
EDITAL 2018

PAIC
Programa de Apoio à Iniciação 
Científica

Instituições de Pesquisa e/ou 
Ensino Superior, de natureza 
privada, sem fins lucrativos, 
sediadas no Estado do 
Amazonas

Tem como objetivo: Apoiar Instituições de Pesquisa e/ou Ensino 
Superior, de natureza privada, sem fins lucrativos, sediadas no 
Estado do Amazonas, com a concessão de bolsas de Iniciação 
Científica – IC, sob a forma de quotas.

16 projetos



EDITAL 2018 - PAIC P
PAIC INPA 2018-2019

COORDENADOR: Beatriz ronchi teles

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: INPA - Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Inpa - Sede

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O Programa de Iniciação Científica pro-
porciona a formação de recursos humanos para fa-
zer ciência na região amazônica. O Programa vem 
contemplando estudantes universitários do Estado 
do Amazonas, e em décadas vem se consolidando 
como excelente instrumento de aperfeiçoamento 
dos conhecimentos científicos desses estudantes, 
para o ingresso nos Cursos de Pós-graduação da re-
gião e principalmente do INPA.
A Iniciação Científica no INPA evoluiu e conquistou 
seu espaço, fortaleceu-se e consolidou-se ao longo 
de mais de 20 anos. Hoje, conta com 176 bolsas, po-
rém com estrutura e capacidade para absorver mui-
to mais. A ampliação resultante na oportunidade de 
atender a grande demanda que procura os pesqui-
sadores do Instituto nas diversas áreas de pesquisa, 
para a realização de seu aperfeiçoamento.

PAIC IFAM CMC 2018-2019

COORDENADOR: alefe lopes Viana

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: IFAM - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus 
Centro

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A política institucional de pesquisa no Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amazonas consolida-se a partir do princípio de que 
a cultura da pesquisa é o eixo norteador da educa-
ção superior, imprescindível no processo de forma-
ção profissional. Por outro lado, essa formação deve 
acontecer baseada na necessidade de que cada 
pessoa envolvida no processo precisa construir a 
consciência de responsabilidade no processo quan-
to a si mesmo, ao outro e à sociedade que o cer-
ca, reconhecendo-se como alguém que muito tem 
a aprender com o outro e a contribuir para o outro. 
Diante disso, a proposta deste projeto é incentivar 
o desenvolvimento de atividades científicas que in-
troduzam os estudantes dos Cursos de Graduação 
no âmbito da pesquisa científica e tecnológica, esti-
mulando desta forma, os pesquisadores através do 
engajamento dos seus estudantes no processo de 
investigação científica, o que resultará na ampliação 
da capacidade de pesquisa da instituição e, conse-
quentemente, na formação de profissionais alta-
mente qualificados.

PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DO CENSIPAM PAIC 2018/2019

COORDENADOR: carlos Benedito santana da 
silVa soares

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CENSIPAM - Centro 
Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 
Amazônia

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O Centro Gestor e Operacional do Siste-
ma de Proteção da Amazônia - CENSIPAM dentro 
de um processo dinâmico e contínuo, com base na 
sua Missão e com uma Visão de futuro tem desen-
volvido as ações legais que o legitima como Institui-
ção apta a desenvolver pesquisa de alto nível, face 
às peculiaridades da sua estrutura regional e estra-
tégias de integração de informações e geração de 
conhecimento.
O quadro de técnicos envolvidos nas diferentes Uni-
dades Gerenciais é constituído por vários profissio-
nais das Ciências Exatas e da Terra. Estes Doutores 
e Mestres garantem a diversidade de abordagens 
sobre a Amazônia, que permite ao CENSIPAM exe-
cutar sua Missão.
A participação de estudantes de graduação nos pro-
jetos em andamento na Instituição é fundamental 
para subsidiar a formação profissional e científi-
ca dos alunos do Amazonas, por meio de acesso a 
meios tecnológicos inovadores e auxiliar nas ativi-
dades atualmente desenvolvidas no Centro Regio-
nal de Manaus (CR-MN), além de estimular o envol-
vimento dos pesquisadores na iniciação científica 
e gerar a integração com as Instituições de ensino 
superior.



EDITAL 2018 - PAICP
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO 
À PESQUISA CIENTÍFICA DO AMAZONAS 
(PAIC/AM) JUNTO À INSTITUIÇÃO EMPRESA 
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
(EMBRAPA)

COORDENADOR: eVerton raBelo cordeiro

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CPAA - Embrapa Amazônia 
Ocidental

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede/campus 
Principal

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O presente termo de cooperação tem por 
finalidade viabilizar ações técnico-científicas visan-
do a concessão de bolsas de iniciação científica para 
inserção de alunos de graduação de instituições pú-
blicas e privadas do Amazonas, na realidade cientí-
fica, participando ativamente de projetos seleciona-
dos pela Embrapa Amazônia Ocidental, nas áreas de 
ciências agrárias e ciências biológicas.

PROGRAMA DE APOIO A INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO CECON - PAIC/
FCECON 2018-2019

COORDENADOR: KáTIA LUz TORRES SILVA

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FCECON - Fundação 
Centro e Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede

DURAÇÃO: 12 meses

PROjETO: A Fundação Centro de Controle de Onco-
logia do Estado do Amazonas - FCECON é centro de 
referencia para prevenção, controle e tratamento de 
câncer para o Estado do Amazonas e para o Norte 
do país. A fundação sempre cumpriu seu papel não 
só na prestação de serviços de saúde, mas também 
na contribuição na formação de profissionais atra-
vés do apoio a atividades de ensino. Para tal, a FCE-
CON possui convênios com Instituições de Ensino 
Superior públicas e privadas do Estado do Amazo-
nas. A Instituição expandiu suas atividades de pes-
quisa considerando FAPEAM - Projeto - 1 de 6 seu 
grande potencial no desenvolvimento de pesquisa 
tendo seus grupos de pesquisa fortalecidos no Di-
retório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes 
do CNPq. Possui no seu quadro 12 doutores e 18 
mestres. Desta forma, a implantação do Programa 
de Iniciação Científica – PAIC na Fundação CECON 
está contribuindo para o fomento das pesquisas e 
para a consolidação dos grupos de pesquisa da Ins-
tituição. Serão implantadas 31 bolsas e mais 18 pro-
jetos serão desenvolvidos no âmbito do PAIC com 
alunos voluntários. 

PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO HOSPITAL 
ADRIANO JORGE

COORDENADOR: rosiane pinheiro palheta

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FHAJ - Fundação Hospital 
Adriano Jorge

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede/Campus 
Principal

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A Fundação Hospital Adriano Jorge foi 
instituido através das Portarias Interministeriais de 
nº 2.146 DE 1º DE OUTUBRO DE 2014 – MEC/
MS e IM/MEC/MS nº 2.673, de 27/11/2012, de-
vidamente reconhecido pelos Ministérios da Saú-
de e Educação como Hospital de Ensino, definido 
como instituição que serve de campo para a práti-
ca de atividades curriculares na área da saúde. Em 
2008 implantou o Programa de Apoio à Científica 
(PAIC) como um espaço para alunos de graduação 
e pesquisadores de áreas multidisciplinares desen-
volverem seus trabalhos de pesquisas cientificas em 
diversas áreas do conhecimento, sobretudo, a área 
interdisciplinar em saúde.
A missão principal da Fundação é prestar assistência 
qualificada em saúde à população, no âmbito am-
bulatorial e de internação, bem como atuar na área 
de ensino e pesquisa de forma interativa e interdis-
ciplinar.
O projeto é importante na associação do ensino, da 
pesquisa e da produção intelectual de estudantes de 
graduação e vem sendo importante para contribuir 
com a construção de conhecimento na cidade de 
Manaus.
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PROGRAMA DE APOIO A INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA PAIC-HEMOAM 2018-2019

COORDENADOR: ALLySON GUIMARãES DA COSTA

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FMT-HVD - Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Fundação de 
Medicina Tropical do Amazonas

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: Fundação Hospitalar de Hematologia e 
Hemoterapia do Amazonas HEMOAM há 34 anos é 
responsável pela coordenação e execução da políti-
ca do sangue e hemoderivados do Estado do Ama-
zonas. Desde então tem buscado continuamente a 
promoção dos avanços tecnológicos nas diversas 
áreas da hematologia e hemoterapia. 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA DO ILMD

COORDENADOR: stefanie costa pinto lopes

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CPqLMD/FIOCRUz - 
Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisa Leônidas 
e Maria Deane

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Centro de 
Pesquisa Leônidas e Maria Deane

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O Instituto de Pesquisa Leônidas e Maria 
Deane ILMD tem como missão a produção e o de-
senvolvimento científico, tecnológico e de inovação 
em saúde, integrados ao conhecimento cultural da 
Amazônia, mediante ações integradas e multidisci-
plinares de pesquisa e ensino, nas áreas de saúde 
coletiva e ciências biológicas focadas em parasitolo-
gia e áreas afins, visando contribuir para o desenvol-
vimento regional; promover a formação de recursos 
humanos na área da saúde e em campos afins, em 
nível da pós-graduação stricto e lato sensu e ensino 
profissionalizante; cooperar com o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e com instituições técnicas, científicas 
e educacionais, governamentais e não-governamen-
tais, na Amazônia. Entendemos a Pesquisa no ILMD 
como uma ação de investigação sistematizada que 
acontece através do uso do método científico e do 
saber tradicional dos povos da Amazônia, para tanto 
é necessário possuir uma forte base de capacitação 
científica. Para tal desafio, é necessária a existência 
de uma política especifica que contemple e apoie 
essa atividade. 

PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO DE MEDICINA DR. 
HEITOR VIEIRA DOURADO

COORDENADOR: MARIA DAS GRAçAS GOMES 
saraiVa

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FMT-HVD - Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Maria das 
Graças Gomes Saraiva

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A formação e capacitação de recursos hu-
manos é uma das metas principais da política esta-
dual de Ciência e Tecnologia, dado que se considera 
que o crescimento intelectual é fator crítico para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado do 
Amazonas, dentre as principais ações para atingir 
esta finalidade se encontra o Programa de Apoio à 
Iniciação Científica do Amazonas (PAIC-AM), que 
é administrado diretamente pelas Instituições de 
Pesquisa e/ou Ensino Superior (IPES), sediadas no 
Estado do Amazonas visando o fortalecimento da 
pesquisa científica nas referidas instituições e nas 
empresas. O PAIC da FMT-HVD foi criado no ini-
cio da década de 2000, com recursos próprios da 
instituição. A partir de 2004, estabeleceu parceria 
com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas (FAPEAM), e passou a receber incenti-
vo e apoio integral dessa agencia, na concessão das 
bolsas e do auxílio-pesquisa.



EDITAL 2018 - PAICP
PROGRAMA DE APOIO A INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO ALFREDO DA 
MATTA PAIC/FUAM

COORDENADOR: SILMARA NAVARRO PENNINI

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUAM - Fundação Alfredo 
da Matta

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Cachoerinha

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A Fundação Alfredo da Matta (FUAM) é 
uma instituição pública do Estado do Amazonas que 
tem como missão Prestar Assistência Ambulatorial 
em Dermatologia Geral e Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) bem como desenvolver Ensino, 
Pesquisa e Extensão como Centro de Referência em 
Dermatologia, Hanseníase e ISTs. Desde o ano de 
2008 foi instituído o Programa de Iniciação Científica 
da FUAM, considerando a necessidade de incentivar 
a participação de alunos do curso de graduação das 
Universidades e Faculdades do Amazonas no desen-
volvimento do pensamento e prática científica, es-
timular os pesquisadores a envolverem estudantes 
de cursos de graduação nas atividades de pesquisa, 
bem como despertar a vocação para a pesquisa. O 
acompanhamento é realizado por meio da frequên-
cia mensal dos bolsistas sob a responsabilidade dos 
respectivos orientadores e pela apresentação dos 
resultados parciais e finais apresentados à FAPEAM 
e seminários. Espera-se com a implementação deste 
Programa PAIC a melhoria dos serviços prestados 
pela instituição, bem como contribuir na formação 
de profissionais qualificados e engajados no desen-
volvimento de pesquisa em áreas estratégicas para 
o Estado do Amazonas.

PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DO AMAZONAS (PAIC-AM) DA 
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO 
AMAZONAS

COORDENADOR: leila cristina ferreira silVa de 
alencar

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FVS/AM - Fundação de 
Vigilância Em Saúde

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Núcleo de 
Ensino e Pesquisa - NEP

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A Fundação de Vigilância em Saúde do 
Amazonas – FVS atua nos 62 municípios do estado, 
analisando e elaborando cenários epidemiológicos 
de localidades, municípios, regiões e o estado na sua 
totalidade. Busca a melhoria da qualidade de vida da 
população, por meio da promoção e proteção à saú-
de, mediante ações integradas das vigilâncias epide-
miológica, sanitária, ambiental e laboratorial, bem 
como o controle de doenças e agravos, incluindo 
educação, capacitação, pesquisa e ações interinsti-
tucionais. 
O desenvolvimento da iniciação científica para alu-
nos de graduação, em linhas de pesquisa relaciona-
das à vigilância em saúde, contribui para formação 
específica, melhoria de ações de vigilância, de con-
trole de doenças e de intervenções baseadas em 
evidências no Estado.

PROGRAMA DE IC DO HUGV/UFAM/EBSERH, 
2018/2019

COORDENADOR: JUSCIMAR CARNEIRO NUNES

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM - Universidade 
Federal do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Hospital 
Universitário Getúlio Vargas

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O Programa de IC do HUGV/UFAM/EB-
SERH, 2018/2019, visa estimular os estudantes de 
graduação e profissionais envolvidos em assistência 
a saúde a realizarem pesquisas no âmbito hospitalar, 
nas atividades de iniciação científicas tecnológica e 
artístico e cultural do Hospital Universitário Getú-
lio Vargas - HUGV. Procurando espertar a vocação 
científica e incentivar talentos potenciais entre pro-
fissionais do HUGV e discentes de graduação, me-
diante suas participações em projetos de pesquisa. 
E assim contribuir para a formação de recursos hu-
manos para a pesquisa e desenvolvimento tecnoló-
gico no âmbito do HUGV.
Os projetos serão desenvolvidos no âmbito do com-
plexo do HUGV (hospital e/ou ambulatório). Terão 
como participantes da pesquisa servidores da assis-
tência ou técnicos administrativos do HUGV e Am-
bulatório Araújo Lima.
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PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PAIC/IFAM/CMDI

COORDENADOR: JUAN GABRIEL DE ALBUqUERqUE RAMOS

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: IFAM (CEFET) - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus Distrito

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O principal objetivo da Coordenação de Pesquisas do Campus Ma-
naus Distrito Industrial-CMDI do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia-IFAM é aproximar o aluno, do ensino médio integrado ao técnico, do 
ensino tecnológico e de graduação do ambiente da pesquisa, sob a orientação 
dos professores. Neste contexto, o aluno/pesquisador e o professor/pesquisa-
dor caminham juntos em busca de novos conhecimentos o que proporciona o 
engrandecimento acadêmico a todos. As principais fontes de recursos para os 
desenvolvimentos das pesquisas em nível de iniciação científica são, pelo volu-
me de investimentos, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazo-
nasFAPEAM e o próprio IFAM. Há ainda na Instituição trabalhos em andamento 
custeados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co CNPq e pelo Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas 
Finep, ambas instituições vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia MCT. 

PROGRAMA DE APOIO A INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA-PAIC/AM 2017/2018 IFAM/CMZL

COORDENADOR: FáBIO ALExANDRE COSTA MOTA

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: IFAM (CEFET) - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus zona Leste

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
- Campi Manaus zona Leste, antiga Escola Agrotécnica Federal de Manaus, ins-
tituição de ensino médio e profissionalizante, há 77 anos contribuindo para o 
ensino agrícola na região Norte tem como missão contribuir para a formação 
de cidadãos críticos e profissionais, aptos a construírem e compartilharem o 
conhecimento, tornando-os capazes de interagirem nos arranjos produtivos do 
setor primário e de serviços, atuando como agentes de desenvolvimento sus-
tentável na Amazônia. Nesse contexto, apresenta-se como condição essencial 
ao desenvolvimento educacional, pedagógico e institucional, a geração de co-
nhecimentos compatíveis com a vocação e a identidade regional, situação em 
que o ato de pesquisar configura-se como instrumento indispensável para a 
consecução desse fim. Assim sendo, a instituição propõe o projeto Concessão 
de Bolsas de Pesquisa para Estudantes de Nível superior dos cursos de Agro-
ecologia e Medicina veterinária, com vistas a incentivar a iniciação científica 
entre os estudantes desta instituição.



EDITAL 2018 - PAICP
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

COORDENADOR: JESSICA MIE FERREIRA KOyAMA TAKAHASHI

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UEA - Universidade do Estado do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede/campus Principal

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A presente proposta visa o enquadramento da Universidade do Esta-
do do Amazonas no Programa de Iniciação Científica da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amazonas. Objetiva-se a implementação de 338 cotas 
de bolsa de iniciação científica concedidas ao Programa de Iniciação Científi-
ca e Tecnológica da Universidade do Estado do Amazonas. O Programa de Ini-
ciação Científica e Tecnológica da Universidade do Estado do Amazonas visa 
apoiar a atuação dos acadêmicos junto a projetos de pesquisa desenvolvidos 
por docentes da UEA. Os projetos foram submetidos pela comunidade acadê-
mica atendendo ao edital número 21/2018-GR/UEA, para enquadramento e 
classificação mediante análise do projeto, dos currículos do orientador e do dis-
cente, e do histórico escolar do discente. As cotas de bolsa serão designadas 
aos projetos com melhor classificação, de acordo com as Unidades acadêmicas 
aos quais estão vinculados. Estima-se a implementação de todas as cotas, com 
desenvolvimento e conclusão de todos os projetos ao término da vigência desta 
proposta.

PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - PAIC UFAM 2018

COORDENADOR: AyRLES SILVA GONçALVES 
BARBOSA MENDONçA

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM e FUA - 
Universidade Federal do Amazonas e Fundação 
Universidade do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA:[Amazonas/AM] Campus 
Universitário de Manaus

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC) 2018-2019 no âm-
bito da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) está inserido no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), resultado da profícua par-
ceria institucional com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazo-
nas (FAPEAM).
O PAIC 2018-2019 é organizado pelo Departamento de Pesquisa da Pró-Rei-
toria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), sob a direção do Prof. Dr. Jamal 
da Silva Chaar, em conjunto com os comitês institucionais abrangendo as áreas 
de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências da Saú-
de, Ciências Agrárias e Recursos Florestais, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Humanas, Linguística, Letras e Artes, e área Multidisciplinar. Todos os projetos, 
bolsistas, orientadores e membros dos comitês institucionais são cadastrados 
na plataforma Portal Lira, por onde tramitam todas as informações, avaliações, 
pareceres e projetos inerentes ao programa. Nesta proposta, objetiva-se atingir 
366 projetos pelo PAIC.


