades voltadas a alunos e professores do 
Ensino Médio,  com a finalidade  de envolver  e  motivar  as  novas  gerações  no ingresso  na 
carreira  científica  e/ou  tecnológica,  fomentando  a  inovação  e  competitividade  com 
responsabilidade social e consolidando a vocação do Amazonas de promover o crescimento 
econômico sustentável.
http://www.amazonianarede.com.br/pesquisadores-discutem-o-uso-de-sistemas-
computacionais-o-crescimento-economico-sustentavel/
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Neta sexta-feira, o movimento promove, pela manhã, o 1º Fórum de discussão no Novotel 
Manaus. A programação faz parte da programação da Escola da Escola Avançada de Sistemas 
Computacionais e Robóticos (Earth).

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site do evento.

De acordo com a coordenadora geral  do evento,  Fabíola  Nakamura,  o público-alvo são os 
educadores de Ensino Fundamental, Médio e Superior para discutir estratégias para incentivar 
a inserção feminina em carreiras de ciência e tecnologia, além de uma agenda de ações de 
curto, médio e longo prazo envolvendo estudantes da região amazônica.

No Fórum, o professor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Cristiano Maciel, um 
dos  coordenadores  nacionais  do  programa  “Meninas  Digitais”  da  Sociedade  Brasileira  da 
Computação (SBC) apresentará um panorama do que têm sido feito no Brasil em relação ao 
tema.

Dentre as ações já previstas pelo movimento para este ano estão a realização do 2º Workshop 
Cunhantã  Digital,  que  é  um evento  impulsionado  pelo  Women in  Information  Technology 
(WIT), evento satélite do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC).

Fonte: Agência Fapeam
http://confap.org.br/news/amazonas-sedia-forum-para-estimular-a-participacao-das-mulheres-nas-
areas-de-tecnologia/
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A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) vai abrigar no dia 28 de janeiro a 3ª edição da 
feira de Aplicativos PROMOBILE. Quinze projetos devem ser apresentados ao público, das 14h 
às 18h, no prédio do Instituto de Computação (Icomp/UFAM), localizado no setor norte do 
Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho. A feira faz parte da programação da Escola 
Avançada de Sistemas Computacionais e Robóticos (Earth), que segue até a sexta-feira, dia 
29, em Manaus.

Com o objetivo de divulgar para a comunidade os resultados obtidos nas disciplinas que tem 
relação com o PROMOBILE, a feira de aplicativos busca fortalecer nos alunos a capacidade de 
apresentar e defender um projeto/protótipo.

Para alcançar estes objetivos, alguns alunos são selecionados pelos professores das disciplinas 
para  apresentarem  os  produtos  desenvolvidos  durante  o  semestre.  Tais  produtos  serão 
apresentados através de pôsteres e demonstrações ao vivo durante o evento.

Earth

A Escola Avançada de Sistemas Computacionais e Robóticos (Earth) acontece de 25 a 29 de 
janeiro  em Manaus,  com o  patrocínio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas  (Fapeam),  e  terá  como temas  o  monitoramento  e  gestão  de  risco  ambiental, 
mineração, agricultura, energia, gás e petróleo com o uso de robótica. Experiências nessas 
áreas  serão  apresentadas  no  evento,  que  ainda  terá  uma  feira  de  aplicativos  e  o  fórum 
Cunhantã Digital. 

http://www.ufam.edu.br/index.php/eventos
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Google pede patente para usar drones em serviço de depósito

O projeto secreto de entregas via drone do Google pode incluir um componente projetado para 
armazenar pacotes com segurança. Uma patente apresentada na terça-feira (26) nos Estados 
Unidos pela companhia, uma unidade da Alphabet, descreve um "recipiente para entregas" 
projetado para levar pacotes de um "dispositivo aéreo de entregas" para depósito em local 
seguro.

O sistema utilizaria sinais infravermelhos para se conectar com drones no ar e então guiá-los 
para a entrega. O recebedor de entregas levaria então o pacote para um local seguro, de 
acordo com a patente, que não deu detalhes sobre a natureza do recipiente de entregas. Um 
porta-voz do Google X, unidade de pesquisa da empresa, não quis comentar.

Por mais que esteja ansiosa para avançar no setor de entregas por drones, a gigante empresa 
estadunidense ainda depende da nova legislação que os Estados Unidos pretendem emitir 
sobre o tema.
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