


Veículo: Jornal Diário do Amazonas Editoria: Plus Pag: 8

Assunto: Livro sobre cotidiano ribeirinho é lançado em biblioteca no centro 
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: 24/02/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo:  Portal do Governo Editoria: Pag: 

Assunto: Livro conta a história da Educação na Amazônia através do surgimento das 

instituições educacionais
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: 23/02/2016

Para  possibilitar  o  conhecimento  dos  espaços  e  instituições  educacionais  constituídos  na 

Amazônia, os pesquisadores Marcos André Ferreira Estácio e Lúcia Regina de Azevedo Nicida 

estão organizando uma obra com artigos sobre a história da Educação na região. O livro, 

intitulado “História e Educação na Amazônia”, deve ser lançado ainda no primeiro semestre 

deste ano.A obra conta com aporte financeiro do Governo do Estado, via Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com as Universidades do Estado do 

Amazonas (UEA) e Federal do Amazonas (Ufam) e será lançada pela Editora da Ufam (Edua).O 

livro  está  dividido  em cinco  eixos  que  abordam as  discussões  indígenas  na  Amazônia,  a 

historiografia de instituições educacionais, a difusão do escolanovismo no Brasil, dentre outros 

aspectos da educação brasileira.De acordo com um dos organizadores da obra,  o  livro  se 

refere  aos  processos  de  relações  étnicas,  das  instituições  educacionais,  do  surgimento  e 

desenvolvimento dos ideais da escola nova, dos grupos escolares e das escolas reunidas e, 

também, da formação de professores e das políticas educacionais para promover uma reflexão 

sobre a Educação na Amazônia.“Que as leitoras e  os leitores  se  acham e se percam nos 

caminhos e descaminhos traçados pelos autores e autoras, e que possam também pensar 

sobre os diversos mundos presentes na Amazônia”, disse.

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/livro-conta-a-historia-da-educacao-na-amazonia-

atraves-do-surgimento-das-instituicoes-educacionais/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/livro-conta-a-historia-da-educacao-na-amazonia-atraves-do-surgimento-das-instituicoes-educacionais/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/livro-conta-a-historia-da-educacao-na-amazonia-atraves-do-surgimento-das-instituicoes-educacionais/


Veículo:  Jornal Em Tempo Editoria: Plateia Pag: D3

Assunto: Livro contra a história dea Educação 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:            Data: 24/02/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo:  Amazonas Atual Editoria: Pag: 

Assunto: Livro trata de cotidiano ribeirinho e sua influência sociocultural 
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: 23/02/2016

A Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista, no Centro de Manaus, será palco, nesta quarta-
feira, 24, do lançamento do livro “Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica”, a partir das 
18h. De autoria do professor Glaúcio Campos Gomes, a obra demonstra como o modo de vida 
da população ribeirinha incide nas práticas socioculturais.

Esta é a segunda etapa do lançamento do livro e, neste momento, Gláucio Gomes explica que 
pretende detalhar a pesquisa realizada em uma apresentação mais acadêmica. Editada pela 
Editora Valer, a obra é resultado de parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do  Amazonas  (Fapeam).  O  lançamento  tem  o  apoio  da  Fundação  Municipal  de  Cultura, 
Turismo e Eventos (Manauscult).

O livro aborda o processo de diferenciação social, o aumento populacional, a influência da 
prática esportiva dentre outros aspectos que contribuem para discussões ambientais e sociais 
no âmbito das comunidades. “Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica é uma ampliação 
da tese denominada originalmente de Práticas Socioculturais, figuração, poder, diferenciação 
em  Bicó,  Cuiamucu  e  Canela-Fina  –  Comunidades  Amazônicas,  defendida  em  2008  na 
Faculdade  de  Educação  Física/UNICAMP.  É  uma  pesquisa  de  campo  onde  as  categorias 
utilizadas buscam entender as comunidades”, afirmou o Gláucio Gomes.

Sob o viés da sociologia figuracional/processual, o autor observa o Amazonas a partir dessas 
três comunidades, localizadas no município de Boa Vista do Ramos (a 270 quilômetros de 
Manaus).  “Nesse universo de clima quente e úmido, o amazônida vive seu modo de vida e 
desenvolve atividades,  o ethos.  Temas diversos são objetos de estudo,  os quais  as redes 
invisíveis os sustentam: o extrativismo animal (caça e pesca) e vegetal; o cultivo do solo com 
ênfase à prática de cooperação ou ajuda multa que se dá na atividade do puxirum, mutirão ou 
ajuri, arraigado no habitus amazônico; a criação e o abate de boi; o uso do fogo”, comenta.

O professor Campos destaca ainda que o livro aborda a “sociologia do lazer” para entender a 
prática do futebol  e outras atividades miméticas ocorrendo na hinterlândia (localidades às 

Sim

Não

Sim Não



margens do rio) amazônica.

 

A Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista está localizada na rua Costa Azevedo, 216, no 
Largo São Sebastião.

Serviço:

O quê: Lançamento do Livro “Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica”

Quando: 24 de fevereiro, a partir das 18h

Onde: Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista, 216, no Largo São Sebastião, Centro.

Quanto: Gratuito 

http://amazonasatual.com.br/livro-trata-de-cotidiano-ribeirinho-e-sua-influencia-sociocultural/

http://amazonasatual.com.br/livro-trata-de-cotidiano-ribeirinho-e-sua-influencia-sociocultural/


Veículo:  Repórter Parintins Editoria: Pag: 

Assunto: Abertas as inscrições para o programa de iniciação científica do Inpa com 

bolsas da Fapeam 
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: 23/02/2016

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), por meio da Coordenação de 
Capacitação (COCP), está com inscrições abertas para o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica  (Pibic)  e Programa de Apoio  à Iniciação Científica (Paic).  As inscrições 
seguem até o dia 30 de março de 2016.O Pibic tem o financiamento do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Paic recebe apoio financeiro do governo 
do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).Conforme o 
edital, podem se inscrever estudantes de cursos de graduação a partir do segundo período até 
o penúltimo período, regularmente matriculados em instituições de Ensino conveniadas com o 
Inpa. A bolsa terá duração de 12 meses com vigência a partir de agosto de 2016 a julho de 
2017.

 Inscrições
Os interessados podem se inscrever levando proposta preenchida e assinada na Divisão de 
Apoio Técnico (DAT), Alojamento 2, localizado no Campus I do Inpa com entrada pela rua 
Otávio Cabral, s/nº – Petrópolis, somente pela manhã das 8h às 12h. O resultado final da 
seleção deverá sair até 13 de junho de 2016.
Um dos requisitos solicitados para os selecionados é dedicar-se integralmente às atividades 
acadêmicas  e  de  pesquisa,  obedecendo  a  um período  mínimo  de  20  horas  semanais  de 
dedicação ao projeto.
As áreas e subáreas do conhecimento contempladas pelos programas são: Ciências Exatas, da 
Terra e Engenharias (Exatas e Engenharias, Clima e Ambiente, Química de Produtos Naturais); 
Ciências Biológicas (Botânica, Saúde, Ecologia, Genética, Zoologia I e II); Ciências Agrárias 
(Agronomia  e  Recursos  Florestais);  Ciências  Humanas  e  Sociais  Aplicadas  (Educação 
Ambiental, Ciências Humanas e Sociais); e Multidisciplinar. 

http://www.reporterparintins.com.br/lendo/276-conteudo-12614-abertas-as-inscricoes-para-
o-programa-de-iniciacao-cientifica-do-inpa-com-bolsas-da-fapeam

Sim

Não

Sim Não

http://www.reporterparintins.com.br/lendo/276-conteudo-12614-abertas-as-inscricoes-para-o-programa-de-iniciacao-cientifica-do-inpa-com-bolsas-da-fapeam
http://www.reporterparintins.com.br/lendo/276-conteudo-12614-abertas-as-inscricoes-para-o-programa-de-iniciacao-cientifica-do-inpa-com-bolsas-da-fapeam


Veículo:  PCE Amazonas Editoria: Pag: 

Assunto:23ª edição da AgroUfam ocorre nos dias 03 e 04 de março
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:23/02/2016

Frutas, verduras, hortaliças, artesanato, ovos, queijo, mel e até produtos medicinais de origem 
orgânica,  sem agrotóxicos,  podem ser  comprados  direto  do  produtor  na  feira  AgroUfam. 
Realizada mensalmente, a próxima edição ocorrerá nos dias 3 e 4 de março, nos blocos 01 e 
02 na Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), setor sul da Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam), das 8h às 16h.

Com o tema “Popularização da Ciência:  Troca de Saberes”,  a  23ª edição da feira traz os 
chamados produtos agroecológicos que são, em sua maioria, livres de agrotóxicos.

De acordo com a professora Therezinha Fraxe,  coordenadora do Núcleo de Socioeconomia 
(Nusec) da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), para incentivar a comercialização desses 
produtos  “a  Ufam  dará  todo  o  suporte  como  logística,  cursos  de  capacitação  técnica  e 
acompanhamento da produção”, afirma.

O comércio  direto  do produtor  para o  consumidor  é o ponto alto  da feira,  na opinião da 
agricultora Maria da Silva Soares, 58, do município Careiro da Várzea. “É ótimo ter um espaço 
para que a gente possa vender nossa produção e não entregar a um valor muito baixo para o 
atravessador”, disse.

A presidente da Associação Central dos Produtores Agroecológicos do Estado do Amazonas 
(Aproartes), Kariny Sanches, afirma que a feira é uma oportunidade de os produtores terem 
um espaço  para  comercialização  e  valorização  de  sua produção.  “Além do  espaço,  temos 
capacitação para melhorar nossa produção orgânica”, disse.

Sobre a Feira AgroUfam

Sim

Não

Sim Não



A feira AgroUfam é uma realização mensal  do Núcleo de Socioeconomia (NUSEC/UFAM) e 
conta com a participação de organizações não governamentais,  Unidades de Conservação, 
Empreendimentos  de  Economia  Solidária  de ensino.  A  feira  recebe  apoio  do Ministério  do 
Desenvolvimento  Agrário,  Secretaria  de  Estado  de  Produção  Rural  (Sepror),  Agência  de 
Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Municipal de Abastecimento (Sempab) e da 
Fapeam, que financia o Programa Estratégico de Transferência de Tecnologias para o Setor 
Rural  (PRORURAL).  Os  produtos  comercializados  têm origem orgânica,  graças  aos  cursos 
oferecidos pelo NUSEC para os agricultores.

A  AgroUfam  não  é  uma  apenas  uma  feira  convencional  mas  também  um  espaço  sócio 
educativo  que  estimula  o  intercâmbio  de  conhecimentos  e  integração  de  saberes  entre 
agricultores  e  comunidade  acadêmica,  além  de  estabelecer  uma  relação  direta  produtor-
consumidor.
http://pceamazonas.com.br/2016/02/23/23a-edicao-da-agroufam-ocorre-nos-dias-03-e-04-
de-marco/

http://pceamazonas.com.br/2016/02/23/23a-edicao-da-agroufam-ocorre-nos-dias-03-e-04-de-marco/
http://pceamazonas.com.br/2016/02/23/23a-edicao-da-agroufam-ocorre-nos-dias-03-e-04-de-marco/


Veículo:  Portal do Amazonas Editoria: Pag: 

Assunto: Livro conta a história da Educação na Amazônia através do surgimento das 

instituições educacionais
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: 23/02/2016

Para  possibilitar  o  conhecimento  dos  espaços  e  instituições  educacionais  constituídos  na 
Amazônia, os pesquisadores Marcos André Ferreira Estácio e Lúcia Regina de Azevedo Nicida 
estão organizando uma obra com artigos sobre a história da Educação na região. O livro, 
intitulado “História e Educação na Amazônia”, deve ser lançado ainda no primeiro semestre 
deste ano.

A obra conta com aporte financeiro do Governo do Estado, via Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com as Universidades do Estado do Amazonas 
(UEA) e Federal do Amazonas (Ufam) e será lançada pela Editora da Ufam (Edua).

O livro está dividido em cinco eixos que abordam as discussões indígenas na Amazônia, a 
historiografia de instituições educacionais, a difusão do escolanovismo no Brasil, dentre outros 
aspectos da educação brasileira.

De acordo com um dos organizadores da obra, o livro se refere aos processos de relações 
étnicas, das instituições educacionais, do surgimento e desenvolvimento dos ideais da escola 
nova, dos grupos escolares e das escolas reunidas e, também, da formação de professores e 
das políticas educacionais para promover uma reflexão sobre a Educação na Amazônia.

“Que as leitoras e os leitores se acham e se percam nos caminhos e descaminhos traçados 
pelos autores e autoras, e que possam também pensar sobre os diversos mundos presentes na 
Amazônia”, disse.

http://portaldoamazonas.com/livro-conta-a-historia-da-educacao-na-amazonia-atraves-do-
surgimento-das-instituicoes-educacionais

Sim

Não

Sim Não

http://portaldoamazonas.com/livro-conta-a-historia-da-educacao-na-amazonia-atraves-do-surgimento-das-instituicoes-educacionais
http://portaldoamazonas.com/livro-conta-a-historia-da-educacao-na-amazonia-atraves-do-surgimento-das-instituicoes-educacionais


Veículo:  G1 Amazonas Editoria: Pag: 

Assunto: Em Manaus, Inpa abre inscrições para bolsas de iniciação científica 
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: 23/02/2016

 O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), por meio da Coordenação de 
Capacitação (COCP), está com inscrições abertas para o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica  (Pibic)  e Programa de Apoio  à Iniciação Científica (Paic).  As inscrições 
seguem até o dia 30 de março de 2016.Conforme o edital, podem se inscrever estudantes de 
cursos  de  graduação  a  partir  do  segundo  período  até  o  penúltimo  período,  regularmente 
matriculados em instituições de Ensino conveniadas com o Inpa. A bolsa terá duração de 12 
meses com vigência a partir de agosto de 2016 a julho de 2017. O Pibic tem o financiamento 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Paic recebe 
apoio  financeiro  do governo do Estado via  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam).
Inscrições
Os interessados podem se inscrever levando proposta preenchida e assinada na Divisão de 
Apoio Técnico (DAT), Alojamento 2, localizado no Campus I do Inpa com entrada pela rua 
Otávio Cabral, s/nº – Petrópolis, somente pela manhã das 8h às 12h. O resultado final da 
seleção deve sair até 13 de junho de 2016.Um dos requisitos solicitados para os selecionados é 
dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, obedecendo a um período 
mínimo de 20 horas semanais de dedicação ao projeto.As áreas e subáreas do conhecimento 
contempladas  pelos  programas  são:  Ciências  Exatas,  da  Terra  e  Engenharias  (Exatas  e 
Engenharias, Clima e Ambiente, Química de Produtos Naturais); Ciências Biológicas (Botânica, 
Saúde,  Ecologia,  Genética,  Zoologia  I  e  II);  Ciências  Agrárias  (Agronomia  e  Recursos 
Florestais); Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Educação Ambiental, Ciências Humanas e 
Sociais); e Multidisciplinar.Mais informações podem ser obtidas pelos fones (92) 3643-3147 e 
3643-3149, ou ainda pelo e-mail pibic.inpa@inpa.gov.br.
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2016/02/em-manaus-inpa-abre-inscricoes-para-
bolsas-de-iniciacao-cientifica.html

Sim

Não

Sim Não

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2016/02/em-manaus-inpa-abre-inscricoes-para-bolsas-de-iniciacao-cientifica.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2016/02/em-manaus-inpa-abre-inscricoes-para-bolsas-de-iniciacao-cientifica.html
mailto:pibic.inpa@inpa.gov.br


Veículo:  D24 AM Editoria: Pag: 

Assunto: Livro sobre cotidiano ribeirinho é lançado em biblioteca do Centro de 

Manaus
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: 24/02/2016

Demonstrando como o modo de vida da população ribeirinha incide nas práticas socioculturais, 
é lançada, nesta quarta-feira (24), na Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista, no Centro de 
Manaus, a obra ‘Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica’, do professor Glaúcio Campos 
Gomes.

Essa é a segunda etapa do lançamento do livro, quando Gláucio explica que pretende detalhar 
a pesquisa realizada em uma apresentação mais acadêmica. Editada pela Editora Valer, a obra 
é  resultado  de  parceria  com a  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas 
(Fapeam). O lançamento tem apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 
(Manauscult).

O livro aborda o processo de diferenciação social, o aumento populacional, a influência da 
prática esportiva, dentre outros aspectos que contribuem para discussões ambientais e sociais 
no âmbito das comunidades. “‘Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica’ é uma ampliação 
da tese denominada originalmente de ‘Práticas socioculturais, figuração, poder, diferenciação 
em Bicó, Cuiamucu e Canela-Fina - Comunidades Amazônicas’, defendida em 2008. É uma 
pesquisa de campo onde as categorias utilizadas buscam entender as comunidades”, afirmou o 
autor.

Ele destaca, ainda, que o livro aborda a “sociologia do lazer”,  para entender a prática do 
futebol e de outras atividades miméticas ocorrendo na hinterlândia (localidades às margens do 
rio) amazônica.
http://new.d24am.com/plus/literatura/livro-sobre-cotidiano-ribeirinho-lancado-biblioteca-
centro-manaus/147611

Sim

Não

Sim Não

http://new.d24am.com/plus/literatura/livro-sobre-cotidiano-ribeirinho-lancado-biblioteca-centro-manaus/147611
http://new.d24am.com/plus/literatura/livro-sobre-cotidiano-ribeirinho-lancado-biblioteca-centro-manaus/147611


Veículo:  UEA  Editoria: Pag: 

Assunto: Workshop sobre Redação Científica inicia nesta quarta (24)
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: 15/02/2016

A programação será realizada das 9h às 12h e das 14h às 18h. As atividades serão realizadas 
nocampus da Fundação de Medicina Tropical (FMT), localizada na Av. Pedro Teixeira, 25 - Dom 
Pedro.

O workshop é direcionado aos discentes e docentes do PPGMT, do Programa de Pós-Graduação 
em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia PPGMBT. Participam ainda professores da 
Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA.

Taísa Passos/ Imprensa UEA

http://noticias1.uea.edu.br/noticia.php?notId=43778

Sim

Não

Sim Não

http://noticias1.uea.edu.br/noticia.php?notId=43778


Veículo:  Confap  Editoria: Pag: 

Assunto: Fapeam, Seduc e Semed disponibilizam R$ 2,8 milhões para 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: 24/02/2016

Com  investimentos  da  ordem  de  R$  2,8  milhões  para  apoiar  projetos  de  alfabetização 
científica, o governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas  (Fapeam),  em parceria  com as  secretarias  de  Estado  de  Educação  (Seduc)  e 
Municipal de Educação (Semed), disponibilizou na segunda-feira (22/02), o edital do Programa 
Ciência na Escola (PCE).

Nesta edição, o objetivo é a concessão de bolsas de estudo para a execução de 420 projetos 
de pesquisas nas escolas da rede pública estadual e municipal de Ensino em Manaus e nos 
municípios do interior do Estado.O diretor-presidente da Fapeam, René Levy Aguiar, disse que 
o escopo  do  Programa Ciência  na  Escola  é  despertar  nos  estudantes,  ainda  na  educação 
básica, suas potencialidades a partir da execução dos projetos de pesquisa, e assim, dotá-los 
de alfabetização científica, essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado.

“Queremos incentivar, ao longo da educação básica, as potencialidades dos estudantes para 
que  eles  tenham a  percepção  da  importância  da  pesquisa  científica  e  tecnológica  para  o 
desenvolvimento  econômico  e  social  do  Amazonas.  Nesta  edição,  nos  ombreamos  às 
instituições de Ensino Superior com sede no interior do Estado para que elas nos auxiliem na 
condução dos projetos do PCE, permitindo, com isso, a interação entre as escolas da rede 
municipal e estadual de Ensino, a academia e a sociedade”, disse Levy.

Dentre as principais mudanças no Programa Ciência na Escola está, ainda, a concessão de uma 
bolsa de estudo adicional aos professores como auxílio  para publicação de artigos com os 
resultados dos estudos.

Segundo o secretário de Estado de Educação do Amazonas, Rossieli  Soares, o PCE é uma 
iniciativa  que  marca  o  trabalho  das  escolas  e  influencia,  de  maneira  significativa,  o 
desenvolvimento dos que dele participam, especialmente, os estudantes.

“O  Programa  Ciência  na  Escola  tem  dois  aspectos  muito  importantes:  o  incentivo  aos 
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estudantes  pela  pesquisa,  pela  ciência  e,  por  outro  lado,  o  envolvimento  do  professor.  O 
desenvolvimento de projetos é importante para o fazer pedagógico do educador, pois pode 
servir  de  ponto  de  partida  para  um mestrado  ou  doutorado.  Isso  já  funciona  como uma 
capacitação, uma qualificação e crescimento da carreira profissional do docente”, destacou o 
secretário.

A secretária Municipal de Educação, Kátia Schweickardt, destacou que o PCE tem uma função 
importante para os alunos da educação básica.

Segundo ela, por meio do programa, é possível despertar o espírito crítico e científico nas 
crianças.  “Esse  desenvolvimento  crítico  e  científico  possibilita  que  as  crianças  sejam mais 
curiosas, questionadoras e isso é muito importante. O PCE faz essa ponte entre as instituições 
de pesquisa e a rede básica, envolve os nossos alunos, formando pequenos cientistas que, no 
futuro, podem se transformar em grandes pesquisadores, com trabalhos de grande relevância 
para o nosso município, Estado e, até mesmo, para o país”, disse.
Benefício

O PCE é uma iniciativa pioneira do governo do Estado e de referência no País na pesquisa 
científica na educação básica.

O  programa  quebra  o  paradigma  da  formação  científica  exclusivamente  nas  instituições 
científicas e de Ensino Superior e adentra as escolas dos ensinos Fundamental (6º ao 9º anos) 
e Médio como política pública de vanguarda que envolve professores e alunos da educação 
básica  no  universo  da  educação  científica  com  a  oferta  de  bolsas  de  estudo,  formação 
continuada e elaboração de publicações de autoria dos professores e alunos participantes do 
programa.

Até 2015, nas 16 edições do PCE, foram investidos R$ 22,9 milhões no Programa. Os recursos 
foram destinados ao apoio de mais de 1,8 mil projetos de pesquisa e concessão de 13,1 mil 
bolsas de estudos a professores e alunos.

Dos 420 projetos que serão selecionados nesta edição para concessão do apoio financeiro, 200 
serão de escolas da rede pública de Ensino, em Manaus, e 220 de serão estudos no interior do 
Amazonas.

Os projetos de pesquisa com apoio do governo do Estado no âmbito do PCE terão duração de 
seis meses, a contar de junho deste ano.

Os professores contemplados receberão uma bolsa de estudo para o desenvolvimento das 
pesquisas e poderão contar com uma equipe de até cinco estudantes, a partir do 6º ano, que 
receberão bolsas de iniciação científica júnior durante a execução do projeto.

O Programa foi redesenhado visando à execução das atividades de pesquisa e para facilitar o 
processo de prestação de contas do benefício recebido ao término dos projetos.

As propostas devem ser enviadas à  Fapeam, exclusivamente, via Sistema de Informações 
Gerenciais da Fundação (SigFapeam), até abril deste ano. A divulgação dos resultados está 
prevista para maio e as atividades devem iniciar no mês de junho.

Fonte: Agência Fapeam
http://confap.org.br/news/fapeam-seduc-e-semed-disponibilizam-r-28-milhoes-para-
programa-ciencia-na-escola/
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O Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica e Agroecologia da Amazônia (GPAAA) do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) realizará até o dia 29 de fevereiro as 
inscrições para a 1ª Feira científica do Programa Ciência na Escola (PCE). O intuito é promover 
a socialização de conhecimentos científicos, por meio do incentivo à pesquisa e divulgação dos 
resultados de estudos desenvolvidos por estudantes da capital e do interior.

Os alunos são do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ou 2º ano) e Educação 
de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  participantes  do  PCE,  contemplados  pelo  Edital  020/2014  e 
021/2014, lançados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). 
A Feira acontecerá nos dias 14 e 15 de julho, no Bosque da Ciência do Inpa.

Para participar, os professores coordenadores de projeto devem estar lotados nos municípios 
de execução do mesmo, e o projeto deverá ser composto por Coordenador e Cientista Junior, 
ambos  contemplados  pelo  edital  N.  20  e  21  PCE/2014,  desenvolvidos  no  ano  2015  e 
obedecendo uma das seguintes opções: a) 1 Professor Coordenador e no mínimo 2 Cientistas 
Junior; b)1 Professor Coordenador e no máximo 5 Cientistas Junior.

De acordo com a Coordenadora Científica da feira, Maria de Fátima Vieira Nowak, o evento 
oportuniza o reconhecimento dos projetos desenvolvidos no âmbito do programa. “Essa é uma 
feira que visa principalmente fomentar  e desenvolver a capacidade do cientista júnior  em 
expor o trabalho que foi brilhantemente desenvolvido no ano de 2015”, disse.

 

O Cientista Junior deve estar devidamente matriculado na Secretaria de Estado de Educação 
(Seduc) e na Secretaria Municipal de Educação. Os projetos devem estar enquadrados em uma 
das  quatro  categorias:  Linguagens  (Língua  portuguesa,  Língua  materna  para  populações 
indígenas, Língua Estrangeira moderna, Arte, Educação Física); Ciências da Natureza (Ciências 
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da Natureza, Física, Química) e Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia, Sociologia, 
Religião).

Conforme informou a coordenadora pedagógica do evento, Lívia Lima, os interessados podem 
efetivar as inscrições online. “Queremos convidar todos os coordenadores e cientistas júnior 
que desenvolveram projetos no último ano para participar de nossa primeira feira científica”, 
explicou.

Para efetivar a inscrição e participar do evento basta acessar o site feira.pceamazonas.com.br 
e ler o regulamento. No site os participantes também poderão ter acesso a outras informações 
sobre a feira.

Premiação

A premiação será concedida para os vencedores de cada categoria. Os projetos vencedores 
receberão  como prêmio:  bolsas  de  estudo,  exclusivamente  para  os  alunos  integrantes  da 
equipe  na  modalidade  de  Iniciação  Científica  Junior  (R$  100  reais/mês)  concedidas  pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) durante 12 meses.

Seleção

A 1ª Feira Científica do PCE será constituída por 80 projetos, sendo 32 projetos de Manaus e 
48  projetos  dos  municípios  do  Amazonas.  As  vagas  dos  municípios  serão  distribuídas 
equitativamente entre os grupos especificados na tabela do regulamento. No ato da inscrição, 
o coordenador deve descrever todas as informações solicitadas e anexar o Diário de Bordo do 
projeto disponível.

A classificação dos projetos será meritocrática, em que serão considerados tanto a coerência 
técnico científica, como outros itens relevantes, a critério da comissão de avaliação (artigos 
submetidos aos Anais Programa Ciência na Escola 2016, diário de bordo, participações em 
eventos regionais, dentre outros).

http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/2406-grupo-de-pesquisa-do-inpa-esta-
com-inscricoes-abertas-para-a-1-feira-cientifica-do-pce

http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/2406-grupo-de-pesquisa-do-inpa-esta-com-inscricoes-abertas-para-a-1-feira-cientifica-do-pce
http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/2406-grupo-de-pesquisa-do-inpa-esta-com-inscricoes-abertas-para-a-1-feira-cientifica-do-pce
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http://www.frequency.com/video/como-solicitar-prorrogao-de-projeto-de/250987672?cid=5-191
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A Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (ARII) divulga lista (em anexo) 
dos  20  candidatos  selecionados  para  a  o  curso  de  “Desenvolvimento  de  Habilidades  em 
Comunicação Científica” que será ministrado pelo Conselho Britânico.

Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeam) e do Fundo Newton, o curso será 
apresentado  todo  em  inglês  e  ocorre  de  29  de  fevereiro  a  2  de  março  de  2016,  nas 
dependências da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Os  selecionados  devem  enviar  documentos  comprobatórios  conforme  discriminados  na 
chamada pública para o e-mail arii.ufam@gmail.com até o final da tarde desta sexta-feira, 26.

http://www.ufam.edu.br/index.php/noticias-bloco-esquerdo/5059-arii-divulga-lista-de-
selecionados-para-curso-do-conselho-britanico
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Demonstrando como o modo de vida da população ribeirinha incide nas práticas socioculturais, 
é lançada, nesta quarta-feira (24), na Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista, no Centro de 
Manaus, a obra ‘Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica’, do professor Glaúcio Campos 
Gomes.Essa é a segunda etapa do lançamento do livro, quando Gláucio explica que pretende 
detalhar  a pesquisa realizada em uma apresentação mais  acadêmica.  Editada pela Editora 
Valer, a obra é resultado de parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam). O lançamento tem apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos  (Manauscult).O  livro  aborda  o  processo  de  diferenciação  social,  o  aumento 
populacional, a influência da prática esportiva, dentre outros aspectos que contribuem para 
discussões  ambientais  e  sociais  no  âmbito  das  comunidades.  “‘Ethos  e  Figurações  na 
Hinterlândia  Amazônica’  é  uma  ampliação  da  tese  denominada  originalmente  de  ‘Práticas 
socioculturais,  figuração,  poder,  diferenciação  em  Bicó,  Cuiamucu  e  Canela-Fina  - 
Comunidades Amazônicas’, defendida em 2008. É uma pesquisa de campo onde as categorias 
utilizadas buscam entender as comunidades”, afirmou o autor.Ele destaca, ainda, que o livro 
aborda a “sociologia  do lazer”,  para entender  a prática do Futebol  e de outras atividades 
miméticas ocorrendo na hinterlândia (localidades às margens do rio) amazônica.
http://www.radioevangelho.com/portal/artigos/noticias/2016/02/23/livro-sobre-cotidiano-
ribeirinho-e-lancado-em-biblioteca-do-centro-de-manaus.html
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Mais  um aluno  da  UFAM Campus-Humaitá  de  agronomia,  consegue  ser  aceito  para  fazer 
mestrado fora do estado dessa vez foi para Jaboticabal no interior de São Paulo ( 345 km 
distante da capital São Paulo- SP).                Romário Pimenta Gomes, Natural de Manicoré-
AM ( 458 km distante da capital Manaus- M), irá cursar na Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (UNESP) mestrado sobre Ciência do Solo. 
Os amigos foram se despedir do colega e amigo Romário Pimenta Gomes, estavam alegres e 
celebraram a conquista do colega e amigo,  que iria  partir  para novas conquistas.  O local 
escolhido para esse bota fora foi a Sandubaria Kanoa e a noite foi sexta-feira (19).

Com um currículo  acadêmico  invejável  Aluno  bolsista  de  iniciação  cientifica  da  FAPEAM, 
graduação  no  curso  de  Agronomia  pela  Universidade  Federal  do  Amazonas,  Instituto  de 
Educação Agricultura e Ambiente Campus de Humaitá. Fez parte do Grupo de pesquisa de 
solos  e  ambientes  amazônicos,  com ênfase  em física  do  solo,  atuando  principalmente  no 
seguinte tema: manejo do solo em sistemas sustentáveis.

Para os alunos e ex-alunos da UFAM-Campus Humaitá se destacarem, precisa de um corpo 
docente de alto nível, sem os professores  dificilmente os alunos teriam oportunidade fora de 
Humaitá.   

Barrancas Seu portal de Notícias
http://barrancas.com.br/aluno-da-ufam-consegue-mestrado-em-sp/
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