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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

A missão da FAPERJ é estimular atividades científicas e tecnológicas, apoiando o desenvolvimen-
to de projetos e programas desenvolvidos por pesquisadores e empreendedores vinculados a
instituições de ensino e pesquisa ou a empresas, públicas e privadas, sediadas no estado do Rio
de Janeiro.

A determinação do governo Sérgio Cabral, ainda nos primeiros meses de sua gestão, em reali-
zar o repasse de 2% da arrecadação tributária líquida do estado para a Fundação Carlos Cha-
gas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ –, permitiu o fomento à
Ciência e Tecnologia com valores que ainda não haviam sido praticados.

No biênio 2007-2008, as ações da FAPERJ visaram ao início da recuperação da infraestrutura
para pesquisa nas instituições científicas e tecnológicas sediadas no Estado. Além disso, foram
apoiadas e induzidas, em todas as áreas do conhecimento, a pesquisa básica e aplicada, a
formação de recursos humanos para a pesquisa, a fixação de bons pesquisadores no Estado e
a difusão e popularização da Ciência e Tecnologia.

Na avaliação das propostas submetidas, visou-se contemplar o mérito dos projetos e a produ-
ção / experiência dos pesquisadores e empreendedores, em associação ao critério de desenvol-
vimento econômico e social do estado.

No que se refere aos resultados obtidos, a FAPERJ tem promovido um conjunto de ações que visam
melhor analisá-los, na busca por indicadores de excelência, tanto na área acadêmico / científica
como na de desenvolvimento de tecnologia. A comunidade científica e tecnológica do estado do
Rio de Janeiro tem sabido responder aos desafios impostos pela necessidade de crescimento.

É com grande satisfação que apresentamos este Relatório de Atividades no biênio 2007-2008 à
população do estado do Rio de Janeiro, mostrando as principais ações desenvolvidas durante
esse período.

Ruy Garcia Marques
Diretor Presidente

FAPERJ
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A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ – é fruto
de um longo processo de amadurecimento das insti-
tuições de Ciência e Tecnologia (C&T) do Estado do
Rio de Janeiro. Seu marco legal de criação, a Lei n.º
33.290, de 26 de junho de 1980, consiste na
materialização de ideias que vinham sendo concebi-
das e aperfeiçoadas ao longo de muitos anos e deve
ser entendida como um passo a mais no longo ca-
minho percorrido até os dias de hoje, quando a Fun-
dação está consolidada e é amplamente reconheci-
da, como uma importante agência de fomento tanto
no âmbito estadual como nacional.

Como etapa preliminar à sua criação, deve-se des-
tacar a existência, na década de 1960, da Secretaria
de Ciência e Tecnologia do Estado da Guanabara,
de atuação pouco expressiva. Porém, com a fusão
dos antigos estados do Rio de Janeiro e da
Guanabara, em 1975, o estado foi repensado, de
forma que, na constituição do nascente estado do
Rio de Janeiro foi prevista a criação de um órgão de
fomento para amparo às atividades de C&T. Cinco
anos depois, a fusão empreendida entre a Fundação
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do
Rio de Janeiro (Fiderj) e a Fundação Centro de De-
senvolvimento de Recursos Humanos da Educação e
Cultura (CDRH) resultou na criação da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(FAPERJ). Contudo, nos primeiros anos, a FAPERJ teve
atuação pouco expressiva na C&T fluminense.

A partir de 1985, ocorreu uma radical transforma-
ção em seu estatuto, o que a fez gerenciar, para o
governo do estado, o Programa Especial de Educa-
ção, cujo elemento essencial era a construção de
cerca de 500 Centros Integrados de Educação Po-

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
pular (Cieps). Isso a transformou em “implantadora
e operadora de centros experimentais de produção
de elementos pré-moldados”, “produtora de com-
ponentes utilizáveis na construção de obras públi-
cas” e “gerenciadora e executora, diretamente ou
por intermédio de terceiros, de obras e edifícios pú-
blicos”. Foi um período de transição política e de vá-
rias transformações nas diversas instituições e segmen-
tos sociais do Brasil, quando foi preconizada a cria-
ção de escolas públicas em tempo integral, sendo que
a Fundação teve papel relevante nessa nova política
estadual. Assim, em março de 1987, a FAPERJ em-
pregava cerca de 400 servidores celetistas, além de
mais de 4,5 mil prestadores autônomos de serviços.

Por essas razões, até 1987, o estado do Rio de Ja-
neiro ressentia-se da falta de diretrizes para a
implementação de uma política de fomento eficaz
para a C&T. Não por acaso, até esse ano, a FAPERJ
não havia concedido sequer um auxílio ou bolsa para
pesquisa, embora estivesse previsto desde o seu pri-
meiro estatuto.

Somente em 1987, com a Lei n.º 1.175, aprovada e
sancionada em 21 de julho, a FAPERJ passou a exer-
cer o papel desejado à época de sua criação, en-
trando em efetivo funcionamento um ano mais tar-
de. Isso levou a uma diminuição marcante no seu
número de funcionários. No final desse mesmo ano,
foram iniciados os primeiros processos de
disponibilização de auxílios à pesquisa, com os pa-
gamentos se iniciando em 1988. Assim, a FAPERJ
assumia, na prática e definitivamente, a missão para
a qual foi criada.

Paralelamente, foi recriada a Secretaria de Tecnologia
do Estado do Rio de Janeiro (Sectec). Por ter a mis-
são exclusiva de defender os interesses de C&T, a
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Sectec pôde atuar integralmente no sentido de con-
solidar o entendimento de sua importância para a
sociedade, entre aos órgãos planejadores, fazendários
e econômicos do próprio estado e, assim, garantir
condições mínimas para a FAPERJ obter recursos
para os investimentos previstos em sua missão, como
agência de fomento e de assessoramento ao gover-
no do estado na formulação de sua política de C&T.
Em 1988, foi criada a Empresa Fluminense de
Tecnologia (Flutec), idealizada para desempenhar um
papel semelhante ao da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), em âmbito estadual (ela seria extin-
ta em 1996). Nesse mesmo ano, foi alterada a lei de
criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico (Fatec), que passou a ter a atribuição
da Flutec.

Como parte das alterações estruturais de 1987, sur-
giram a Diretoria Científica, uma Assessoria Técni-
co-científica e o Conselho Superior, com 12 mem-
bros de grande representatividade no meio científi-
co, tecnológico, empresarial e social do estado. Foi
estabelecido que o governador do estado nomearia
o superintendente – atual diretor-presidente – e o
diretor administrativo, enquanto o diretor científico
seria escolhido por consulta a uma lista tríplice, sen-
do que o nome escolhido deveria ser referendado
pela Assembleia Legislativa. Esse novo perfil da FAPERJ
privilegiava fortemente as atividades de amparo à
pesquisa, notadamente a promoção e o apoio fi-
nanceiro a programas de pesquisas individuais – e,
mais tarde, também as pesquisas desenvolvidas por
grupos de pesquisadores – e a concessão de bolsas
de estudo para os vários segmentos do ensino.

O ano de 1988 transformou em realidade a nova
Constituição Federal e o início das discussões para
elaboração das Constituições estaduais, promulga-
das, em sua maioria, em 1989. Houve, então, gran-
de mobilização, notadamente a partir da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), para
a inserção de vinculações de receitas estaduais para
órgãos públicos de fomento ao ensino e pesquisa,
ajudando a consolidar agências já existentes e esti-
mulando a criação de outras Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa (FAPs). Antes que os traba-
lhos de elaboração da Constituição Estadual fossem
finalizados, em outubro de 1989, a Lei n.º 1.428, de
15 de fevereiro do mesmo ano, já determinava que a
FAPERJ recebesse 0,75% da receita tributária esta-
dual, sendo que esse percentual dobraria no exercí-
cio seguinte. Promulgada, a Constituição do Estado
do Rio de Janeiro, em seu artigo 329, destinava à
FAPERJ 2% da receita tributária do estado, a partir

de 1991 (em 1990, esse percentual se manteve em
1,5%), com transferências mensais em duodécimos,
como renda de sua privativa administração, para
aplicação no desenvolvimento científico e tecnológico.
Nos cinco anos posteriores, 0,5% dos recursos rece-
bidos pela FAPERJ deveriam ser transferidos para ca-
pitalizar o Fatec.

Porém, interpretações diversas foram feitas dessa
norma constitucional e a FAPERJ viu-se envolvida
em disputas judiciais para fazer valer a sua interpre-
tação da disposição constitucional. Munida de pa-
receres favoráveis da Procuradoria Geral do Estado,
conseguiu fazer valer a sua interpretação, e a Lei n.º
1.729, de 31 de outubro de 1990, regulamentou a
matéria, definindo o mecanismo da base de cálculo
do percentual da receita tributária que lhe seria des-
tinado, estabelecendo mecanismos para a transfe-
rência desses recursos para o fomento à pesquisa.

Inspirando-se no exemplo de vários países com tra-
dição em pesquisa, duas premissas essenciais foram
estabelecidas nesse período, para todos os projetos
submetidos à FAPERJ, e perduram inalteradas até a
atualidade: (1) a colaboração de pesquisadores fa-
miliarizados com os diversos aspectos do progresso
das ciências e tecnologias é imprescindível para a
definição das políticas de apoio à ciência; e (2) a
análise dos projetos de pesquisa deve fundamentar-
se na avaliação de seu mérito científico e na ade-
quação financeira, por pesquisadores que dominem
os conhecimentos das respectivas áreas específicas
– o consagrado princípio da avaliação pelos pares.

O exercício de 1990 caracterizou-se por um grande
aumento da demanda por auxílios e bolsas que não
pôde, contudo, ser atendida na dimensão desejada,
haja vista que as transferências de recursos do Te-
souro do Estado não obedeceram ao determinado
pela Constituição estadual. Nesse exercício, foram
efetivamente repassados 0,46% da receita tributária
estadual, o que, ainda assim, representou um au-
mento de 173% na receita da FAPERJ em relação a
1989. Entre novembro de 1987 e dezembro de 1990,
a FAPERJ executou um orçamento de US$ 15 mi-
lhões (em valores da época), tendo recebido cerca
de 5,4 mil solicitações de apoio em diversas modali-
dades e atendido cerca de 3,2 mil delas.

Ainda em 1990, a FAPERJ tomou a iniciativa de ins-
talar uma Rede Regional de Computadores para Pes-
quisa – embrião da Rede-Rio de Computadores, inau-
gurada em maio de 1992, permitindo a conexão de
18 instituições científicas fluminenses e suas
congêneres nacionais e internacionais –, a partir da
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interligação dos grandes centros de computação ci-
entífica do estado.

Diante desse cenário, no período de 1991 a 1994, o
Conselho Superior delineou novas estratégias de ra-
cionalização de recursos e de atendimento às neces-
sidades do estado. O plano de ação fundamentou-
se em uma proposta de fomento induzido que refletia
as necessidades socioeconômicas da população, a
partir de projetos multidisciplinares e multi-
institucionais, sem descuidar-se da demanda espon-
tânea, oriunda de projetos elaborados a partir da
criatividade e liberdade inerentes à pesquisa científi-
ca e tecnológica. Procurou-se, assim, usar os recur-
sos financeiros gerados pelo estado do Rio de Janei-
ro para atender, prioritariamente, às necessidades e
carências do próprio estado. No que tange à área
tecnológica, foi marcante a maior aproximação com
entidades empresariais, como a Federação das In-
dústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a
Associação Fluminense da Pequena e Média Empre-
sa Fluminense (Flupeme), que se tornaram parceiras
no processo de seleção de propostas. Resultou daí a
inclusão do interesse econômico e social na avalia-
ção nos projetos submetidos à FAPERJ. São ganhos
inegáveis, mas à FAPERJ foi destinada apenas uma
fração do que deveria ter sido efetivamente repas-
sado. Com isso, o seu plano de ação teve de levar
em conta as novas condicionantes, mas a sua sim-
ples existência, com claras diretrizes e prioridades, e
o entrelaçamento com a sociedade civil possibilita-
ram a manutenção de seu foco e a obtenção de re-
sultados positivos, mesmo com os recursos financei-
ros em volume abaixo do esperado.

Foi uma estratégia administrativa bem-sucedida que
trouxe mais clareza e transparência ao sistema de
acolhimento e julgamentos de propostas, assim como
permitiu melhor distribuição de recursos entre as gran-
des áreas de atuação da FAPERJ.

Esse período também foi marcado pela ampliação
das atividades de integração entre ciência, tecnologia,
cultura e ensino. Foram também instituídos progra-
mas visando atender objetivos pré-definidos de de-
senvolvimento social e econômico na área de
tecnologia. Dentre vários programas, destacam-se a
Rede Rio de Computadores, Redes Cooperativas de
Pesquisas (em convênio com a Finep), Projeto Alfa
(destinado a estimular a inovação tecnológica nas
micro e pequenas empresas) e, por fim, o Programa
PhD na Empresa, que, implantado pioneiramente no
Brasil, em parceria com a Firjan, objetivava o forta-
lecimento de empresas e produtores rurais no esta-
do, mediante a  contratação de profissionais quali-
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ficados que pudessem atuar na inserção de inovações
tecnológicas. Também, uma inédita e promissora via
de cooperação, e de grande interesse para a popula-
ção, como projetos de combate à violência urbana e
a favor da segurança pública, atraiu pesquisadores
com interesse na área social.

Em 1991, a Secretaria Estadual de Ciência e
Tecnologia foi vinculada a uma nova Secretaria Es-
tadual de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia,
somente recuperando a sua autonomia em 1995, em
um esforço especial de colocar a C&T entre as prio-
ridades do governo do estado. Com isso, a conjun-
tura apontava para o crescimento da FAPERJ e o
gradual aumento de sua inserção no sistema de C&T
do estado. À medida que o panorama favorável se
confirmava, tornou-se evidente a necessidade de uma
reorganização interna, de forma a espelhar as novas
realidades. Dessa forma, novas modalidades de bol-
sas e auxílios foram criados.

Porém, em 1996 e 1997, apesar das perspectivas
contrárias, a FAPERJ começou a enfrentar dificulda-
des crescentes para honrar seus compromissos finan-
ceiros, como resultado da redução contínua do fluxo
de recursos. Mesmo assim, foi possível se proceder à
informatização interna da Fundação, concluída em
1997, que incluiu o sistema de acompanhamento de
auxílios e bolsas. Como parte desse esforço, proce-
dimentos internos foram simplificados, o “Manual de
Bolsas e Auxílios” foi editado, sendo dada ampla
divulgação aos novos critérios para análise e con-
cessão de apoios.

Em convênio estabelecido com o Arquivo Público do
Estado do Rio de Janeiro, foi realizada a organiza-
ção da memória documental da Fundação, que, ao
longo dessa primeira década de efetivo funcionamen-
to, já acumulara 19 mil processos de bolsas e auxíli-
os, 17 mil processos administrativos, 4,2 mil pastas
funcionais e quase 40 metros lineares de documen-
tação avulsa. Toda essa massa documental foi
transferida, organizadamente, para o Arquivo Públi-
co, trazendo ganho de espaço, otimização da con-
sulta aos projetos científicos e maior possibilidade de
divulgação das pesquisas apoiadas.

Porém, urgia regularizar e obter mais fontes de finan-
ciamento, mas a situação permaneceu inalterada até
fins de 1998. No ano seguinte, anunciou-se o re-
passe de R$ 330 milhões do Tesouro Estadual para
saneamento financeiro. Com isso, vários programas
puderam ser criados e estão sendo executados até
hoje, onde se destacam o “Cientista do Nosso Esta-
do”, destinado a apoiar os melhores projetos coor-

denados por pesquisadores de reconhecida lideran-
ça em sua área, o “Jovem Cientista do Nosso Esta-
do”, o canal internacional da Rede-Rio de Compu-
tadores e o programa de “Bolsas nota 10”.

No ano de 2000, aos 16 dias do mês de fevereiro,
registrou-se o falecimento do eminente cientista cari-
oca Carlos Chagas Filho, aos 89 anos de idade.
Para homenageá-lo, o governo do estado, por meio
do decreto 26.040, de 10 de março, alterou a deno-
minação da FAPERJ para “Fundação Carlos Cha-
gas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro”. Prestava-se, dessa forma, o reconhecimento
oficial do estado do Rio de Janeiro à sua mundial e
importante atuação em prol do avanço da Ciência a
serviço da Humanidade, trabalhando pelo desen-
volvimento da pesquisa científica, pelo aprimoramento
das instituições acadêmicas e pela formação de re-
cursos humanos para a Ciência.

Ainda no ano 2000, foi criada a comissão especial
para a formulação da política setorial de desenvolvi-
mento tecnológico do estado do Rio de Janeiro, sen-
do instituída a Coordenadoria de Tecnologia da
FAPERJ. A ampliação da atuação da Fundação se
deu com a criação do Programa de Apoio a Entida-
des Estaduais e dos Programas de Editoração e de
Preservação de Acervos. Foram instituídas duas hon-
rarias a serem outorgadas aos destaques da C&T no
estado: a Medalha Carlos Chagas Filho do Mérito
Científico, em comemoração aos 20 anos de cria-
ção da FAPERJ, e, no ano seguinte, o Prêmio Celso
Furtado de Desenvolvimento Científico Regional.

Em 2003, nova crise se fez presente. Como as recei-
tas da FAPERJ são vinculadas à arrecadação do es-
tado, precauções foram tomadas, com forte redução
na concessão de auxílios e rigoroso controle orça-
mentário. Porém, graças aos seus bons fundamentos
institucionais e às parcerias estabelecidas, foi possí-
vel cumprir a missão de continuar apoiando o de-
senvolvimento da C&T no estado do Rio de Janeiro.
Dessa forma, a despeito das dificuldades, foram man-
tidos os programas de bolsas e auxílios. Nos três
anos seguintes, as bolsas tiveram aumento médio de
15% no número de concessões, quando compara-
das ao volume de 2003, com a manutenção da tra-
dicional pontualidade no pagamento, que se man-
teve inalterada.

Em 2004, foi lançado o programa “Primeiros Proje-
tos” reunindo a FAPERJ e agências do Ministério da
Ciência e Tecnologia (CNPq e Finep). Com o objeti-
vo principal de dar suporte à fixação de jovens pes-
quisadores e a nucleação de novos grupos, na for-
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milhões em recursos repassados pela União, por meio
de agências como CNPq (MCT) e Capes (Mec). A
integração com a área cultural teve um de seus ápi-
ces na ópera O Cientista – uma composição do re-
centemente falecido maestro Sílvio Barbato, funda-
mentada na vida e obra do sanitarista Oswaldo Cruz
– que lotou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro
em récitas no mês de dezembro. Foi a primeira ópe-
ra brasileira escrita e apresentada em décadas.

Na área tecnológica, uma ação conjunta da Secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti) / FAPERJ e do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) / Finep, possibilitou o lançamen-
to, em 2005, do programa Rio Inovação, destinado
a promover o desenvolvimento tecnológico das em-
presas fluminenses, induzindo-as à aproximação com
instituições de pesquisa, com o intuito de gerar ino-
vações tecnológicas. Para esse programa foram atra-
ídas empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro
com protótipos, produtos e/ou processos em fase fi-
nal de desenvolvimento nas áreas de Petróleo e Gás,
Agronegócios, Biotecnologia, Saúde e Energia, va-
lorizando-se, especialmente, as soluções tecnológicas,
com potencial de inserção no mercado e/ou de alta
relevância social. O programa representou uma ex-
periência inicial com o setor empresarial. Dessa for-
ma, achou-se por bem desmembrá-lo em dois
editais, denominados Rio Inovação I e II, com o
total de R$ 20 milhões investidos. Foram seleciona-
dos 20 e 45 projetos, respectivamente, dentre o total
de 250 propostas recebidas.

Em 2007, o cenário, que antes apontava para apenas
um discreto crescimento nos investimentos no fomento
à C&T, mudou de forma favorável e significativa, quan-
do, em 15 de junho, o governador Sergio Cabral anun-
ciou que o Estado passaria a, efetivamente, destinar
2% de sua arrecadação tributária líquida para a
FAPERJ, conforme previsto no artigo 332 da Constitui-
ção estadual. Esse é um grande marco a ser comemo-
rado! Além dessa determinação vir sendo integralmente
cumprida, torna-se indispensável destacar o compro-
misso que esta gestão estadual vem tendo com o pa-
gamento dos auxílios e bolsas aprovados pela Funda-
ção, uma situação ímpar que vimos experimentando e
que tem levado a uma verdadeira transformação nas
instituições científicas e tecnológicas sediadas no Esta-
do.

O ineditismo do biênio 2007-2008 também se situa
no fato de que, nesses anos, foram lançados 17 e 29
editais, respectivamente, totalizando grande volume de
recursos e abrangendo todas as áreas do conheci-

ma de apoio à instalação, modernização, amplia-
ção ou recuperação da infraestrutura de pesquisa
científica e tecnológica nas instituições de ensino e
pesquisa, teve aceitação extraordinária, em um seg-
mento de pesquisadores há muito necessitado de
apoio voltado para suas necessidades de pesquisas.
O “Programa Cientista do Nosso Estado” foi ampli-
ado, com a concessão de mais 100 bolsas. Assim,
em janeiro de 2005, passaram a ser 300 bolsistas
beneficiados com bolsas de bancada para projetos,
à época com vigência de 24 meses.

Mantendo a tradição de apoiar ações de interesse
social, foi estabelecido, pelo governo do estado do
Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Esta-
do de Direitos Humanos e da Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação e a FAPERJ, o
programa Direitos Humanos e Cidadania – “Direitos
Humanos para Todos”. O objetivo era estimular,
apoiar, promover e divulgar a realização de pesqui-
sas cujos resultados pudessem ser operacionalizados
em políticas e medidas a serem adotadas pelo go-
verno do estado do Rio de Janeiro e pelo poder pú-
blico em geral.

Com o contínuo crescimento do volume de ativida-
des e de investimentos, a administração interna da
FAPERJ passou a ter dificuldades crescentes para fa-
zer frente à demanda, com o número inalterado de
funcionários e um sistema informatizado de acom-
panhamento de bolsas e auxílios que já não com-
portava novas expansões e adaptações. Por essas
razões, estudos iniciados em 2005 levaram à cria-
ção do Sistema inFAPERJ. Em 2006, realizou-se a
migração de 40 mil registros de pesquisadores e bol-
sistas da FAPERJ e a renovação de cadastro de mais
de 4 mil pesquisadores. Contudo, apenas alguns
poucos programas de fomento passaram a utilizar
essa ferramenta para a submissão de propostas. O
sistema teve o seu teste real de funcionamento em 1°
de junho de 2007, quando passou a receber as pro-
postas de três editais: “Cientista do Nosso Estado”,
“Jovem Cientista do Nosso Estado” e “Difusão e
Popularização da Ciência e Tecnologia”. A partir de
1° de julho de 2007, todas as solicitações de auxílios
e bolsas passaram a ser realizadas on-line. A partir
daí, até 31 de dezembro de 2008, mais de 35 mil
propostas foram submetidas e avaliadas com o uso
dessa ferramenta.

A consolidação de parcerias com agências federais
também teve grande incremento em 2006, quando,
por meio do lançamento de novos editais, a Funda-
ção atraiu para o estado do Rio cerca de R$ 13,8



16 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ

mento. Muitos desses editais são inéditos na FAPERJ,
e contribuem para complementar, de forma induzida,
o apoio já disponibilizado por meio dos programas
tradicionais de fluxo contínuo (sistema “balcão”).

O interesse no desenvolvimento social apresentou
grande destaque, com ampliação das ações e com
o fomento induzido em apoio à construção da cida-
dania da pessoa com deficiência, à segurança pú-
blica, à inovação tecnológica social, além de inves-
timentos mais efetivos nas pesquisas em Ciências
Sociais Aplicadas e Humanidades.

Ações de apoio à recuperação da infraestrutura para
pesquisa em nossas instituições vêm sendo fortemente
desenvolvidas. Dois programas de grande porte,
Pensa Rio (2007) e Apoio a Grupos Emergentes de
Pesquisa (2008), disponibilizaram recursos de gran-
de monta para o aprimoramento em todas as gran-
des áreas do conhecimento. Aliados a esses, o pro-
grama Prioridade Rio visou estimular a realização
de projetos para o estudo e provimento de soluções
para cinco temas prioritários – Reforma do Estado e
Ajuste Fiscal; Segurança; Saúde; Educação; e De-
senvolvimento Sustentável –, de forma a contribuir
de maneira efetiva para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro.

O estudo de doenças negligenciadas e reemergentes
e a preocupação com o desenvolvimento de grupos
de pesquisa em instituições sediadas fora da região
metropolitana do Rio de Janeiro se constituíram em
programas de grande receptividade e alcance por
nossa comunidade científica e tecnológica.

A partir de 2008, passamos a contar com 420 Cien-
tistas do Nosso Estado e 240 Jovens Cientistas do
Nosso Estado, em programas com vigência de bol-
sas de três anos e com a obrigatoriedade de sua
atuação em escolas públicas, de ensinos fundamental
e médio, sediadas no Estado.

Atuações em prol da melhoria do ensino público e
da difusão e popularização da C&T vêm sendo sis-
tematicamente implementadas. A integração entre
academia e setor produtivo vem se desenvolvendo
contínua e firmemente, levando a resultados (pro-
dutos e processos) altamente promissores, em per-
feita consonância com as necessidades do mundo
atual.

A experiência adquirida com o programa Rio Inova-
ção conduziu ao lançamento, em 2007, de um edital
para apoio à inovação tecnológica no Rio de Janei-
ro, cujos principais objetivos eram propiciar a redu-
ção das desigualdades regionais, melhoria da dis-

tribuição de renda com a inclusão de maior número
de municípios do interior do Estado. Os resultados
obtidos indicaram a pertinência de, em 2008, lançar
dois editais com recursos advindos de uma parceria
Finep/FAPERJ. O primeiro teve como modelo os pro-
gramas Rio Inovação I e II, anteriormente lançados.
No segundo, procurou-se propiciar, dentre outras, a
inclusão digital de microempresas do Estado, em um
processo de melhoria da competitividade. Em am-
bos os casos, a grande demanda qualificada mostra
a pertinência das ações empreendidas. Além dessas
ações, editais também foram lançados para apoiar
projetos nas áreas da Tecnologia da Informação e
Meio Ambiente. O incentivo à área das Engenharias
e às Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica
são outros exemplos da atuação da FAPERJ no intui-
to do desenvolvimento tecnológico.

Em dezembro de 2008, grande avanço pôde ser re-
gistrado, com a aprovação da Lei Estadual de Inova-
ção. O anteprojeto foi produzido na FAPERJ, sob a
demanda do Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia e, posteriormente, amplamente discutido,
resultando em um texto cujo objetivo foi possibilitar e
estimular o desenvolvimento de parcerias entre as ins-
tituições científicas, tecnológicas e as organizações de
direito privado voltadas para a pesquisa e o desen-
volvimento de inovações. Com esse estímulo legal,
prevê-se, para os próximos anos, maior proximidade
e integração entre os segmentos empresariais, as agên-
cias de fomento à pesquisa e a academia.

A interiorização das atividades da FAPERJ e a forma-
ção de novos núcleos de pesquisa têm recebido aten-
ção e apoio estratégicos, de forma que a ampliação
paulatina das atividades tenha possibilitado a presen-
ça da FAPERJ em 49 dos 92 municípios fluminenses,
fomentando muitos projetos de grande interesse para
o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Em 28 anos de existência, a FAPERJ foi criando es-
paços, consolidando a sua estrutura, aperfeiçoando
as suas estratégias e mostrando-se cada vez mais
presente em universidades, institutos, centros de pes-
quisas e em empresas do Estado do Rio de Janeiro.
Atualmente, é geral na sociedade brasileira o enten-
dimento da vinculação do papel da Ciência e
Tecnologia para o desenvolvimento do País e o
consequente aprimoramento do bem-estar da popu-
lação. Nesse sentido, a preservação e até mesmo a
ampliação da FAPERJ, como agência de fomento, e
a manutenção da sua capacidade de cumprir sua
missão, mostram-se de grande relevância para Esta-
do do Rio de Janeiro.
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É indispensável destacar que, ao longo desses anos,
os avanços obtidos pela FAPERJ constituem resulta-
do do amadurecimento de suas atividades como
agência de fomento e de embates vitoriosos, trava-
dos com o apoio da comunidade científica, de fun-
cionários dedicados e da mobilização de vários se-
tores da sociedade.

A FAPERJ está caminhando para completar a sua ter-
ceira década de existência, em 26 de junho de 2010,

inteiramente revigorada e com uma atuação sem igual.
A atenção que lhe foi dispensada, neste biênio 2007-
2008, pelo governador Sérgio Cabral e pelo secretá-
rio de Estado de Ciência e Tecnologia Alexandre Car-
doso, permite antever um grande impulso no desen-
volvimento da Ciência e Tecnologia fluminenses, que,
certamente, garantirão notável expansão da partici-
pação do Estado do Rio de Janeiro no cenário nacio-
nal e internacional.
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A FAPERJ NO BIÊNIO 2007-2008A FAPERJ NO BIÊNIO 2007-2008A FAPERJ NO BIÊNIO 2007-2008A FAPERJ NO BIÊNIO 2007-2008A FAPERJ NO BIÊNIO 2007-2008

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro, agência de fo-
mento à ciência, tecnologia e inovação do Estado, é
vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia.

Sua missão é apoiar e estimular atividades científicas
e tecnológicas, fomentando o desenvolvimento de
projetos e programas de pesquisadores e de empre-
endedores vinculados a instituições de ensino e pes-

quisa ou a empresas, públicas ou privadas, sediadas
no Estado do Rio de Janeiro.

A política de fomento da FAPERJ estrutura-se em pro-
gramas que atendem à demanda espontânea dos
pesquisadores/empreendedores (sistema “balcão”,
em fluxo contínuo) e em programas que visam ao
fomento orientado (editais), induzindo a pesquisa em
temas relevantes e estratégicos, bem como de inte-
resse econômico e social para o Estado.
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ORGANOGRAMA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Os órgãos de deliberação, administração e direção
da FAPERJ são:

I – – – – – o Conselho Superior;

II – – – – – o Conselho Fiscal;

III ––––– a Diretoria.

Fig. 1. Organograma da FAPERJ.

A Presidência, o Conselho Superior e o Conselho
Fiscal constituem órgãos de deliberação, adminis-
tração e direção da FAPERJ. À Presidência, estão
diretamente vinculados a Auditoria Interna, o Nú-
cleo de Difusão Científica e as Assessorias Jurídi-
ca, de Convênios, de Informática e de Planeja-
mento e Gestão.

Além do diretor presidente, a FAPERJ é composta
pelas seguintes diretorias: Diretoria Científica, Dire-

toria de Tecnologia e Diretoria de Administração e
Finanças. Às diretorias Científica e de Tecnologia,
além de seu corpo de assessores, está vinculado o
Departamento de Auxílios e Bolsas. À Diretoria de
Administração e Finanças, estão vinculados os De-
partamentos de Pessoal (com sua Divisão de Servi-
ços Gerais), de Material e Patrimônio (com sua Divi-
são de Almoxarifado), de Contabilidade, de Finan-
ças e de Protocolo e Arquivo. (Fig. 1)
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CONSELHO SUPERIOR

O Conselho Superior é o órgão máximo, representa-
tivo e normativo da FAPERJ, tendo como função pri-
mordial determinar a orientação geral da Fundação,
em consonância com a política de Ciência e
Tecnologia estabelecida pelo governo do Estado do
Rio de Janeiro.

É constituído por 12 (doze) membros efetivos, titula-
res de cargos honoríficos não remunerados, nomea-
dos pelo governador do Estado, dentre cidadãos de
ilibada reputação e notório saber, de acordo com os
seguintes critérios:

I – 4 (quatro) membros serão escolhidos livremente
pelo governador do Estado, dentre pessoas de notó-
rio saber e cultura, no campo da Ciência e Tecnologia;

II – 8 (oito) membros serão escolhidos pelo governa-
dor do estado dentre os nomes constantes em listas
tríplices, elaboradas de acordo com a seguinte com-
posição:

- 2 (dois) membros dentre os indicados pelas Univer-
sidades estaduais do Rio de Janeiro;

- 2 (dois) membros dentre os indicados pelas Univer-
sidades federais sediadas no Estado do Rio de Janei-
ro;

- 3 (três) membros dentre os indicados por entidades
públicas ou privadas, com reconhecida atividade de
pesquisa, sediadas no Estado do Rio de Janeiro e
que não se enquadrem nos dois itens anteriores;

- 1 (um) membro dentre os indicados pelo setor em-
presarial.

O diretor presidente da FAPERJ participa das reuni-
ões do Conselho Superior, na qualidade de membro
nato, com direito à voz, e o Conselho poderá convo-
car, se assim o desejar, os outros membros da Dire-
toria, igualmente com direito à voz.

O presidente e o vice-presidente do Conselho Supe-
rior da FAPERJ são nomeados pelo governador do
Estado, dentre os integrantes de lista tríplice, elabo-
rada e constituída por seus membros.

O mandato de cada membro do Conselho é de três
anos, admitindo-se uma única recondução, sendo que,
na nomeação de novos conselheiros, atender-se-á ao
equilíbrio entre os princípios de continuidade e de re-
novação. Para cada conselheiro, é nomeado um su-
plente, de acordo com os mesmos procedimentos e
critérios estabelecidos para a nomeação do titulares.
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Compete ao Conselho Superior daCompete ao Conselho Superior daCompete ao Conselho Superior daCompete ao Conselho Superior daCompete ao Conselho Superior da
FFFFFAPERJAPERJAPERJAPERJAPERJ:::::

I – propor, mediante aprovação de dois terços de
seus membros efetivos, ao governador do Estado,
modificações ao presente estatuto;

II – elaborar e modificar, igualmente mediante apro-
vação de dois terços de seus membros efetivos, o seu
Regimento Interno, bem como resolver os casos nele
omissos;

III – determinar a orientação geral e as políticas da
Fundação, em consonância com a política de Ci-
ência e Tecnologia estabelecida pelo governo do
Estado do Rio de Janeiro e acompanhar a sua exe-
cução;

IV – aprovar os planos anuais e plurianuais de ativi-
dades, bem como as propostas orçamentárias da Fun-
dação;

V – apreciar os relatórios e as contas do exercício
anterior, à vista do respectivo parecer do Conselho
Fiscal;

VI – orientar a política patrimonial e financeira da
Fundação;

VII – apreciar o relatório anual de atividades da Fun-
dação, em especial no que tange aos auxílios e fi-
nanciamentos concedidos e aos resultados das pes-

quisas e ações apoiadas, bem como providenciar a
sua divulgação;

VIII – encaminhar ao governo do Estado do Rio de
Janeiro, através da Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia, para aprovação, os planos de carreira
e remuneração dos Corpos Técnico e Administrativo
do Quadro Permanente de Pessoal da Fundação;

IX – indicar os nomes que comporão as listas tríplices a
serem encaminhadas ao governador do Estado, atra-
vés da Secretaria de Ciência e Tecnologia, para esco-
lha e nomeação dos diretores Científico e de Tecnologia.

Membros do Conselho Superior daMembros do Conselho Superior daMembros do Conselho Superior daMembros do Conselho Superior daMembros do Conselho Superior da
FFFFFAPERJ no biênio 2007-2008APERJ no biênio 2007-2008APERJ no biênio 2007-2008APERJ no biênio 2007-2008APERJ no biênio 2007-2008

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente
Albanita Viana de Oliveira (a partir de julho de
2007)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj

Jésus de Alvarenga Bastos (de 2004 até junho de
2007)
Universidade Federal Fluminense – UFF

Vice-PresidenteVice-PresidenteVice-PresidenteVice-PresidenteVice-Presidente

Carlos Alberto Dias
Universidade Estadual do Norte Fluminense – Uenf
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TTTTTab. 1. Membros do Conselho Superior com mandatos vigentesab. 1. Membros do Conselho Superior com mandatos vigentesab. 1. Membros do Conselho Superior com mandatos vigentesab. 1. Membros do Conselho Superior com mandatos vigentesab. 1. Membros do Conselho Superior com mandatos vigentes
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Secretários: Kátia Bretas e Alfredo Ulm

O Conselho Fiscal da FAPERJ é órgão auxiliar da
Secretaria de Estado da Fazenda. É composto por 3
(três) membros efetivos e igual número de suplentes,
nomeados pelo governador do Estado, para um man-
dato de 1 (um) ano, permitida a recondução. Na
primeira reunião após a posse, seus membros ele-
gem, entre si, o presidente do Conselho.

Compete ao Conselho Fiscal:Compete ao Conselho Fiscal:Compete ao Conselho Fiscal:Compete ao Conselho Fiscal:Compete ao Conselho Fiscal:

I – fiscalizar os atos dos Diretores e verificar o cum-
primento dos seus deveres legais e estatutários;

II – opinar sobre os relatórios da Diretoria, fazendo
constar, no seu parecer, as informações complemen-
tares que julgar necessárias ou úteis a sua aprecia-
ção pelo Conselho Superior;

III – denunciar à Diretoria e, na falta de providênci-
as, ao Conselho Superior, as irregularidades que des-
cobrir, sugerindo as providências cabíveis;

IV – analisar, ao menos trimestralmente, o balancete
e demais demonstrações financeiras da Fundação;

V – examinar as demonstrações financeiras do exer-
cício e sobre elas opinar, com vistas à apreciação
pelo Conselho Superior;

VI – analisar e manifestar-se, mensalmente, sobre rela-
tório de Auditoria Interna, recomendando à Diretoria a
adoção das medidas corretivas que julgar convenien-
tes, procedendo de igual forma no tocante aos relatóri-
os e pareceres da Auditoria Externa, quando os houver.

Além do previsto no Estatuto e Regimento Interno
da FAPERJ, os membros do Conselho Fiscal têm
também atribuições, responsabilidades e obriga-

ções similares a outros conselheiros fiscais previs-
tos por leis federais, decretos estaduais e na Cons-
tituição estadual.

Funciona de modo permanente, de forma a ter con-
dições de analisar sistematicamente as demonstra-
ções financeiras e opinar sobre os relatórios da Au-
ditoria Interna e da Diretoria, fazendo constar, no
seu parecer, as informações complementares
julgadas necessárias e úteis para apreciação pelo
Conselho Superior.

Membros do Conselho FMembros do Conselho FMembros do Conselho FMembros do Conselho FMembros do Conselho Fiscal da Fiscal da Fiscal da Fiscal da Fiscal da FAPERJ noAPERJ noAPERJ noAPERJ noAPERJ no
biênio 2007-2008biênio 2007-2008biênio 2007-2008biênio 2007-2008biênio 2007-2008

Até junho de 2007Até junho de 2007Até junho de 2007Até junho de 2007Até junho de 2007

Titular: Maria Cristina Kohnert Botelli (Presidente)
Suplente: Haidine da Silva Barros Duarte
Representação: Secretaria de Estado de Planejamen-
to e Gestão – Seplag

Titular: Luiz Henrique de Almeida
Suplente: Maria de Nazareth Gama e Silva
Representação: Secretaria de Ciência e Tecnologia –
Sect

Titular: Maria Aparecida Victor
Suplente: Janete Sabbad
Representação: Secretaria de Estado de Fazenda –
Sefaz

De junho de 2007 a julho de 2008De junho de 2007 a julho de 2008De junho de 2007 a julho de 2008De junho de 2007 a julho de 2008De junho de 2007 a julho de 2008

Titular: Maria Aparecida Victor (Presidente)
Suplente: Janete Sabbad
Representação: Secretaria de Estado de Fazenda –
Sefaz

TTTTTab. 2. Membros do Conselho Superior com mandatos encerrados no biênio 2007-2008.ab. 2. Membros do Conselho Superior com mandatos encerrados no biênio 2007-2008.ab. 2. Membros do Conselho Superior com mandatos encerrados no biênio 2007-2008.ab. 2. Membros do Conselho Superior com mandatos encerrados no biênio 2007-2008.ab. 2. Membros do Conselho Superior com mandatos encerrados no biênio 2007-2008.

CONSELHO FISCAL



25Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

Titular: José Eduardo Sabóia Castello Branco
Suplente: Gustavo Gubernan de Andrade
Representação: Secretaria de Estado de Planejamen-
to e Gestão – Seplag

Titular: José Luiz de Araújo Leite Silva
Suplente: Ana Maria de Azevedo Gaspar
Representação: Secretaria de Ciência e Tecnologia –
Sect

A partir de julho de 2008A partir de julho de 2008A partir de julho de 2008A partir de julho de 2008A partir de julho de 2008

Titular: Ana Maria de Azevedo Gaspar
Suplente: Edson Ferreira da Silva

DIRETORIA

A Diretoria da FA Diretoria da FA Diretoria da FA Diretoria da FA Diretoria da FAPERJ é constituída por:APERJ é constituída por:APERJ é constituída por:APERJ é constituída por:APERJ é constituída por:

I – 1 (um) diretor presidente;
II – 1 (um) diretor científico;
III – 1 (um) diretor de tecnologia;
IV – 1 (um) diretor de administração e de finanças.

O diretor presidente é nomeado pelo governador do
Estado, mediante proposta do secretário de Estado
de Ciência e Tecnologia. Os diretores Científico e de
Tecnologia são nomeados pelo governador do Esta-
do, para um mandato de três anos, dentre os com-
ponentes de listas tríplices elaboradas pelo Conselho
Superior da FAPERJ e encaminhadas por meio da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. O di-
retor de Administração e de Finanças é nomeado
pelo governador do Estado, mediante proposta     do
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia.

Compete à Diretoria:Compete à Diretoria:Compete à Diretoria:Compete à Diretoria:Compete à Diretoria:

I – propor, ao Conselho Superior, o Regimento Inter-
no da Fundação, bem como as suas modificações;

II – deliberar sobre os pedidos de concessão de apoio
financeiro, ad referendum do Conselho Superior;

III – organizar os planos e propostas orçamentárias
anuais e plurianuais da Fundação;

IV – elaborar relatórios anuais das atividades da Fun-
dação;

V – propor o plano de cargos e vencimentos da Fun-
dação;

VI – autorizar o Diretor-Presidente a celebrar convê-
nios, acordos e contratos.

Compete ao Diretor-Presidente da Fundação:Compete ao Diretor-Presidente da Fundação:Compete ao Diretor-Presidente da Fundação:Compete ao Diretor-Presidente da Fundação:Compete ao Diretor-Presidente da Fundação:

I – exercer a direção geral de todas as atividades que
objetivem a consecução das finalidades da Fundação;

II – convocar as reuniões da Diretoria e presidi-las;

III – representar a Fundação em juízo e fora dele;

IV – presidir junto com os demais Diretores, técnica e
administrativamente, as atividades da Fundação;

V – delegar competências aos demais Diretores, vi-
sando à descentralização e racionalização dos servi-
ços;

VI – submeter ao Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia, após apreciação pelo Conselho Superi-
or, os planos e propostas orçamentárias anuais e
plurianuais da Fundação;

VII – celebrar convênios, acordos, contratos e autorizar
a descentralização de créditos orçamentários em nome
da Fundação, mediante prévia autorização da Direto-
ria e observando o disposto no Regimento Interno.

Ao Diretor Científico, compete exercer a função de
coordenação das ações de fomento ao desenvolvi-
mento científico no Estado do Rio de Janeiro, e ou-
tras que lhe forem delegadas pelo Diretor-Presiden-
te. Ao Diretor de Tecnologia, compete a função de
coordenação das ações de fomento ao desenvolvi-
mento e geração de tecnologia no Estado do Rio de
Janeiro e outras que lhe forem delegadas pelo Dire-
tor-Presidente. Ao Diretor de Administração e de Fi-
nanças, compete responder pelas funções adminis-
trativo-financeiras da Fundação.

Diretoria da FDiretoria da FDiretoria da FDiretoria da FDiretoria da FAPERJ no biênio 2007-2008APERJ no biênio 2007-2008APERJ no biênio 2007-2008APERJ no biênio 2007-2008APERJ no biênio 2007-2008

Diretor-Presidente: Ruy Garcia Marques

Diretor Científico: Jerson Lima da Silva

Diretor de Tecnologia: Rex Nazaré Alves

Diretor Administrativo e de Finanças: Cláudio
Fernando Mahler

Representação: Secretaria de Ciência e Tecnologia –
Sect

Titular: Creuza Mattoso de Almeida
Suplente: Ana Paula Santos Quedinho
Representação: Secretaria de Estado de Fazenda –
Sefaz

Titular: Gustavo Gubernan de Andrade
Suplente: Glauco da Costa Knopp
Representação: Secretaria de Estado de Planejamen-
to e Gestão – Seplag

Secretária do Conselho Fiscal: Maria Janete de Car-
valho Farias
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ASSESSORIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS
As Assessorias Técnico-Científicas, relativas à direto-
ria Científica e à diretoria de Tecnologia, são consti-
tuídas por pesquisadores de reconhecido saber em
suas áreas do conhecimento. Nessas Assessorias,
estão representadas as diversas áreas do saber, de
acordo com as determinações do Regimento da Fun-
dação, cabendo às Diretorias Científica e de
Tecnologia a indicação de lista tríplice a ser subme-
tida ao Conselho Superior para a escolha de nomes,
visando ao preenchimento de vagas existentes.

Compete às Assessorias Técnico-Científicas:Compete às Assessorias Técnico-Científicas:Compete às Assessorias Técnico-Científicas:Compete às Assessorias Técnico-Científicas:Compete às Assessorias Técnico-Científicas:

I – analisar os pedidos de auxílios que lhes forem
encaminhados pelo diretor Científico e de Tecnologia;

II – coordenar Comitês de Julgamento em progra-
mas desenvolvidos pela Fundação;

II – auxiliar a Diretoria Colegiada, no cumprimento
das atividades finalísticas da FAPERJ.

Assessoria Técnico-científica no biênioAssessoria Técnico-científica no biênioAssessoria Técnico-científica no biênioAssessoria Técnico-científica no biênioAssessoria Técnico-científica no biênio
2007-20082007-20082007-20082007-20082007-2008

PresidênciaPresidênciaPresidênciaPresidênciaPresidência

Chefe de Gabinete: Roberto Rodriguez Dória

Assessores: Egberto Gaspar de Moura; José Firmino
Nogueira Neto

Assessoria Jurídica: Ana Cristina Ribeiro Pessanha

Auditoria Interna: Moacir Almeida Nascimento

Assessoria de Planejamento e Gestão: Alfredo de
Souza Coutinho

Assessoria de Convênios: Isabela Braga Coutinho
Buechem

Assessoria de Informática: Christine Isabelle Batelier

Assessoria de Editoração: Alfredo Gaspar Ulm da Silva

Núcleo de Difusão Científica: Paul Jürgens

Rede-Rio/FAPERJ de Computadores: Luis Felipe Ma-
galhães de Moraesssss

Diretoria CientíficaDiretoria CientíficaDiretoria CientíficaDiretoria CientíficaDiretoria Científica

Assessores: Caio Mário Ribeiro de Meira; Leila Pontes
da Silva; Mônica Maria Guimarães Savedra; Vânia
Margaret Flosin Paschoalin; Vitor Francisco Ferreira

Departamento de Auxílios e Bolsas: Renato Ribeiro
de Souza Valles

Diretoria de TDiretoria de TDiretoria de TDiretoria de TDiretoria de Tecnologiaecnologiaecnologiaecnologiaecnologia

Assessores: Carlos Alberto Ferreira Lima; Francisco
Cláudio Pereira de Barros; Luiz Alberto Mota de
Alencar; Luiz Antônio de Moraes Filho; Ronald Ara-
újo da Silva; Sérgio Gavazza

Departamento de Auxílios e Bolsas: Renato Ribeiro
de Souza Valles

Diretoria de Administração e FinançasDiretoria de Administração e FinançasDiretoria de Administração e FinançasDiretoria de Administração e FinançasDiretoria de Administração e Finanças

Departamento de Contabilidade: Eliane Ferreira de
Souza

Departamento de Finanças: Ilda Noeme Rufino Nas-
cimento

Departamento de Material e Patrimônio: Floriano
Guimarães Filho

Departamento de Pessoal: Cleucir José Correa de
Miranda

Departamento de Protocolo e Arquivo: Rosângela
Gonçalves



28 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ

COORDENAÇÕES DE ÁREA

TTTTTab. 3. Coordenadores de áreas no biênio 2007-2008ab. 3. Coordenadores de áreas no biênio 2007-2008ab. 3. Coordenadores de áreas no biênio 2007-2008ab. 3. Coordenadores de áreas no biênio 2007-2008ab. 3. Coordenadores de áreas no biênio 2007-2008

Considerados de fundamental importância para a Di-
retoria da Fundação, os coordenadores de Área são
os responsáveis pela avaliação do desenvolvimento dos
projetos apoiados (relatório científico), pela avaliação
de solicitações de remanejamento de rubricas e de al-
teração de prazo de vigência, pela solicitação e avali-
ação de pareceres ad hoc para todos os projetos sub-
metidos dentro do “sistema-balcão” (fluxo contínuo).
Além disso, participam ativamente da decisão a

ser tomada em cada uma das modalidades de
apoio em fluxo contínuo.

Os coordenadores de Áreas têm mandato de dois anos,
renováveis por igual período. Eles são escolhidos pelo
Conselho Superior da FAPERJ, a partir de lista tríplice
elaborada pela Diretoria, que leva em consideração a
produção científica e tecnológica de cada um dos pes-
quisadores, para cada uma das áreas do conheci-
mento. (Tab. 3)
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NÚCLEO DE DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (NDCT)

O Núcleo é formado por profissionais de Comuni-
cação e é responsável pela identificação e difusão
da produção científica e tecnológica do Estado do
Rio de Janeiro apoiada pela FAPERJ e por ações
realizadas pela Fundação na promoção de even-
tos científicos.

Boletim Boletim Boletim Boletim Boletim on-lineon-lineon-lineon-lineon-line da F da F da F da F da FAPERJAPERJAPERJAPERJAPERJ

Em quatro anos de existência, o boletim eletrônico
da FAPERJ vem ampliando seu público, ano a ano.
O seu conceito editorial foi desenvolvido pela jorna-
lista especializada em C&T Renata Moraes e, dos 2
mil assinantes à época do lançamento, em julho de
2004, o informativo on-line agora é enviado, a cada
semana, a 35 mil leitores, entre bolsistas, pesquisa-
dores, estudantes, jornalistas e autoridades e inte-
grantes de órgãos governamentais.

Resultado de um trabalho de criação da equipe de
jornalistas e designers do Núcleo de Difusão Ci-
entífica e Tecnológica da instituição, sua criação
foi motivada pelo desejo da Fundação de conferir
mais transparência e agilidade no relacionamento
com seus usuários.

O boletim não apenas traz informações sobre a ins-
tituição e suas atividades de fomento à C&T, tais como
lançamento de editais e iniciativas de caráter
institucional voltadas para a área de C&T, como di-
vulga em suas reportagens as pesquisas desenvolvi-
das com apoio da Fundação, notícias da área de
Ciência, Tecnologia e Inovação em geral. Dessa for-
ma, o Boletim da FAPERJ procura contribuir para a
difusão dos trabalhos da Ciência e Tecnologia
fluminenses em todo o País.
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RRRRRevista Rio Pevista Rio Pevista Rio Pevista Rio Pevista Rio Pesquisaesquisaesquisaesquisaesquisa

Lançada em dezembro de 2007, por iniciativa da
direção da FAPERJ e com apoio da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia, a revista Rio Pesqui-
sa tem por objetivo promover a divulgação científica
e a valorização da pesquisa em ciência e tecnologia
no Estado do Rio de Janeiro e no País.

Com periodicidade trimestral, uma tiragem de 12 mil
exemplares e distribuição gratuita, a publicação, tem
linguagem acessível tanto para o público especializa-
do (constituído, em sua maioria, por pesquisadores
e alunos das diversas áreas do conhecimento que
atuam nos centros, universidades e institutos de pes-
quisa sediados no estado) como para interessados
em C&T de todas as idades. Tem como foco principal
a divulgação da produção científica e tecnológica
fluminense propiciada pela FAPERJ, além de incluir
temas relevantes de interesse nacional e internacio-
nal. Sua mala direta inclui, ainda, autoridades e
gestores de políticas em Ciência e Tecnologia, jorna-
listas e estudantes, além de bibliotecas e escolas pú-
blicas de dentro e fora do estado.

Ao longo desse breve período de existência, a revista
Rio Pesquisa vem se consolidando como referência
para as editorias de Ciência e Tecnologia dos veícu-
los de comunicação regional e nacional.

Produção de eventosProdução de eventosProdução de eventosProdução de eventosProdução de eventos

Dentre as múltiplas atividades desse setor, encon-
tram-se:

 organização e controle do material promocional
dos programas da FAPERJ;

 planejamento e participação em eventos científi-
cos, com o intuito de divulgação das atividades
desenvolvidas pela FAPERJ;

 planejamento, organização, produção e coorde-
nação de projetos, seminários, congressos etc;

 manejo permanente dos destinatários da mala di-
reta da FAPERJ, com atualização constante de no-
mes, cargos e endereços;

 geração de etiquetas para o envio de correspon-
dência para fins diversos;

 coordenação da confecção e envio de convites (e-
mail, telefone, fax e correios);

 acompanhamento dos integrantes da Diretoria em
eventos diversos.

A FAPERJ se apresenta durante a realização de even-
tos científicos e tecnológicos com a finalidade de di-

vulgar os principais programas da agência. Durante
os eventos, nos estandes ocupados pela Fundação,
além de um espaço reservado para encontros e
minirreuniões entre autoridades e pesquisadores, o
espaço dá destaque ao acervo de livros, publica-
ções, CD-ROMs e DVDs, apoiados pelo programa
Auxílio à Editoração, voltado para a difusão do co-
nhecimento técnico-científico.

Nos eventos, ocorre a divulgação de material gráfi-
co institucional, como folderes, exemplares da revis-
ta Rio Pesquisa, de livros contendo os resumos dos
projetos contemplados nos editais Cientista e Jovem
Cientista do Nosso Estado, do Catálogo de Publica-
ções etc. Paralelamente, um DVD mostrando a área
de atuação da FAPERJ é exibido continuamente. Para
estudantes do ensino básico que passam pelo espa-
ço da Fundação, coloca-se à disposição materiais
educacionais, como livretos, jogos e quebra-cabe-
ças, desenvolvidos a partir de imagens obtidas em
pesquisas financiadas.

A equipe participante também fica a postos para sa-
nar eventuais dúvidas dos pesquisadores sobre os
diferentes programas e editais, bem como sobre a
prestação de contas dos auxílios recebidos.
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TTTTTab. 4. Eventos em que a Fab. 4. Eventos em que a Fab. 4. Eventos em que a Fab. 4. Eventos em que a Fab. 4. Eventos em que a FAPERJ participou durante o ano de 2007.APERJ participou durante o ano de 2007.APERJ participou durante o ano de 2007.APERJ participou durante o ano de 2007.APERJ participou durante o ano de 2007.
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Jovens participam de oficina durante o evento “Um
dia no Parque Paleontológico de Itaboraí”, que
integrou a programação da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia

Crianças visitam o estande da Fundação durante a
realização da XIII Bienal Internacional do Livro, no
Riocentro, Zona Oeste do Rio

Estande da Fundação na Exposição de Tecnologia e
Ciência (ExpoT&C), em Belém, que marcou a volta
da FAPERJ às reuniões anuais da Sociedade
Brasileira Para o Progresso da Ciência
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TTTTTab. 5. Eventos em que a Fab. 5. Eventos em que a Fab. 5. Eventos em que a Fab. 5. Eventos em que a Fab. 5. Eventos em que a FAPERJ participou durante o ano de 2008.APERJ participou durante o ano de 2008.APERJ participou durante o ano de 2008.APERJ participou durante o ano de 2008.APERJ participou durante o ano de 2008.
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Estande da Fundação atraiu público jovem durante
a realização de reunião regional da SBPC, em
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

O diretor presidente da FAPERJ, Ruy Marques,
discursa durante a entrega de outorgas a
pesquisadores em cerimônia realizada no Palácio
Guanabara
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PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

Além do Boletim Eletrônico Semanal e a Revista Rio
Pesquisa, algumas outras publicações foram reali-
zadas pela FAPERJ, como parte de seu Programa de
Difusão Científica e Tecnológica, durante o biênio
2007-2008. Dentre elas, merecem destaque:

Folder Folder Folder Folder Folder iiiiinstitucional e “Filipeta”nstitucional e “Filipeta”nstitucional e “Filipeta”nstitucional e “Filipeta”nstitucional e “Filipeta” – contendo a mis-
são da Fundação e a descrição das inúmeras modali-
dades de auxílios e bolsas, oferecidos tanto no sistema
de fluxo contínuo (sistema-balcão) como nos inúmeros
programas desenvolvidos por meio dos editais;

Catálogo de PublicaçõesCatálogo de PublicaçõesCatálogo de PublicaçõesCatálogo de PublicaçõesCatálogo de Publicações – editado nos anos de
2007 e 2008, contendo um sumário de todas as
publicações apoiadas pela FAPERJ, desde o início
do seu programa de editoração;

Ciência & TCiência & TCiência & TCiência & TCiência & Tecnologia no Estado do Rio deecnologia no Estado do Rio deecnologia no Estado do Rio deecnologia no Estado do Rio deecnologia no Estado do Rio de
JaneiroJaneiroJaneiroJaneiroJaneiro – editado nos anos de 2007 e 2008, em
edição bilíngue (português e inglês), contendo uma
descrição das principais Instituições de Ciência e
Tecnologia sediadas no Estado, bem como um su-
mário da missão e das realizações da Fundação;

Cartilha sobre a DengueCartilha sobre a DengueCartilha sobre a DengueCartilha sobre a DengueCartilha sobre a Dengue – editada a partir de
contribuições de profissionais da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj), contendo, em lingua-
gem simples e acessível às crianças, as informações
necessárias para o combate à Dengue;

Resumos de Resumos de Resumos de Resumos de Resumos de ppppprojetos contemplados nos editaisrojetos contemplados nos editaisrojetos contemplados nos editaisrojetos contemplados nos editaisrojetos contemplados nos editais
Cientista e Jovem Cientista do Nosso EstadoCientista e Jovem Cientista do Nosso EstadoCientista e Jovem Cientista do Nosso EstadoCientista e Jovem Cientista do Nosso EstadoCientista e Jovem Cientista do Nosso Estado
– editados nos anos de 2007 e 2008, contendo os
resumo de todos os projetos contemplados nesses
editais, com menção aos autores e as suas institui-
ções;

Diagnóstico Institucional dos Programas deDiagnóstico Institucional dos Programas deDiagnóstico Institucional dos Programas deDiagnóstico Institucional dos Programas deDiagnóstico Institucional dos Programas de
Pós-graduação Pós-graduação Pós-graduação Pós-graduação Pós-graduação Stricto SensuStricto SensuStricto SensuStricto SensuStricto Sensu do Estado do Rio do Estado do Rio do Estado do Rio do Estado do Rio do Estado do Rio
de Janeirode Janeirode Janeirode Janeirode Janeiro – desenvolvido em parceria com a Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/
Fiocruz), contendo uma profunda análise dos Progra-
mas de Pós-graduação credenciados pela Capes no
Estado; disponibilizado na página da Fundação na
Internet e por meio de um estojo, contendo o relatório
da pesquisa e um CD, em que o banco de dados da
pesquisa pode ser consultado, mediante palavras-chave
relativas às instituições e aos Programas;

Adesivos InstitucionaisAdesivos InstitucionaisAdesivos InstitucionaisAdesivos InstitucionaisAdesivos Institucionais – adesivos que vêm sen-
do distribuídos aos pesquisadores/empreendedores
para serem afixados em locais/materiais permanen-
tes/equipamentos apoiados pela FAPERJ.

36 Relatório de Atividades 2007-2008



37Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

A FAPERJ cresceu muito neste biênio 2007-2008.
Graças à sensibilidade do governador Sérgio Cabral
e do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia,
Alexandre Cardoso, que, habilmente, defenderam que
Ciência e Tecnologia (C&T) significam progresso e
evolução, e dos quais não há como se prescindir,
desde 15 de junho de 2007, passamos a contar com
2% da arrecadação tributária líquida do Estado. Esta
foi uma atitude corajosa e realista, tomada ainda
nos primeiros meses de uma nova gestão, e que vem
sendo rigorosamente seguida.

Isso significou passar de uma média de R$ 111 mi-
lhões empenhados entre 2000 e 2006 para R$ 200
milhões em 2007 e R$ 239 milhões em 2008. O
que se torna ainda mais expressivo é o valor efeti-
vamente pago nesses anos: de uma média de R$
91 milhões, entre 2000 e 2006, para R$ 189 mi-
lhões, em 2007, e R$ 222 milhões, em 2008, so-
mente considerando-se recursos financeiros
advindos do Tesouro do Estado – fonte 00. (Fig. 7)
Os demais recursos financeiros, advindos de con-
vênios com instituições federais (fonte 13), passa-
ram de uma média de R$ 9 milhões empenhados
entre 2000 e 2006 para R$ 25 milhões, em 2007, e
R$ 30 milhões, em 2008, com valores efetivamente
pagos dentro do mesmo exercício de R$ 8 milhões,
R$ 23 milhões e R$ 30 milhões, respectivamente.
(Fig. 8) Há que se ressaltar que os valores empe-
nhados nos últimos dias de 2007 e de 2008 foram
efetivamente pagos nos primeiros meses de 2008 e
2009, respectivamente, o que também se constitui
em um novo paradigma, uma nova forma de tratar
a C&T no estado do Rio de Janeiro.

Assim, os compromissos assumidos no biênio 2007-
2008 com os pesquisadores/empreendedores vin-
culados a instituições/empresas sediadas no Esta-
do, sejam relativos a auxílios ou bolsas, foram qui-
tados, Isso significou que, além do incremento subs-
tancial nos valores empenhados e efetivamente pa-
gos que ocorreu nestes dois últimos anos, o grande
benefício que se resgatou foi a credibilidade da nossa
Fundação.

Ao considerarmos o número de auxílios e bolsas con-
tratados, bem como os valores concedidos, também
se verifica um importante incremento, durante o mes-
mo período (2000 a 2008), tanto no que se refere a
recursos estaduais qcomo àqueles decorrentes de con-
vênios com instituições federais. (Figs. 9 e 10)
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Fig. 8. Evolução dos valores empenhados e efetivamente pagos entre 2000 e 2008, com recursos de convênios
com instituições federais (fonte 13)

Fig. 7. Evolução dos valores empenhados e efetivamente pagos entre 2000 e 2008, com recursos do Estado do
Rio de Janeiro (fonte 00)
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Fig. 9. Evolução do número de auxílios e bolsas contratados entre 2000 e 2008 (fonte 00 – recursos do Estado;
fonte 13 – recursos de convênios)

Fig. 10. Evolução dos valores de auxílios e bolsas concedidos entre 2000 e 2008 (fonte 00 – recursos do Estado;
fonte 13 – recursos de convênios)
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Da execução da despesa orçamentária de 2007, com-
putando-se recursos do Tesouro do Estado e recur-
sos decorrentes de convênios, R$ 53.840.953,21
(26,09% do total) foram destinados ao pagamento
de bolsas, enquanto que, em 2008, esse montante
foi de R$ 69.089.535,24 (27,66% do total). O cres-
cimento do volume de recursos destinados à forma-
ção de recursos humanos para a pesquisa, sob a
forma de concessão de bolsas, faz parte do planeja-
mento estratégico da Fundação e, a partir de impor-
tantes ações que vêm sendo planejadas, para im-
plantação a partir de 2009, tanto na graduação como
na pós-graduação, esse percentual deverá ultrapas-
sar os 30% do orçamento.

A distribuição dessas bolsas pelas 20 instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado que mais as
receberam no biênio 2007-2008, tanto no que se
refere ao número quanto aos recursos financeiros em-
pregados, é mostrada nas figuras 11 a 14 (levando-
se em consideração se advêm de recursos do Tesou-
ro do Estado ou de convênios firmados com institui-
ções federais).

No tocante a recursos advindos do Tesouro do Estado,
quando se compara o número de bolsistas contempla-
dos, a Uerj se constitui na instituição mais contempla-
da, seguida pela UFRJ, UFF, Uenf, PUC-Rio, Fiocruz,
UFRRJ e UniRio. Contudo, quando se compara o mon-
tante de recursos despendido pela FAPERJ com as bol-
sas, a UFRJ passa a ser a instituição mais contempla-

da, seguida pela Uerj, UFF, PUC-Rio, Uenf, Fiocruz,
UFRRJ e Iuperj. Essa variação é dependente do tipo de
bolsa mais contemplado em cada uma das institui-
ções. Enquanto a Uerj foi contemplada com um gran-
de número de bolsas de menor valor, como como por
exemplo, bolsa de incentivo à graduação (BIG), o que
a levou à primeira colocação no critério “número”, a
UFRJ foi contemplada com maior número de bolsas
de maior valor, como por exemplo, pós-doutorado, o
que a alçou à primeira colocação no critério “recursos
financeiros”. O número de Cientistas e Jovens Cientis-
tas do Nosso Estado, bem como de bolsistas de
Mestrado e Doutorado, em cada uma das instituições,
também influi diretamente nesse posicionamento.

No tocante a recursos advindos de convênios com ins-
tituições federais, quando se compara o número de
bolsistas contemplados, a Fiocruz se constitui na insti-
tuição mais contemplada, seguida pela UFRJ, UFF, Uerj,
Faetec, Uenf, UFRRJ, Inmetro e INT. Quando se com-
para o montante de recursos empregado para a con-
cessão dessas bolsas, a Fiocruz continua a ser a insti-
tuição mais contemplada, seguida pela UFRJ, Inmetro,
UFF, Uenf, Uerj, PUC-Rio, UFRRJ e INT. Alguns dos
convênios que a FAPERJ mantém para o desenvolvi-
mento de recursos humanos para pesquisa são, justa-
mente, com algumas dessas instituições federais, como
Fiocruz, Inmetro e INT, o que as levou a figurar, com
maior destaque, na relação das instituições mais con-
templadas, tanto no que se refere ao número de bol-
sistas quanto a recursos financeiros empregados.

Fig. 11. Distribuição das bolsas (número de bolsistas) contempladas no biênio 2007-2008, com recursos do
Tesouro do Estado, por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado
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Fig. 12. Distribuição das bolsas (montante de recursos) contempladas no biênio 2007-2008, com recursos do
Tesouro do Estado, por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado

Fig. 13. Distribuição das bolsas (número de bolsas) contempladas no biênio 2007-2008, com recursos
financeiros oriundos de convênios com instituições federais, por instituição de ensino e pesquisa sediada no
Estado
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Da execução da despesa orçamentária de 2007,
computando-se recursos do Tesouro do Estado e
recursos decorrentes de convênios, R$
105.499.788,29 (50,71% do total) foram destina-
dos ao pagamento de auxílios (demandas espon-
tânea e induzida), enquanto que, em 2008, esse
montante foi de R$ 144.188.589,23 (54,95% do
total), um crescimento bastante expressivo, com-
parado à média praticada em anos anteriores.

As 20 instituições de ensino e pesquisa sediadas
no Estado cujos pesquisadores mais receberam
auxílios no biênio 2007-2008, tanto no que se
refere ao número quanto aos recursos financeiros
empregados, são mostradas nas figuras 15 a 18
(levando-se em consideração se advêm de recur-
sos do Tesouro do Estado ou de convênios firma-
dos com instituições federais).

No tocante a recursos advindos do Tesouro do Es-
tado, quando se compara o número de projetos
de pesquisa contemplados, a UFRJ se constitui na
instituição mais contemplada, seguida pela Uerj,
UFF, Fiocruz, Uenf, UFRRJ, PUC-Rio e UniRio.
Quando se compara o montante de recursos

despendido pela FAPERJ com as bolsas, a UFRJ
continua a ser a instituição mais contemplada,
seguida pela Uerj, UFF, Fiocruz, Uenf, PUC-Rio,
Faetec e UFRRJ. Ressalta-se que a inclusão da
Faetec nessa listagem das instituições mais con-
templadas com auxílios decorrentes do Tesouro do
Estado refere-se à contrapartida estadual em con-
vênio MCT-LNCC/FAPERJ, para implantação de
Centros Vocacionais Tecnológicos, como também
ocorreu, consequentemente, em relação aos auxí-
lios pagos com recursos advindos de convênios.

No tocante a recursos advindos de convênios com
instituições federais, quando se compara o núme-
ro de projetos de pesquisa contemplados, a UFRJ
também se constitui na instituição mais contem-
plada, seguida pela Faetec, Uerj, Inca, Fiocruz,
UFF, Uenf e Cecierj. Quando se compara o mon-
tante de recursos empregado para a concessão
dessas bolsas, a Faetec passa a ser a instituição
mais contemplada (convênio MCT-LNCC/FAPERJ
para implantação de Centros Vocacionais
Tecnológicos), seguida pela UFRJ, Uerj, UFRRJ,
Fiocruz, Inca, JBRJ e UFF.

Fig. 14. Distribuição das bolsas (montante de recursos) contempladas no biênio 2007-2008, com recursos
financeiros oriundos de convênios com instituições federais, por instituição de ensino e pesquisa sediada no
Estado
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Fig. 15. Distribuição dos auxílios (número de auxílios) pagos no biênio 2007-2008, com recursos do Tesouro do
Estado, por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado

Fig. 16. Distribuição dos auxílios (montante de recursos) pagos no biênio 2007-2008, com recursos do Tesouro do
Estado, por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado
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Fig. 17. Distribuição dos auxílios (número de auxílios) pagos no biênio 2007-2008, com recursos financeiros
oriundos de convênios com instituições federais, por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado.

Fig. 18. Distribuição dos auxílios (montante de recursos) pagos no biênio 2007-2008, com recursos financeiros
oriundos de convênios com instituições federais, por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado.
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A figura 19 mostra a distribuição dos recursos financei-
ros repassados a pesquisadores das 25 instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro
mais contempladas pela FAPERJ neste biênio 2008-
2008 (incluindo-se auxílios e bolsas), considerando-se
ambas as fontes de recursos – Tesouro do Estado (fonte
00) e Convênios com Instituições Federais (fonte 13). A
UFRJ foi a instituição cujos pesquisadores mais recebe-
ram recursos financeiros, seguida pela Uerj, Fiocruz,
UFF, Uenf, PUC-Rio, Faetec, UFRRJ e Uezo.

No que concerne à Uerj e Uenf, entretanto, não se
considerou o montante adicional que lhes foi desti-
nado, já constante na programação orçamentá-
ria do biênio, a título de descentralização de cré-
ditos orçamentários para o pagamento de bolsas
para pesquisadores e alunos, R$ 28.979.820,86
e R$ 12.189.295,44, respectivamente. Dessa for-
ma, o montante global destinado a pesquisado-
res da Uerj e da Uenf passa a ser R$ 87.577.458,77
e R$ 30.875.393,06 respectivamente. (Fig. 19)

Fig. 19. Distribuição do montante de recursos (referentes a auxílios, bolsas e descentralizações) pagos no biênio
2007-2008, com recursos financeiros oriundos do Tesouro do Estado (fonte 00) e de convênios com instituições
federais (fonte 13), para pesquisadores das 25 instituições de ensino e pesquisa sediada no Estado mais
contempladas no período.

Tanto no que se refere aos auxílios como às bolsas, o
pesquisador/empreendedor fluminense passou, as-
sim, a dispor de um importante órgão de fomento,
que vem respondendo aos seus anseios e como que
ele pode contar, permitindo o planejamento adequado
das atividades de suas pesquisas.

A FAPERJ vem investindo fortemente na recuperação
da infraestrutura para pesquisa nas instituições cien-
tíficas e tecnológicas sediadas em nosso Estado e
estamos conscientes de que muito ainda há por  fa-
zer. Somente com um esforço continuado nesse sen-
tido é que o nosso pesquisador poderá liberar todo o
seu grande potencial para a Ciência e para a Inova-
ção. Se hoje o Estado responde por cerca de 20% da
produção científica nacional, estamos certos de que,
mantidos os patamares de investimento, em mais cinco

ou dez anos, poderemos atingir em torno de 30%
desse índice.

Tanto a demanda espontanea, por meio das inúmeras
modalidades de auxílios e bolsas disponibilizados em
fluxo contínuo (sistema “balcão”), por meio de calen-
dário pré-estabelecido, como a induzida, mediante o
lançamento de muitos editais, contemplando todas as
áreas do conhecimento, têm sido fortemente estimula-
dos. Somente no sistema “balcão” para auxílio à pes-
quisa, passamos de um patamar máximo de cerca de
R$ 4 milhões anuais, praticados em anos anteriores,
para mais de R$ 20 milhões em 2008. O programa de
bolsas também sofreu importante acréscimo, de cerca
de 150%, alcançando o valor mensal de R$ 4,5 mi-
lhões. Merece especial citação o Programa “Bolsa Nota
10”, no que os melhores alunos de mestrado e douto-
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terizados como complementares (Tab. 6). Muitos des-
ses editais serviram também como um ensaio para
que se pudesse verificar a sua real aceitação e de-
manda, permitindo a tomada de importantes deci-
sões acerca de sua continuidade e do ajuste do or-
çamento a eles destinados. Alguns dos editais foram
lançados em parceria da FAPERJ/Secretaria de Ci-
ência e Tecnologia com outras Secretarias de Estado:
Educação; Planejamento e Gestão; Saúde e Defesa
Civil; Desenvolvimento Econômico, Indústria e Servi-
ços; e Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Essa atitude caracteriza um esforço conjunto para a
pesquisa de temas de interesse econômico e social
para o Estado do Rio de Janeiro, plenamente condi-
zentes com nossas atividades finalísticas.

O primeiro dos editais de 2007 foi o Programa “Bol-
sa Nota 10”. Afora o recurso financeiro aumentado,
tanto para as bolsas de mestrado como de doutora-
do, é altamente gratificante ver o grande orgulho
com que os pós-graduandos contemplados com essa
bolsa ostentam esse seu “título”. Sem dúvida, este se
constitui em um dos programas-símbolo da FAPERJ.

Procurou-se propiciar a infraestrutura para a pes-
quisa nas universidades estaduais (Uerj, Uenf e
Uezo) e nas demais instituições de ensino e pes-
quisa sediadas no Estado, difundir e popularizar a
Ciência e a Tecnologia, estimular a produção e
divulgação científica e tecnológica, apoiar a pes-
quisa de temas relevantes, estratégicos e prioritários
para o Estado, e para a melhoria do ensino públi-
co Fundamental e Médio, além de diminuir a de-
fasagem existente para a demanda altamente qua-
lificada de bolsas de bancada para projetos de
muitos de nossos cientistas.

Dois programas de grande porte foram criados: “Pri-
oridade Rio” e “Pensa Rio”, ambos com absoluto
sucesso. No edital “Prioridade Rio”, cinco áreas fo-
ram contempladas: Reforma do Estado e Ajuste Fis-
cal; Segurança; Saúde; Educação; e Desenvolvimento
Sustentável. O “Pensa Rio” se constituiu no maior
Programa já lançado pela FAPERJ, em volume de
financiamento e abrangência, e visou à realização
de projetos de pesquisa multidisciplinares, por gru-
pos de pesquisadores de excelência consorciados com
grupos de pesquisadores emergentes, em áreas pré-
estabelecidas relevantes e estratégicas para o nosso
Estado.

Os Programas “Cientista do Nosso Estado” e “Jovem
Cientista do Nosso Estado” receberam mais 120 bol-
sas, cada um. Dessa forma, com os 300 Cientistas do
Nosso Estado já com bolsas vigentes à época, passa-

rado de programas de pós-graduação stricto sensu de
excelência (conceitos 5, 6 e 7 pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
recebem bolsas com valores diferenciados. No tocante
ao fomento induzido, por meio de editais, foram 17 em
2007 e 29 em 2008, muitos deles inéditos, contem-
plando a pesquisa básica e aplicada, o estímulo à ino-
vação tecnológica e a difusão e popularização da C&T.

Ancorada em sua missão precípua, no biênio 2007-
2008, a FAPERJ promoveu, na área de Tecnologia
um número expressivo de programas destinados a
empreendedores individuais e a empresas públicas e
privadas, com especial ênfase nas micro e pequenas
empresas, e nas instituições voltadas ao desenvolvi-
mento tecnológico sediadas no Estado do Rio de
Janeiro. Foram disponibilizados recursos para o fo-
mento a projetos de difusão tecnológica e de inova-
ção em produtos e processos. Também foram
envidados todos os esforços para sensibilizar, difun-
dir e procurar atender as demandas de fomentos exis-
tentes, não só dentro da área de influência do muni-
cípio do Rio de Janeiro, mas também, prioritariamente,
no interior do Estado. Esses esforços foram pautados
em uma política de igualdade de oportunidades e de
interiorização do fomento. Nesse processo, procu-
rou-se catalisar o potencial do setor produtivo, tanto
o aparente como o latente, gerador de empregos e
de rendas, elemento fundamental para o desenvolvi-
mento econômico e social fluminense e para a redu-
ção de desigualdades.

Além de atender à demanda espontânea de auxílios
a projetos e de bolsas atreladas ao desenvolvimento
tecnológico (ADT 1 – auxílio a projetos de inovação
tecnológica), a FAPERJ lançou 9 (nove) editais para
o fomento de áreas da tecnologia consideradas es-
tratégicas, em consonância com a política de desen-
volvimento do Estado do Rio de Janeiro. No sentido
de ampliar a disponibilidade de recursos destinados
ao desenvolvimento de projetos de inovação
tecnológica, a Fundação estabeleceu parcerias com
outras instituições estaduais e federais, em especial
com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Para a maioria dos 17 editais de 2007 e 29 editais
de 2008, o processo de julgamento das propostas
apresentadas ficou a cargo de Comitês Externos,
compostos por pesquisadores de excelência oriun-
dos de diversos estados  da federação. Em todos os
casos, a seleção das propostas contempladas obe-
deceu ao mérito dos projetos e à produção científi-
ca/tecnológica dos solicitantes.

Em 2007, lançamos editais bastante diversificados
em sua essência, embora alguns possam ser carac-
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mos a apoiar 420 cientistas seniores e 120 jovens ci-
entistas, num esforço continuado para atingir a maio-
ria dos mais produtivos pesquisadores fluminenses.

No campo tecnológico, procuramos quitar projetos
aprovados nos editais “Rio Inovação I e II”, anterior-
mente lançados (2005 e 2006), em parceria com a
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Nesses
programas, o pesquisador de uma instituição de Ci-
ência e Tecnologia (ICT), com uma ideia inovadora,

procurava uma empresa, e deles surgiram 65 proje-
tos, abrangendo 10 municípios do nosso Estado.
Lançamos um edital de “Apoio à Inovação
Tecnológica” e, desta vez, inversamente, a empresa
procurava o pesquisador de uma ICT com um proje-
to de inovação. Oitenta e oito propostas foram rece-
bidas, oriundas de 20 municípios fluminenses, ca-
racterizando o início de uma interiorização das em-
presas candidatas. (Tab. 6)

TTTTTab. 6. Editais lançados pela Fab. 6. Editais lançados pela Fab. 6. Editais lançados pela Fab. 6. Editais lançados pela Fab. 6. Editais lançados pela FAPERJ no ano de 2007APERJ no ano de 2007APERJ no ano de 2007APERJ no ano de 2007APERJ no ano de 2007
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Em 2008, dos 29 editais lançados, 17 foram inédi-
tos na FAPERJ, e alguns em âmbito nacional, com
uma diversificação ainda maior que em 2007, atin-
gindo todas as áreas do conhecimento, mesmo al-
gumas que ainda não haviam sido contempladas
anteriormente pela Fundação. (Tab. 7)

Similarmente a 2007, o primeiro dos editais de 2008
foi o Programa “Bolsa Nota 10”, novamente com
absoluto sucesso entre os programas de pós-gra-
duação stricto sensu do nosso Estado.

Em seguida, foram lançados três editais de apoio à
melhoria da infraestrutura para pesquisa: “Apoio a
Hospitais Universitários Sediados no Estado do Rio
de Janeiro”, inédito; “Apoio às Universidades Esta-
duais do Rio de Janeiro”; e “Apoio a Instituições de
Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de
Janeiro”.

Uma grande e constante preocupação dos nossos
pesquisadores é com a manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos, notadamente aqueles
que servem a um grande número de usuários. Esse
foi o objeto do edital “Apoio à Manutenção de Equi-
pamentos Multiusuários”, também lançado pela pri-
meira vez pela Fundação. Foi uma disputa impor-
tante, ena qual se observou a relevância e a neces-
sidade desse edital, até pelo fato de que as propos-
tas apresentadas, em muitos casos, deixavam ver
claramente a ansiedade dos proponentes em que-
rer abarcar a manutenção do maior número possí-
vel de equipamentos, evidenciando a precariedade
da situação que vivenciamos nesse aspecto.

Indubitavelmente, precisamos continuar investindo
na melhoria do ensino público em nossas escolas,
nos ensinos Fundamental e Médio. Em 2008, dife-
rentemente do que fizemos em 2007, procuramos
apoiar, especificamente, as áreas de Ciências e Ma-
temática, mas, sem qualquer dúvida, todas as áre-
as devem ser contempladas. Está claro que preci-
samos, cada vez mais, do envolvimento de profes-
sores e de alunos das escolas públicas e, para tal,
além do recurso financeiro, disponibilizamos bol-
sas de pré-iniciação científica e de treinamento e
capacitação técnica (para alunos e professores das
escolas públicas, respectivamente), e de iniciação
científica (para alunos da graduação de cursos en-
volvidos).

O apoio para a implantação, implementação, mo-
dernização, adequação e o funcionamento de
biotérios e de Comitês de Ética em Pesquisa com
Animais foi alvo de editais em 2007 e 2008, e acre-

ditamos que deva ser continuado, especialmente
com o advento da Lei n.º 11.794, que trata do uso
científico de animais no ensino e na pesquisa.

Nosso Estado conta com um importante número de
pesquisadores seniores de renome, mas é invejável
o número de seus bons pesquisadores emergentes,
que merecem ser ostensivamente apoiados. Foi com
esse objetivo que lançamos, pela primeira vez, um
edital de “Apoio a Grupos Emergentes de Pesqui-
sa”, destinado a pesquisadores doutorados há me-
nos de 10 anos e que contemplou 101 grupos de
pesquisa, nas mais diversas instituições. Esse Pro-
grama foi lançado no lugar do “Pensa Rio” (2007),
cujos projetos contemplados ainda estão sendo de-
senvolvidos e é nossa intenção que esses dois pro-
gramas sejam lançados alternadamente. Apesar de
cada um desses programas terem sido praticados
uma única vez, pela sua abrangência e
receptividade, também passaram a integrar o rol
dos programas-símbolo da FAPERJ.

Um dos objetivos principais da FAPERJ deve ser,
sempre, a melhoria do ensino nas universidades es-
taduais e foi nesse sentido que lançamos um edital
de apoio a programas de pós-graduação stricto
sensu na Uerj e na Uenf. Nossas universidades es-
taduais não possuem cursos de pós-graduação
avaliados com conceito 7 (sete) e concentram ape-
nas 14,67% dos cursos do Estado com conceito 5
(cinco) e 9,38% dos cursos com conceito 6 (seis).
Entendemos que também a graduação deva ser
apoiada, e não somente nas universidades do Es-
tado, mas em todas as instituições, e estamos tra-
balhando para lançar um edital com essas caracte-
rísticas.

Muitas são as doenças negligenciadas e
reemergentes que nos assolam e um edital específi-
co para apoio ao estudo sobre algumas delas foi
lançado, com disponibilização de R$ 10 milhões.
Cinquenta e seis projetos foram apoiados, ao me-
nos um terço deles dedicados exclusivamente ao es-
tudo da dengue. Pela primeira vez, uma fundação
estadual de fomento à pesquisa aportou volume tão
significativo de recursos para o estudo desse grupo
de doenças. Os projetos aprovados, com compe-
tência em áreas diferentes e todos já em desenvol-
vimento, contemplam, dentre outros, os setores de
diagnóstico, vacinas e terapêutica, prenunciando a
possibilidade de aplicação clínica em curto e mé-
dio prazo, como tanto necessitamos.

Desde 2007, vimos lançando editais para
disponibilização de bolsas de “Treinamento e
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Capacitação Técnica”, para técnicos multiusuários,
em substituição às bolsas de Apoio Técnico, extin-
tas pelo Conselho Superior da FAPERJ em 1.º de
junho de 2007. Em 2008, como já ocorrera em 2007,
mais 100 (cem) bolsas foram distribuídas, para o
período de 12 (doze) meses e com possibilidade de
duas renovações por igual período. Entendemos a
grande deficiência de nossas instituições na
disponibilização de técnicos dessa natureza, mas é
preciso enfatizar a necessidade de que esses técni-
cos, assim como muitos dos equipamentos, possam
servir a diversos grupos de pesquisa. É preciso
otimizar a aplicação de recursos, financeiros e hu-
manos, de modo a que tenhamos resultados com
uma melhor relação de custo-efetividade.

Três editais inéditos procuraram fomentar a pesqui-
sa em áreas que, habitualmente, são pouco con-
templadas: “Apoio à construção da cidadania da
pessoa com deficiência”, que contemplou 21 proje-
tos, nas mais diversas abordagens; “Apoio à pro-
dução e divulgação das artes”, contemplando 27
(vinte e sete) projetos; e “Apoio a projetos de pes-
quisa na área de Humanidades”, contemplando 78
(setenta e oito) projetos.

A área tecnológica teve grande destaque durante o
ano de 2008, culminando com a recente aprova-
ção, em 17 de dezembro, na Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro, da Lei Estadual de
Inovação. O anteprojeto dessa Lei foi produzido na
FAPERJ, sob demanda da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, posteriormente discutido com
amplos segmentos representativos de nossa socie-
dade, e visou possibilitar o desenvolvimento de par-
cerias entre as ICTs, que podem ser órgãos da ad-
ministração direta ou indireta, e as organizações de
direito privado voltadas para a pesquisa e para o
desenvolvimento de inovações. A Lei aproxima a
produção científica e tecnológica das necessidades
do mercado e promove a integração entre a acade-
mia, as empresas e as agências de fomento à pes-
quisa, contribuindo para o processo de inovação
empresarial, com a criação de incubadoras, par-
ques tecnológicos e centros de pesquisa e de de-
senvolvimento. Sem dúvida, esse foi um grande
avanço, há muito aguardado, para o desenvolvi-
mento da inovação em nosso Estado.

 Como grande objetivo dos editais lançados na área
tecnológica, a indução da associação entre ICTs e
empresas, que vem sendo tão desejada e buscada,
e que apresentou grande implemento em 2008. Di-
versas áreas foram contempladas, como as da se-
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gurança Pública, da Tecnologia da Informação, das
Engenharias e das Incubadoras de Empresas de Base
Tecnológica. Dois programas merecem especial ci-
tação: o “Apoio ao Desenvolvimento de Modelos
de Inovação Tecnológica Social” e o “Rio Inovação
2008”, desmembrado em dois editais.

O primeiro – Inovação Tecnológica Social –, inédi-
to e com uma concepção de vanguarda, visou es-
timular o desenvolvimento de processos, produtos
ou serviços que promovam a inclusão social, em
áreas pré-estabelecidas. Conquanto ainda tenha
apresentado resultados tímidos, a se julgar pelo nú-
mero de submissões, importantes projetos foram
apoiados, em diversos municípios do Estado.

O segundo programa a se ressaltar, o Rio Inovação
2008, com um total de R$ 30 milhões de aporte
financeiro, teve a importante parceria da Finep/Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, e foi desmembrado
em dois editais: “Pappe-Subvenção” e “Apoio à Ino-
vação e Difusão Tecnológica”. Destinados a apoiar
projetos de inovação em micro e pequenas empre-
sas, constituíram um verdadeiro sucesso e, sem dú-
vida, ajudarão a política de inovação em nosso
Estado, agora facilitada com a aprovação da Lei
Estadual de Inovação.

A difusão e a popularização da Ciência e Tecnologia
consiste em uma preocupação constante. Acredita-
mos que todos os mecanismos possíveis para tal de-
vam ser empregados, visando mostrar à sociedade o
que vimos realizando com o orçamento a nós desti-
nado e como, em muitos casos, isso pode melhorar,

por vezes de imediato, a nossa qualidade de vida e
o nosso Estado. Outro edital em que acreditamos
muito e que teve grande repercussão foi o de “Apoio
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico regio-
nal do Estado do Rio de Janeiro”, no qual 67 pro-
jetos de pesquisadores sediados fora da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro foram contemplados.

A possibilidade de aquisição de equipamentos de gran-
de porte também foi apoiada pela FAPERJ em 2008.
Propostas para a compra de 10 grandes equipamen-
tos, um em cada instituição, foram contempladas. Tam-
bém os problemas relativos ao meio ambiente consti-
tuíram o tema de um edital, no qual 29 projetos foram
selecionados, oriundos de 11 instituições.

Completando os editais de 2008, mais 120 bolsas
para “Jovens Cientistas do Nosso Estado” foram
disponibilizadas, agora totalizando 240 nessa ca-
tegoria, e a seleção de 300 pesquisadores para o
Programa “Cientistas do Nosso Estado”. Como gran-
des novidades desses editais neste ano, o prazo de
vigência das bolsas, que passou a ser de três anos,
e o critério de que cada um dos pesquisadores de-
verá desenvolver ao menos uma atividade científica
e tecnológica, em cada ano de vigência da bolsa,
em uma escola pública sediada no Estado. Essa
inovação, acredita-se, será de grande relevância
para os alunos das escolas públicas e, em última
análise, para a população em geral. Trata-se de
mais uma forma, possivelmente das mais abrangentes
e penetrantes, de difundir e popularizar a C&T em
nosso Estado. (Tab. 7)

TTTTTab. 7. Editais lançados pela Fab. 7. Editais lançados pela Fab. 7. Editais lançados pela Fab. 7. Editais lançados pela Fab. 7. Editais lançados pela FAPERJ no ano de 2008.APERJ no ano de 2008.APERJ no ano de 2008.APERJ no ano de 2008.APERJ no ano de 2008.
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Uma das grandes preocupações é permitir e incenti-
var a progressiva interiorização dos recursos para a
pesquisa científica e tecnológica. No final de 2008,
a FAPERJ já estava presente em 49 municípios
fluminenses, fomentando projetos das áreas Científi-
ca e Tecnológica de grande interesse para o desen-
volvimento econômico e social de todas as regiões
do Estado. (Fig. 20)

No que se refere aos convênios com organizações
federais, participamos do edital dos Institutos Nacio-
nais de Ciência e Tecnologia – INCTs, lançado pelo
CNPq, em 2008. Com uma parceria do Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT), por meio do CNPq,
com Finep, Ministério da Saúde (MS), Petrobras e
BNDES, com três FAPs, dos estados do Rio de Janei-
ro (FAPERJ), São Paulo (Fapesp) e Minas Gerais
(Fapemig), e, posteriormente, também com Amazo-
nas (Fapeam), Pará (Fapepa) e Santa Catarina
(Fapesc), foi reunido o maior volume de recursos já
disponibilizado no Brasil em um edital – cerca de R$
600 milhões. Participamos com R$ 37 milhões e 20

(vinte) INCTs foram criados em nosso Estado, o se-
gundo em número de institutos e em volume de re-
cursos financeiros.

Além dos INCTs, vimos concluindo as negociações
para o lançamento de novos editais Pronex (R$ 40
milhões) e PP-SUS (R$ 16 milhões), em parceria com
CNPq e CNPq/MS, respectivamente. Também está
sendo criada uma rede para estudo da malária, com
a participação de sete FAPs, além do CNPq e do
MS, para a qual serão inicialmente disponibilizados
R$ 20 milhões.

Acreditamos que projetos de parcerias entre FAPs
devam ser buscados e implementados. Assim, afora
a rede para estudo da malária mencionada anterior-
mente, vimos concluindo um convênio com a Fapesp,
visando ao lançamento de um edital conjunto acer-
ca do tema “Mudanças Climáticas Globais”, em
2009, com um orçamento da ordem de R$ 5 milhões
(R$ 2,5 milhões para cada uma das FAPs). Os pro-
jetos aprovados serão desenvolvidos por parcerias
entre grupos de pesquisadores fluminenses e paulistas.

Fig. 20. Municípios fluminenses com projetos
apoiados pela FAPERJ, até dezembro de 2008.
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Alguns aspectos na área da informática merecem
destaque. Desde 1.º de julho de 2007, todas as sub-
missões de projetos para auxílios e bolsas passaram
a ser realizadas por meio do sistema inFAPERJ que,
ainda que com alguns problemas não inteiramente
sanados, mas em contínuo aperfeiçoamento, vem nos
permitindo comodidade e transparência na submis-
são e na avaliação dos projetos. No final de 2008,
novas ferramentas foram incorporadas ao sistema,
visando aumentar a velocidade de conexão e a sua
maior estabilização. Estamos trabalhando para que
o sistema se torne mais ágil, tornando, em futuro
próximo, desnecessária a apresentação da cópia
impressa das propostas, o que, certamente, diminui-
rá, em muito, a grande burocracia ora existente.

Outras menções nessa mesma área devem ser feitas:
(1) aumentamos a velocidade de conexão de canais
domésticos, melhorando os sistemas de informática
tanto da FAPERJ como de outras instituições estadu-
ais, como Uerj e Uenf; (2) licitamos e já
implementamos o aumento da velocidade do canal
internacional da Rede-Rio, de 155 Mb/s para 310
Mb/s; a demanda crescente de fluxo nos levou a  tra-
balhar, no momento, em nova licitação para aumen-
tar essa velocidade para 1 Gb/s; (3) o projeto
Redecomep – Rede de Comunicação Metropolitana
(Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP/Rede-
Rio), inicialmente previsto para ser implantado em
2008, deverá ser finalizado em 2009, haja vista que
já está totalmente estruturado para que isso ocorra;
certamente, ele será de grande importância para o
aumento de velocidade e estabilidade de conexão à
Internet em mais de 100 instituições de ensino e pes-
quisa sediadas no Estado; (4) adquirimos equipamen-
tos com a tecnologia DWDM (dense wavelength
division multiplexing) para a Rede-Rio, que serão in-
corporados ao anel óptico da Redecomep e permiti-
rão uma expansão substancial da velocidade de co-
nexão, para até 40 Gb/s; e (5) aumentamos a veloci-
dade da rede interna da FAPERJ, de 2 Mb/s para 10
Mb/s, assim como encerramos a terceirização existen-
te para equipamentos de informática, adquirindo os
nossos próprios equipamentos, ensejando uma mo-
dernização há muito necessária.

No campo da divulgação, alguns pontos também
merecem destaque: (1) o visual de nossa página na
Internet, bem como do Boletim Eletrônico Semanal
foi modificado, tornando-se mais limpo e mais fa-
cilmente acessível, com o selo de excelência do pro-
grama “Acessibilidade Brasil”; também deve ser des-
tacada a implementação da possibilidade de recu-

peração dos resumos dos projetos de pesquisa con-
templados com financiamento, desde julho de 2007,
possibilitando ainda mais transparência em nossas
atividades de fomento à C&T; (2) a revista Rio Pes-
quisa, lançada em dezembro de 2007 e com publi-
cação trimestral, chegou ao seu quinto número, em
dezembro de 2008; vislumbramos que ela vem se
tornando um importante canal de divulgação dos
projetos financiados pela FAPERJ e nossa intenção é
que ela possa chegar a uma substancial camada de
nossa população, bem como a todas as escolas pú-
blicas sediadas no Estado; (3) recentemente, con-
cluímos um estudo sobre as pós-graduações stricto
sensu em instituições sediadas no Estado; o estudo
foi feito em parceria com a Escola Nacional de Saú-
de Pública da Fiocruz e, certamente, servirá para
nortear nossas próximas ações nessa área; (4) uma
nova edição do Mapa da Ciência está sendo con-
cluída, em parceria com a UniRio, e tem publicação
prevista para o primeiro semestre de 2009; (5) reali-
zamos a publicação dos resumos dos projetos con-
templados nos editais “Cientista do Nosso Estado” e
“Jovem Cientista do Nosso Estado”, em suas versões
de 2007 e de 2008; (6) produzimos e publicamos
duas versões de um livreto contendo informações
bilíngues (português e inglês) das principais institui-
ções de ensino e pesquisa sediadas no Estado; esse
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livreto, entre outras finalidades, tem sido utilizado pelo
governo para a divulgação internacional do Rio de
Janeiro; e (7) em parceria com a Uerj, estamos tra-
balhando na edição de um livro sobre o Rio de Ja-
neiro Científico (nome provisório), abrangendo todo
o Estado, e com lançamento previsto para junho de
2010, quando a FAPERJ estará completando 30 (trin-
ta) anos e o nosso Patrono, Carlos Chagas Filho,
completaria 100 anos de idade.

Em dezembro de 2008, a Lei complementar n.º
102, que dispõe sobre a área de atuação da
FAPERJ, foi modificada, por meio da Lei n.º 123/
2008, e já foi sancionada pelo governador. Os
pontos mais relevantes são: (1) passa a ser permi-
tido o fomento a pesquisas com células-tronco
embrionárias, o que era vedado pela Lei anterior;
e (2) passa a ser explicitamente vedado à FAPERJ
o desenvolvimento de projetos realizados direta-
mente com recursos do Tesouro do Estado, salvo
aqueles destinados às suas finalidades específicas,
assim como criar ou manter órgãos próprios de
pesquisa e manter operacionais esses projetos de-
pois de sua fase de implantação. Essas modifica-
ções vieram corrigir distorções anteriormente exis-
tentes e explicitar que o orçamento da Fundação
não pode ser utilizado para a manutenção de pro-
jetos (ainda que tenham recebido apoio da FAPERJ
para a sua implantação), o que poderia, eventual-
mente, se constituir em um grande risco.

Vimos implementando uma política de acompanha-
mento do fomento à C&T fluminense, em todas as
modalidades de auxílios e bolsas disponibilizadas pela
Fundação (tanto pelo sistema de fluxo contínuo –
“balcão” –, como pelos diversos editais). Isso vem
sendo realizado a partir da elaboração de relatórios

parciais do desenvolvimento das pesquisas que têm
sido solicitados aos pesquisadores, com destaque para
itens de grande importância, como formação de re-
cursos humanos e produção científica/tecnológica
decorrentes do financiamento praticado. Além des-
ses relatórios “personalizados”, que variam de acor-
do com a modalidade de fomento, também vêm sen-
do realizados seminários com pesquisadores, na sede
da Fundação. Embora seja virtualmente impossível
a verificação in loco do alcance de todas as ativida-
des financiadas pela FAPERJ, também se tem reali-
zado visitas a instituições, empresas e laboratórios.

Nos meses de dezembro de 2007 e 2008, realizamos
seminários para avaliação dos programas que fo-
ram lançados nos anos de 2007 e 2008 e para pla-
nejamento das atividades da Fundação nos anos
seguintes. Foram excelentes oportunidades para que,
juntos, as diretorias e seus assessores, se debruças-
sem na avaliação de todas as modalidades de fo-
mento, independentemente da área, o que se consti-
tuiu em um ganho para todos e para a FAPERJ, haja
vista que a discussão possibilitou nortear mais ade-
quadamente os rumos da Fundação.

O número de auxílios e bolsas pagos tem sofrido
constante aumento, em relação a anos anteriores. A
regularidade e a pontualidade no pagamento pela
Secretaria Estadual de Fazenda tem sido uma regra
rigorosamente observada, o que vem permitindo um
planejamento mais adequado à Fundação e aos pes-
quisadores. Computados os recursos provenientes do
governo do Estado (fonte 00) com recursos de con-
vênios (fonte 13) nestes dois anos, 2007 e 2008,
mais de meio bilhão de reais foi disponibilizado para
o fomento à C&T fluminense, um montante sequer
imaginado previamente.
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No Brasil, as primeiras experiências com a Internet
ocorreram em 1987, com uma conexão entre o Nú-
cleo de Computação Eletrônica (NCE) da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universi-
dade da Califórnia em Los Angeles – EUA (UCLA).
Essas experiências deram origem a um projeto de
rede acadêmica que, posteriormente, com o apoio
financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), resultou na     Rede-
Rio de Computadores (Rede-Rio/FAPERJ).

A Rede-Rio/FAPERJ foi inaugurada oficialmente em
maio de 1992 e, seguindo a orientação do projeto
de uma rede acadêmica e de pesquisa, tinha e con-
tinua tendo como principal objetivo oferecer à co-
munidade científica no nosso Estado o acesso à
Internet, possibilitando, assim, a troca e a dissemi-
nação mais eficiente de informações entre os seus
usuários. Na data da sua inauguração, a Rede-Rio/
FAPERJ contava com 10 instituições no Estado do
Rio de Janeiro.

Em termos de topologia, a configuração inicial consis-
tia de três pontos principais, que se constituíam no
backbone (ou espinha dorsal), por meio dos quais os
demais se conectavam à rede. Geograficamente, estes
pontos eram inicialmente localizados na UFRJ, na
Pontifícia Universidade Católica( PUC-Rio) e no Labo-
ratório Nacional de Computação Científica (LNCC).
Além disso, a Rede-Rio/FAPERJ contava, desde a data
da sua entrada em operação, com um enlace interna-
cional exclusivo, que inicialmente operava, via satéli-
te, à taxa de 64 Kbit/s, entre a UFRJ e a Universidade
da Califórnia em San Diego (UCSD). Por meio deste
canal, a Rede-Rio/FAPERJ conectava-se à Cerfnet

REDE-RIO/FAPERJREDE-RIO/FAPERJREDE-RIO/FAPERJREDE-RIO/FAPERJREDE-RIO/FAPERJ
DE COMPUTADORESDE COMPUTADORESDE COMPUTADORESDE COMPUTADORESDE COMPUTADORES
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(California Education and Research Federation
Network) e, daí, ao mundo da Internet.

Posteriormente, com a mudança geográfica da mai-
or parte do LNCC para a cidade de Petrópolis-RJ,
aquele ponto de presença do backbone passou a
ser ocupado pelo CBPF que, a partir de 1999, pas-
sou a exercer o papel de centro de operações da
Rede-Rio/FAPERJ, assumindo as tarefas que até en-
tão vinham sendo executadas pelo NCE/UFRJ. O
POP/RJ da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP/
MCT) está localizado em anexo ao CBPF e é interli-
gado a esse POP da Rede-Rio/FAPERJ, mediante
interface de 1 Gbit/s (1.000 Mbit/s). Pelo POP/RJ da
RNP, saem outros canais de ligação com a RNP, que
serve de espinha dorsal para a interligação das di-
versas redes acadêmicas existentes no Brasil (dentre
elas, a Rede-Rio/FAPERJ).

Em termos de recursos, a FAPERJ investiu cerca de
US$ 300,000 (trezentos mil dólares) na fase inicial de
implantação da Rede-Rio/FAPERJ, que foram utiliza-
dos na aquisição de equipamentos (roteadores,
modems e algumas estações de trabalho para
gerenciamento, além de outros componentes) e
software; além disso, vem também financiando, des-
de maio de 1992, o contrato das principais linhas de
comunicação. O aluguel mensal pelo uso do canal
internacional foi pago pela UFRJ até junho de 1995,
quando passou a ser também financiado pela FAPERJ.

Desde a sua entrada em operação, a Rede-Rio/FAPERJ
sempre se constituiu em uma das mais modernas do
País, em termos de tecnologias e serviços de comunica-
ção oferecidos aos seus usuários. Todas as linhas de
comunicação utilizadas em 1992 já permitiam a trans-
missão de dados a 64 Kbit/s, o que, naquela ocasião,
era considerada uma velocidade alta no cenário nacio-
nal. De fato, na época da sua inauguração, a Rede-
Rio/FAPERJ era a única rede acadêmica do Brasil ope-
rando com todas as suas linhas a 64 Kbit/s.

A Rede-Rio/FAPERJ possui, ainda, um Centro de
Operações (Ceop), que funcionou na UFRJ até 1999
e está atualmente instalado no CBPF, cuja responsa-
bilidade é gerenciar e supervisionar o tráfego da rede;
zelar pelo funcionamento ininterrupto das linhas de
comunicação; estabelecer critérios de encaminha-
mento do tráfego; configurar as ligações de novas
instituições à rede; e realizar muitas outras tarefas do
gênero. Além disso, a Rede-Rio/FAPERJ conta com
o Laboratório de Redes de Alta Velocidade (Ravel),
da Coppe/UFRJ, para apoio à coordenação
tecnológica na pesquisa e desenvolvimento de pro-
jetos que visam ofertar novas tecnologias, aplica-

ções e, em conjunto com o Ceop, colocá-las dispo-
níveis aos seus usuários, de modo a alcançar a me-
lhor qualidade de serviço possível.

Seguindo a mesma tendência de evolução apresen-
tada pela Internet, a Rede-Rio/FAPERJ vem experi-
mentando um grande crescimento desde a sua inau-
guração. Em seus quase 17 anos de existência, so-
freu uma melhora significativa em relação aos seus
recursos de infraestrutura e de comunicação, visan-
do atender ao crescimento da demanda imposta pelo
aumento do número de instituições (consequentemente,
da população de computadores interligados) e do trá-
fego gerado pelos seus usuários. Nesse período, a
FAPERJ já investiu recursos significativos na compra
e na manutenção de equipamentos, no pagamento
de aluguel de manutenção e contratação de novas
linhas de comunicação, no custo de contratação do
canal internacional, na manutenção das equipes téc-
nica, científica, de administração e de coordenação,
entre outros diversos itens. Faz-se importante salien-
tar que esses investimentos favorecem diretamente a
todos os usuários da Rede-Rio/FAPERJ, que, em últi-
ma instância, constituem a comunidade de C&T do
Estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, a Rede-Rio/FAPERJ interliga diretamente
mais de 90 instituições no Estado do Rio de Janeiro.
Em função de convênios estabelecidos com a FAPERJ,
muitas outras instituições federais, estaduais e munici-
pais são conectadas à Internet pela rede, de forma
indireta, por meio de órgãos especificamente desig-
nados para esse fim. Isso faz com que o número de
instituições agregadas seja muito maior do que uma
centena. Este crescimento fez com que o tráfego au-
mentasse de forma significativa. Como consequencia,
visando manter o bom grau de serviço que a Rede-
Rio/FAPERJ sempre buscou proporcionar aos seus
usuários, foram necessárias diversas melhorias e mo-
dificações no que diz respeito à infra-estrutura da rede
em si.

O backbone já passou por várias expansões. Uma
importante expansão ocorreu em abril de 1999, quan-
do ele passou a operar com a tecnologia ATM, na
velocidade de 155 Mbit/s.

Complementando o aumento da velocidade nos ca-
nais de comunicação, os equipamentos da rede tam-
bém vêm sendo substituídos e/ou atualizados ao lon-
go dos anos. Novos e mais poderosos roteadores,
com maior capacidade (velocidade de processamento
e memória), foram adquiridos e instalados, além de
estações de gerenciamento e outros componentes.
Também no que diz respeito ao número de portas de
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acesso disponíveis no backbone, mediante as quais
as demais instituições conectam-se à Rede-Rio/FAPERJ,
a capacidade cresceu de forma significativa. Além dis-
so, o reaproveitamento planejado para os roteadores
permitiu a expansão para o interior, com destaque para
várias regiões. Entre outras importantes localidades, o
backbone da Rede-Rio/FAPERJ passou a contar com
pontos de presença no norte do estado (Universidade
Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e na Região Ser-
rana (LNCC), localizado na cidade de Petrópolis. Isso
possibilitou a conectividade de um contingente ainda
maior de instituições localizadas no interior à Rede-
Rio/FAPERJ.

No âmbito do enlace internacional de comunicação,
em junho de 1995, a FAPERJ passou também a res-
ponsabilizar-se pelo financiamento pleno dos custos
de conexão entre a Rede-Rio/FAPERJ e a Cerfnet.
Naquela ocasião, a taxa de transmissão do circuito,
que era de 64 Kbit/s desde maio de 1992, passou
para 256 kbit/s. Em março de 1996, a velocidade
passou a ser de 2 Mbit/s, e as transmissões, que
eram realizadas via satélite, passaram a se dar por
meio de fibra ótica. Em 1999, o tráfego internacio-
nal passou a ser escoado por meio da rede IP da
Embratel, e o enlace teve a sua velocidade expan-
dida para 10 Mbit/s. Em janeiro de 2001, o tráfego
passou a ser escoado por meio da IMPSAT, utilizan-
do um enlace ATM, na velocidade de 34 Mbit/s. Esse
mesmo enlace já teve a sua velocidade aumentada
algumas vezes; em fevereiro de 2002, quando pas-
sou a contar com um canal exclusivo operando a 45

Mbit/s e, em janeiro de 2005, quando a taxa de
transmissão passou a ser de 155 Mbit/s.

Mais recentemente, em meados de 2008, o canal
internacional da Rede-Rio/FAPERJ passou a operar
na velocidade de 310 Mbit/s, que é a taxa de trans-
missão mantida nos dias atuais, mas já estão sendo
realizadas as tramitações necessárias para um novo
processo de licitação, visando contratar um novo ca-
nal internacional, com velocidade de 1 Gbit/s.

Ao longo dos seus quase 17 anos de existência, a
Rede-Rio/FAPERJ sempre se destacou pelo
pioneirismo e pelas realizações inovadores.

Reconhecendo o papel estratégico desempenhado
pelo uso da Internet na sociedade e, em particular,
no cenário de C&T, a FAPERJ vem atuando em con-
sonância com a política da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia (Sect), adotando como uma das
suas prioridades o fortalecimento do apoio ao proje-
to da Rede-Rio/FAPERJ. Entre outras, algumas das
ações da Sect que dizem respeito à Rede-Rio inclu-
em-se:

 facilitar e possibilitar os acessos (interligações) ao
maior número possível de instituições no Estado,
apoiando também a integração de vários órgãos e
secretarias do governo (federais, estaduais e muni-
cipais), em várias áreas de atuação (Saúde, Edu-
cação e Cultura, entre outras);

 investir na melhoria e atualização da infra-estrutu-
ra de comunicação da rede, visando atender à cres-
cente demanda do tráfego decorrente do aumento
progressivo do número de usuários e das aplica-
ções utilizadas;
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 incluir no backbone pontos de acesso para servir
de interface entre a rede acadêmica e as futuras
redes de acessos não acadêmicas, visando preser-
var a qualidade dos serviços oferecidos à comuni-
dade de C&T no Estado, além de possibilitar o aces-
so mais amplo à Internet para a sociedade
fluminense como um todo;

 estabelecer parcerias com as operadoras de teleco-
municações, para disponibilizar meios físicos de co-
municação capazes de suportar os aumentos de
velocidade previstos para o backbone e facilitar a

implantação de provimentos de acessos não aca-
dêmicos à Internet;

 apoiar continuamente as pesquisas em novas
tecnologias de redes de alta velocidade, suas apli-
cações e serviços, atualmente em desenvolvimen-
to nas principais universidades do Estado, com o
objetivo de estabelecer a infraestrutura adequada
de suporte para a Internet no futuro e para as apli-
cações que irão certamente demandar altíssimas
taxas de transmissão de dados (muito superiores
às atuais).

A REDE FÍSICA

O backbone da Rede Rio é composto por cinco
instituições – CBPF, PUC-Rio, UFRJ, Fiocruz e Oi/
Telemar, conectadas por meio de um anel Giga
Ethernet de 1 Gbps. (Fig. 21) Os equipamentos

Giga estão distribuídos nos Pontos de Presença e
em algumas estações da Oi/Telemar, sendo o CBPF
responsável pela Coordenação de Engenharia
Operacional (CEO).

Fig. 21. Backone atual da Rede-Rio/FAPERJ, ilustrando geograficamente os pontos de presença e as centrais de
operação da Telemar onde se encontram equipamentos ativos (comutadores Giga Ethernet) da rede
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REDES ÓTICAS E A TECNOLOGIA DWDM

As fibras óticas se tornaram um elemento importante
para o aumento da largura de faixa nas redes de
computadores. Inicialmente, as fibras eram utiliza-
das somente como um único meio físico, alternativa
aos fios de cobre devido a sua alta capacidade de
transmissão e pelo desacoplamento elétrico entre os
dispositivos eletrônicos. Todo o processamento de co-
mutação era feito por meio dos dispositivos eletrôni-
cos acoplados às fibras. Um exemplo típico de redes
óticas de primeira geração são as redes SONET (ou
SDH), atualmente utilizadas por várias operadoras
de telecomunicações.

A crescente demanda por largura de faixa para
viabilizar aplicações cada vez mais sofisticadas tem
sido um dos motivos para o desenvolvimento das
novas infraestruturas de redes de computadores. Uma
alternativa tecnológica utilizada nesse contexto, que
visa aumentar a capacidade de transmissão, é a téc-
nica WDM (wavelength division multiplexing),  que
consiste na multiplexação em frequência e tem sido
amplamente utilizada por sistemas de transmissão de
rádio há muitos anos. O principio básico é transmitir
dados simultaneamente, utilizando diferentes com-
primentos de onda l, associados às frequências por-
tadoras, por meio de uma fibra ótica. Desenvolvi-
mentos tecnológicos mais recentes permitem inserir
em uma mesma fibra uma grande densidade de
frequências portadoras, aumentando ainda mais a
eficiência do sistema e resultando na tecnologia de-
nominada DWDM – Dense Wavelength Division
Multiplexing.

Além de aumentar, exponencialmente, a capacidade
disponível, a tecnologia DWDM, que combina múl-
tiplos sinais óticos, de forma que eles possam ser
ampliados como um grupo e possam ser transporta-
dos sobre uma única fibra, aumentando sua capaci-
dade, tem a vantagem de manter os equipamentos
já existentes e efetuar uma migração gradativa da
infraestrutura da rede em questão.

PROJETO RIO-λGIGA

Com base nas necessidades de expansão da capa-
cidade de transmissão do backbone da Rede-Rio/
FAPERJ e considerando as possibilidades proporcio-
nadas pela tecnologia DWDM, partiu-se para a ela-
boração e implementação do projeto que visa ao
aumento de velocidade por meio do uso de equi-

pamentos que permitem a multiplicação da capaci-
dade das fibras utilizadas no atual backbone ótico
da rede.
O projeto para implantação da tecnologia DWDM foi
aprovado e financiado pela FAPERJ no final de 2007
e encontra-se atualmente em fase de implantação.
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A seguir são delineados os principais aspectos rela-
cionados ao backbone DWDM, que está sendo

Sobreposto ao anel DWDM, temos dois anéis: um
anel Giga Ethernet, suportando todos os dispositivos
atualmente utilizados pela Rede Rio, e um outro anel,
também Gigabit Ethernet, suportando os roteadores
de alto desempenho. A conexão entre o dispositivo
DWDM e o roteador de alta capacidade se dará por
meio de duas portas Gigabit Ethernet. Dessa forma,
o dispositivo DWDM poderá alocar dois comprimen-
tos de onda para conectar as duas portas do roteador
aos sites remotos. A utilização dos roteadores de alta
capacidade propostos permitirá o aproveitamento
integral da capacidade do backbone ótico, bastan-

No diagrama de topologia da rede indicado na fi-
gura 22, os principais componentes são:

 MUX’s DWDM, localizados no núcleo da rede e
compondo um anel ótico DWDM;

 roteadores de alta velocidade, compondo o
backbone ótico (roteadores P e PE);

 comutadores de acesso ao backbone ótico;

 dispositivos de telefonia IP;

 dispositivos de vídeo sobre IP;

 dispositivos para redes Wireless.

implementado e deverá entrar em operação junta-
mente com o projeto Redecomep-Rio. (Fig. 22)

Fig. 22. Topologia prevista para a
rede DWDM
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do para isso integrar novas interfaces de rede a am-
bos os dispositivos.

A figura 23 ilustra a utilização de vários comprimen-
tos de onda sobre uma única fibra.

Dentre as vantagens do anel ótico DWDM, encon-
tram-se: (1) utilização simultânea das tecnologias
de rede, como ATM e Gigabit Ethernet; (2) alta ca-

OUTRAS TECNOLOGIAS INTRODUZIDAS COM A SOLUÇÃO

Vídeo sobre IPVídeo sobre IPVídeo sobre IPVídeo sobre IPVídeo sobre IP

A solução de vídeo sobre IP contemplada permite a
transmissão de eventos ao vivo através do mecanis-
mo de multicast ou de um vídeo pré-gravado, que
pode ser transmitido tanto em multicast como em
unicast utilizando Video On Demand (VOD). Os
vídeos podem, por exemplo, ser capturados no for-
mato analógico e digital ou por intermédio da placa
de captura presente no servidor de vídeo. Este su-
porta captura e divulgação de vídeo nos diversos
formatos MPEG. Mediante o mecanismo RSVP
(Resource Reservation Protocol), que habilita quali-
dade de serviço sobre IP, será possível a alocação de
recursos de acordo com a qualidade desejada para
o programa a ser transmitido.

TTTTTelefonia sobre IPelefonia sobre IPelefonia sobre IPelefonia sobre IPelefonia sobre IP

Sobre a estrutura proposta, é possível a imple-
mentação de uma solução completa de voz sobre IP.
Na solução, serão fornecidos telefones IP e um servi-
dor de gerenciamento, com capacidade para coor-
denar a comunicação de até 5.000 telefones IP. O
gerenciamento de telefonia IP consiste de uma série

pacidade disponível para o tráfego de dados, voz e
vídeo, com possibilidade de alcançar 100 Gbps; e
(3) facilidade na migração da rede, pois a mesma
poderá ser feita por partes, tendo em vista que o
anel ótico suporta a tecnologia atualmente empre-
gada; dessa forma, não haverá necessidade de in-
terrupção das operações.

de funções, como a atribuição de ramais, prestação
de serviços WEB, os quais podem ser acessados pe-
los menus dos telefones IP e toda a sinalização que
permite o estabelecimento de chamadas entre dois
telefones IP ou entre um telefone IP e a rede pública
de telefonia.

A comunicação dos telefones IP com a rede pública
de telefonia será feita através de um Gateway de Voz,
que será capaz de suportar centenas de ligações entre
a Rede Rio e a rede pública de telefonia.

Redes sem fioRedes sem fioRedes sem fioRedes sem fioRedes sem fio

Serão disponibilizados na solução dispositivos sem
fio de acesso à rede. Esses podem ser conectados
diretamente nos comutadores que possuem portas
com alimentação em linha, ou seja, não há necessi-
dade de fontes extras de alimentação.

Os dispositivos sem fio serão acessados por meio de
placas de rede sem fio, que podem ser conectadas
em estações convencionais ou em computadores por-
táteis. As distâncias entre as placas de rede sem fio e
os dispositivos de acesso chegam a 110 metros em

Fig. 23. Utilização da fibra em tecnologia DWDM
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ambientes fechados e a 600 metros em ambientes
abertos. A velocidade de comunicação varia com a
distância, chegando a, no máximo, 500 Mbps a uma
distância de 40 metros em ambientes fechados e 300
metros em ambientes abertos.

A NOVA REDE-RIO/FAPERJ E A REDECOMEP-RIO

por meio da implantação desse modelo pelo con-
sórcio ou por meio de contratos de cessão de uso. A
utilização desse novo modelo reduz substancialmente
o custeio da operação e manutenção de uma rede
de alta velocidade, além de permitir conexões óticas
entre instituições (e diferentes campi da mesma uni-
versidade) e a utilização de tecnologias confiáveis e
conhecidas (como a Ethernet).

O Projeto da Redecomep-Rio atenderá às institui-
ções de ensino e pesquisa vinculadas aos Ministé-
rios da Ciência e Tecnologia, Educação, órgãos
dos Ministérios da Agricultura e Saúde, da Secreta-
ria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro e da Prefeitura municipal, além das empre-
sas participantes no consórcio. Dessa forma, o pro-
jeto atenderá Instituições indicadas na tabela 8, as-
sim como seus pontos vinculados na área metro-
politana.

O Projeto prevê, também, o compartilhamento da
infraestrutura de fibras entre os membros do con-
sórcio, conforme acordos específicos. A topologia
projetada para a rede consiste de um anel central
com nove instituições, os Pontos de Presença (POP),
cinco anéis complementares, uma estrela e três ra-
mificações. Normalmente, dependendo da região
geograáfica da cidade, duas instituições de um anel
complementar estão presentes no anel central. A
escolha dessas instituições em caráter definitivo se
dará somente após a avaliação final da capacida-
de técnica/operacional das mesmas, segundo nor-
mas da RNP.

As nove instituições que compõem o backbone cen-
tral, e o POP-RNP, foram escolhidas principalmente
por causa da atual infraestrutura operacional exis-
tente e sua posição geográfica na cidade. Os pon-
tos MIX (Metropolitan Internet Exchange) e SIX (State
Internet Exchange) correspondem a pontos de troca
de tráfego da Rede Acadêmica com a rede da Pre-
feitura, no Iplan-Rio, e com a rede Estadual, no
Proderj, respectivamente. (figura 24)

A construção da Rede Mesh através dos pontos de
presença da Rede-Rio/FAPERJ visa a proporcionar
inclusão social e digital por meio das redes de co-
municações das universidades.

O projeto Redes Comunitárias de Educação e Pes-
quisa (Redecomep) tem por objetivo principal pro-
mover a implantação de redes metropolitanas co-
munitárias nas 26 capitais dos estados brasileiros para
atender principalmente às instituições de ensino, pes-
quisa, ciência e tecnologia.

A iniciativa de implantação da Redecomep está as-
sociada às atuais demandas em capacidade de co-
municação de dados destas instituições e os subs-
tanciais gastos em custeio para realizar a interconexão
em área urbana. No Rio de Janeiro, esse gasto é
atualmente suportado pela Rede-Rio/FAPERJ e pelas
redes corporativas das instituições afiliadas.

A Redecomep-Rio é uma iniciativa conjunta da
FAPERJ e da RNP/MCT. No Rio de Janeiro, o con-
sórcio compreende, além destas duas instituições, a
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e as empresas
“Metrô-Rio” e “SuperVia Trens Urbanos”. O modelo
adotado prevê a implantação de infraestrutura de
fibras óticas próprias, equipamentos e uma gestão
administrativa autosustentável. A execução do pro-
jeto está sob a responsabilidade da FAPERJ, em par-
ceria com a RNP, por meio de recursos da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCT).

A principal motivação desse Projeto é a interligação
das instituições acadêmicas e de pesquisa em uma
rede de alta velocidade, permitindo o desenvolvimen-
to de projetos específicos que necessitem dessa infra-
estrutura, tais como: Ensino a Distancia, Telemedicina,
Laboratórios Virtuais, Bioinformática, Computação
Distribuída e Grids Computacionais (Grid
Computing), Armazenamento Distribuído, Colabo-
ração Remota (teleconferência, videoconferência),
Vídeo Digital (Vídeo sob Demanda, TV Interativa),
Telefonia IP, Visualização Remota (Jogos, Simulação
e Ambientes de Realidade Virtual), Serviços de
Diretórios, segurança ativa etc.

Uma alternativa viável para a rede, já utilizada pela
Rede-Rio/FAPERJ em seu backbone principal, é a
utilização de cabos de fibras-óticas de uso exclusivo,
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Tab. 8. Distribuição de pontos da Redecomep-Rio pelos órgãos federais, estaduais e municipais localizados
na cidade do Rio de Janeiro

Fig. 24. Topologia projetada para a Redecomep-Rio. São seis anéis, três ramais e uma estrela, totalizando 58
instituições em 239,21 km de fibras óticas. O mapa apresenta as interconexões físicas das instituições acadêmicas nos
diversos anéis e ramificações
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PROJETO ESTADO DIGITAL

dentre outras. O projeto foi inaugurado em 11 de
setembro de 2008 e, no final do ano passado, a
FAPERJ aprovou o financiamento para a extensão
do projeto, que incluirá também a orla de Ipanema
e Leblon, a ser inaugurado no primeiro semestre de
2009. Novas vertentes do programa de instalação
de redes sem fio também serão direcionadas para
muitas comunidades carentes da cidade do Rio de
Janeiro, como Santa Marta, Cidade de Deus,
Rocinha etc. Também, dentro do projeto denomina-
do Estado Digital, que visa levar a Internet sem fio a
toda a população do Estado do Rio de Janeiro, o
programa Baixada Digital já começou a ser
implementado e deverá estar disponível ainda no
primeiro semestre de 2009.

Fig. 25. Topologia da Redecomep-Rio Acadêmica. Visualização indicativa da rede de fibras ópticas com as respectivas
instituições e suas vizinhas

Um dos principais objetivos do projeto das Redes
Comunitárias é a interligação dos diversos campi
institucionais, formando, em alguns casos, uma

única rede corporativa. A figura 25 ilustra a
topologia da Redecomep-Rio acadêmica.

Com apoio e financiamento da FAPERJ, o projeto
Orla Digital foi oficialmente lançado em janeiro de
2008. Fundamentalmente, visa à oferta de acessos à
Internet, mediante a implantação de corredores digi-
tais instalados em locais públicos.

A primeira experiência nesse sentido foi realizada
com sucesso na orla de Copacabana, utilizando
tecnologias sem fio (redes mesh, ad hoc e/ou
estruturadas)  de banda larga e alta capacidade,
por meio da infraestrutura da Rede-Rio/FAPERJ, para
inclusão digital e atendimento de diversas aplica-
ções de Vídeo sob Demanda (VsD) e TV digital  –
educação a distância, sistemas de telessaúde/
telemedicina, segurança pública, noticiários, divul-
gação cultural e comercial do bairro de Copacabana,
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A disponibilidade de infraestrutura de comunica-
ção de banda larga viabilizará a transmissão de
conteúdos digitais de alta qualidade, por meio de
aplicações de vídeo sob demanda e da TV digital.
Ela permitirá atender a uma enorme variedade de
aplicações de grande atratividade e interesse da po-
pulação, compreendendo transeuntes, moradores,
profissionais em geral e turistas, na área de cober-
tura da rede. Será possível divulgar uma agenda
cultural, social e esportiva, noticias e acontecimen-
tos diários, filmes, clipes musicais, entrevistas e de-
bates. As empresas, hotéis, lojas, restaurantes, ci-
nemas e clubes, entre outros, poderão fazer comer-
ciais de serviços e produtos remunerando o serviço
prestado pelo Estado e contribuindo para torná-lo
autossustentável.

Também poderão ser disponibilizados para as co-
munidades uma variedade de acervos de conteú-
dos de qualidade DVD, incluindo materiais
instrucionais e didáticos de suporte ao ensino, trei-
namento e capacitação, formação cultural, filmes,
dentre outros. Esse acervo será acessível em qual-
quer local de acesso banda-larga, em casa, escri-
tório ou escola e a qualquer momento. Será possí-
vel também estimular as escolas a serem utilizadas
à noite e nos fins de semanas para diversos outros
cursos técnicos e profissionalizantes. Dessa forma,
este projeto poderá incentivar, em curto prazo, a
participação da comunidade na própria melhoria
de vida e bem-estar, trazendo benefícios significati-
vos para o desenvolvimento coletivo.

O programa de saúde universal via soluções
tecnológicas constitui-se no que hoje as socieda-
des avançadas chamam de implementação da
telessaúde. A tecnologia implanta a prática da
telemedicina, permitindo ao médico especialista pro-
ver atendimento e diagnóstico remotos via disposi-
tivos e redes de comunicação. Paralelamente, a
tecnologia também facilita o treinamento e a edu-
cação continuada a distância ao evitar a necessi-
dade de deslocamentos constantes dos profissionais
de saúde. Acrescido do suporte a teleconferências
quando e onde necessárias, esse conjunto de ativi-
dades caracteriza a telessaúde e realiza vantagens
significativas como: (1) diminuir o afluxo de paci-
entes aos hospitais dos grandes centros; (2) evitar
deslocamentos excessivos de médicos para atendi-
mento a locais distintos; (3) diminuir gastos pesso-
ais dos pacientes com transporte; (4) diminuir
acúmulo de passageiros nos transportes públicos
dos grandes centros; (5) aumentar o número de pa-
cientes atendidos por região estadual; (6) melhorar

a condição de saúde dos habitantes de regiões
distantes; (7) atualizar conhecimento dos médicos
em regiões distantes; e (8) humanizar, ainda mais,
a medicina, levando atendimento direto a pacien-
tes menos favorecidos.

Comunicações sem fio também são críticas para a
área de Segurança Pública. Os primeiros respon-
sáveis pelo atendimento (resposta) a uma chamada
emergencial podem estabelecer uma rede mesh sem
fio instantânea no local da cena do incidente em
questão. Uma infraestrutura mesh sem fio espalha-
da em uma cidade pode dar suporte à comunica-
ção segura para a Polícia e o Corpo de Bombeiros
na faixa pública de frequência reservada para essa
finalidade. Além disso, a mesma rede pode garantir
a entrega de vídeos (streaming) associados à vigi-
lância para segurança.

Uma infraestrutura sem fios é capaz de oferecer aces-
sos gratuitos ou de baixíssimos custos à Internet, e
pode ser utilizada como parte de um programa avan-
çado para colocar à disposição computadores e
acessos à Internet para famílias de baixa renda. Voz
sobre IP (“Voice over IP” – ou “VoIP”) pode tam-
bém ser parte desse serviço.

Acessos de alta velocidade à Internet podem ajudar
a recuperar áreas degradadas, de risco ou com co-
munidades mais carentes. Acessos em banda larga
à Internet podem ser atrativos para mais negócios
na cidade, ajudando a aumentar o fluxo em pontos
de turismo, ou simplesmente fazendo com que uma
determinada área fique mais atrativa para visitação.

Muitos funcionários poderão realizar as suas respec-
tivas tarefas de forma mais eficiente se tiverem aces-
so à Internet quando fora das suas bases de traba-
lho. Uma rede municipal/estadual é capaz de ofere-
cer acesso instantâneo a importantes bancos de da-
dos cadastrais para fiscais da receita, auditores, ins-
petores de obras e outros profissionais, em diversas
áreas de serviços públicos. Redes sem fio nas cida-
des também podem possibilitar novas aplicações, tais
como a leitura automatizada de medidores de con-
sumo, por exemplo, de água (no caso da Cedae),
ou redes inteligentes de tráfego de veículos.

Em suma, muitas são as possibilidades de utiliza-
ção da Internet dentro do programa chamado Esta-
do Digital. Este programa começou a ser implanta-
do em 2008 e, já em 2009, deverá apresentar um
grande crescimento no que se refere à sua área de
atuação, com grande ganho para a população do
Estado do Rio de Janeiro.
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AUXÍLIOS E BOLSASAUXÍLIOS E BOLSASAUXÍLIOS E BOLSASAUXÍLIOS E BOLSASAUXÍLIOS E BOLSAS
A FAPERJ apoia a produção, divulgação, difusão e
popularização da Ciência e Tecnologia no Estado
do Rio de Janeiro, valorizando e implementando o
sistema científico e tecnológico estadual, avaliando
o impacto dos investimentos realizados e promoven-
do a interligação ciência-sociedade, por meio de
programas que atendem às demandas espontânea
(sistema “balcão”) e induzida (editais) dos pesqui-
sadores e empreendedores fluminenses. Por meio
desses programas, a FAPERJ concede bolsas e auxí-
lios.

Auxílios são recursos financeiros concedidos para a
realização de projetos de pesquisa individuais ou
coletivos, bem como de outras atividades que te-
nham por objetivo o progresso da Ciência e da
Tecnologia. Os auxílios poderão ser solicitados por
pesquisadores com titulação adequada, vinculados
a instituições de ensino e pesquisa sediadas no Es-
tado do Rio de Janeiro ou por profissionais vincula-
dos a instituições e/ou empresas que apresentem
projetos de inovações tecnológicas em produtos e
processos (TPP).

Bolsas são recursos financeiros concedidos para a
formação e capacitação de pesquisadores, alunos,
professores e técnicos, incentivando a execução de
projetos de pesquisa científica e tecnológica, bem
como estimulando a implantação de inovações
tecnológicas em produtos e processos (TPP).
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AUXÍLIOS

No sistema “balcão” (fluxo contínuo), as modalida-
des de auxílios oferecidas pela FAPERJ são:

 Auxílio básico à pesquisa (APQ 1);

 Auxílio à organização de eventos (APQ 2);

 Auxílio à editoração (APQ 3);

 Auxílio à manutenção de acervo (APQ 4);

 Auxílio à participação em reunião científica (APQ 5);

 Auxílio a pesquisador visitante (APV);

 Auxílio instalação (INST;)

 Auxílio a projetos de inovação tecnológica (ADT 1;)

Auxílio básico à pesquisa – APQ 1Auxílio básico à pesquisa – APQ 1Auxílio básico à pesquisa – APQ 1Auxílio básico à pesquisa – APQ 1Auxílio básico à pesquisa – APQ 1

O auxílio à pesquisa denominado APQ 1, um dos
componentes do Programa Básico de Auxílio à Pes-
quisa da FAPERJ – fomento espontâneo –, tem por
objetivo apoiar projetos conduzidos por pesquisa-
dores com qualificação adequada (grau de doutor
ou equivalente), vinculados a instituições de ensi-
no e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janei-
ro. Os recursos deverão ser aplicados na aquisição
de material permanente ou de consumo, serviços
de terceiros (eventuais) e outros itens essenciais à
realização do projeto.

Nesta modalidade de auxílio, os valores fomenta-
dos são menores que os disponibilizados por meio
de editais, mas permitem que também os pesquisa-
dores com menor produção científica possam rece-
ber subsídios para o desenvolvimento de seus tra-
balhos. Os pesquisadores solicitam, livremente, o
apoio aos seus projetos, conforme instrução dispo-
nível na página eletrônica da FAPERJ.

Todos os projetos são avaliados por assessores ad
hoc, selecionados, prioritariamente, dentro do gru-
po de pesquisadores “Cientistas do Nosso Estado”,
conforme a sua área de conhecimento.

Para análise dos projetos submetidos, os consultores
ad hoc levam em consideração os seguintes itens: 1)
mérito do projeto; 2) mérito do orçamento solicita-
do, com análise crítica e sua adequação e justifica-
tivas das aquisições; caso o projeto tenha mérito e
orçamento adequado, recomenda-se o financiamento
do valor-teto disponibilizado para esta modalidade
ou o valor total solicitado pelo pesquisador; e 3)
após seleção, indica-se o grau de prioridade para

atendimento (máxima, média, baixa ou não-reco-
mendado), indicação de suma importância para a
avaliação final do projeto pela Coordenação da Área.
Em caso de conflito de interesse ou não
enquadramento dentro da área de conhecimento do
consultor, indica-se um novo assessor para atuar no
referido processo.

Após a conclusão dos pareceres ad hoc, os projetos
são reavaliados pelos coordenadores de área, em
reunião conjunta, para análise comparativa de mé-
rito e de sua adequação, sendo que, mesmo os pro-
jetos não-recomendados pelos assessores ad hoc,
são revistos pelos coordenadores.

Para a avaliação do impacto do desenvolvimento
desses projetos de pesquisa, duas atividades vêm
sendo utilizadas: a) seleção de alguns projetos para
apresentações públicas na Sala de Reuniões da
FAPERJ, acompanhadas por assessores e funcioná-
rios da Fundação, assim como pelo setor de jorna-
lismo; e b) preenchimento de relatório resumido do
desenvolvimento do projeto de pesquisa apoiado, em
um modelo especialmente elaborado para tal,
direcionado para os aspectos mais importantes das
metas e realizações do projeto, inclusive no que se
refere a produtos gerados efetivamente com o proje-
to, como patentes, livros, artigos e formação de re-
cursos humanos (IC, mestrandos e doutorandos) etc.
Esse modelo de avaliação vem sendo estendida às
demais modalidades de auxílios praticadas pela
FAPERJ, inclusive por meio de editais.

APQ 1 / 2007/01APQ 1 / 2007/01APQ 1 / 2007/01APQ 1 / 2007/01APQ 1 / 2007/01 – A chamada para submissão
de projetos APQ 1 – 2007/01 esteve aberta a solicita-
ções de março a junho de 2007. Nessa chamada,
foram submetidos 380 (trezentos e oitenta) projetos,
dos quais 79 não foram recomendados, por duas ra-
zões: a) recomendação dos assessores ad hoc e dos
coordenadores de - áreas, devido ao mérito; e b)
indeferimento de solicitações relativas aos pesquisa-
dores contemplados nos editais Cientistas do Nosso
Estado – 2007, Jovens Cientistas do Nosso Estado –
2007, Primeiros Projetos – 2006 e APQ 1 – 2006.
Outras duas propostas não se enquadravam como
projeto de pesquisa, mas como apoio à infraestrutura
institucional, e também foram não-recomendadas.

A figura 26 mostra a distribuição dos projetos subme-
tidos, dentro de grandes áreas do conhecimento agru-
padas, com destaque para Ciências da vida, seguida
por Ciências exatas e da terra e por Humanidades.
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Fig. 26. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 1, na primeira chamada de 2007, dentro de áreas
do conhecimento agrupadas

Fig. 27. Distribuição dos projetos de pesquisa contemplados na primeira chamada de APQ 1 em 2007, por
instituição de ensino de pesquisa sediada no Estado

Assim, nessa chamada, foram apoiados 299 pro-
jetos, no valor total de R$ 4.958.266,18 (quatro
milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, du-
zentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos),
com uma média por projeto de R$ 16.582,82
(dezesseis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e

oitenta e dois centavos) e um valor máximo por
projeto de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), o
que demonstra o grande alcance desta modalida-
de de auxílio. A distribuição dos projetos contem-
plados, por instituição de ensino e pesquisa
sediada no Estado, é mostrada na figura 27.
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Fig. 28. Distribuição dos projetos de pesquisa contemplados na primeira chamada de 2007 de APQ 1, por
subáreas do conhecimento

A figura 28 mostra a divisão dos projetos contem-
plados na primeira chamada de APQ 1 em 2007,
no que se refere às subáreas do conhecimento, re-

APQ 1 / 2007/02APQ 1 / 2007/02APQ 1 / 2007/02APQ 1 / 2007/02APQ 1 / 2007/02 – A chamada para submissão
de projetos APQ 1 – 2007/02 esteve aberta a solici-
tações de julho a novembro de 2007. Nesta chama-
da, foram submetidos 288 (duzentos e oitenta e oito)
projetos, dos quais 192 foram aprovados e 96 não
foram recomendados, por duas razões principais: a)
recomendação dos assessores ad hoc e dos coorde-
nadores de áreas, devido ao mérito comparativo com
as demais propostas; e b) indeferimento de solicita-
ções relativas aos pesquisadores contemplados nos
editais Cientistas do Nosso Estado – 2007, Jovens
Cientistas do Nosso Estado – 2007 e Primeiros Proje-
tos – 2006, e com auxílios similares em anos anteri-
ores e ainda sem prestação de contas.

A figura 29 mostra a distribuição dos 192 projetos
aprovados, distribuídos por grandes áreas do conhe-

cimento agrupadas, com destaque para Ciências da
vida, seguida por Ciências exatas e da terra e por
Humanidades.

Assim, nesta chamada, foram apoiados 192 proje-
tos, no valor total de R$ 3.303.194,22 (três milhões,
trezentos e três mil, cento e noventa e quatro reais e
vinte e dois centavos), com uma média, por projeto
de R$ 17.204,13 (dezessete mil, duzentos e quatro
reais e treze centavos). A distribuição dos projetos
contemplados, por instituição de ensino e pesquisa
sediada no Estado, é mostrada na figura 30. Deve-
se ressaltar o grande número de projetos apoiados
submetidos por pesquisadores com vínculo na Uni-
versidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ri-
beiro (Uenf), somente inferior aos apresentados por
pesquisadores vinculados à UFRJ.

alçando-se o fato de que Saúde Coletiva foi a subárea
que teve maior número de projetos aprovados, se-
guida por Engenharias, Física e Medicina.
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Fig. 29. Distribuição dos projetos de pesquisa aprovados como APQ 1, na segunda chamada de 2007, dentro de
áreas do conhecimento agrupadas

Fig. 30. Distribuição dos projetos de pesquisa contemplados na segunda chamada de APQ 1, em 2007, por
instituição de ensino de pesquisa sediada no Estado
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Fig. 31. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 1, na primeira chamada de 2008, por grandes
áreas do conhecimento

APQ 1 / 2008/01APQ 1 / 2008/01APQ 1 / 2008/01APQ 1 / 2008/01APQ 1 / 2008/01 – A chamada para submissão
de projetos APQ 1 – 2008/01 esteve aberta a soli-
citações de março a junho de 2008. Nesta chama-
da, foram submetidos 359 (trezentos e cinquenta e
nove) projetos, no valor total de R$ 10.119.625,15
(dez milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e
vinte e cinco reais e quinze centavos), dos quais
100 foram aprovados, sendo 166 não recomenda-
dos, a partir dos critérios adotados para seleção.

 A figura 31 mostra a distribuição dos projetos sub-
metidos, dentro de grandes áreas do conhecimento.

Assim, nesta chamada, foram apoiados 100 proje-
tos, no valor total de R$ R$ 2.033.492,67 (dois
milhões, trinta e três mil, quatrocentos e noventa e
dois reais e sessenta e sete centavos), com uma
média por projeto de R$ 20.334,92 (vinte mil, tre-
zentos e trinta e quatro reais e noventa e dois cen-
tavos). A distribuição dos projetos contemplados,

por instituição de ensino e pesquisa sediada no
Estado, é mostrada na figura 32.

APQ 1 / 2008/02 – APQ 1 / 2008/02 – APQ 1 / 2008/02 – APQ 1 / 2008/02 – APQ 1 / 2008/02 – A chamada para submissão
de projetos APQ 1 – 2008/02 esteve aberta a solici-
tações entre julho e novembro de 2008. Nesta cha-
mada, foram submetidos 358 (trezentos e cinquenta
e oito) projetos no total de R$ 10.792.250,06 (dez
milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e
cinquenta reais e seis centavos). O Julgamento com-
parativo dos projetos relativos a esta chamada será
finalizado em março de 2009.

A figura 33 mostra a distribuição dos projetos sub-
metidos, por áreas do conhecimento, com destaque
para a grande área de Ciências biológicas que, iso-
ladamente, responde por cerca de um terço das so-
licitações (36,31%); somada à grande área de Ci-
ências exatas e da terra, que juntas respondem por
mais de 55% das propostas.
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Fig. 33. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 1, na segunda chamada de 2008, por áreas do
conhecimento

Fig. 32. Distribuição dos projetos de pesquisa contemplados na primeira chamada de APQ 1 em 2008, por
instituição de ensino de pesquisa sediada no Estado
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A figura 34 mostra a distribuição dos projetos sub-
metidos, distribuídos pela instituição de ensino e pes-
quisa a que estão vinculados os pesquisadores pro-

ponentes, verificando-se uma diversidade, cada vez
maior, das instituições participantes.

Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ

Fig. 34. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos na segunda chamada de APQ 1 em 2008, por instituição
de ensino de pesquisa sediada no Estado
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AUXÍLIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – APQ 2

O auxílio à organização de eventos denominado APQ
2, um dos componentes do Programa Básico de Auxí-
lio à Pesquisa da FAPERJ – fomento espontâneo –, tem
por objetivo apoiar a realização de reuniões científicas
organizadas por pesquisadores com qualificação ade-
quada (grau de doutor ou equivalente), vinculados a
instituições de ensino e pesquisa sediadas no Estado
do Rio de Janeiro. Os recursos deverão ser aplicados
na infraestrutura organizacional, diárias e passagens
de convidados, aluguéis de salas para conferências, e
gastos com gráfica e divulgação essenciais à realiza-
ção do projeto.

Nesta modalidade de auxílio, os pesquisadores so-
licitam livremente o apoio aos eventos científicos,
conforme o calendário de solicitação e de acordo
com as instruções disponíveis na página eletrônica
da FAPERJ.

Todos os projetos são avaliados por assessores ad
hoc, selecionados, prioritariamente, dentro do grupo

de pesquisadores “Cientistas do Nosso Estado”, con-
forme a sua área de conhecimento.

Para análise dos projetos submetidos, os consultores
ad hoc levam em consideração os seguintes itens: 1)
importância científica do evento proposto; 2)
abrangência da atividade proposta; 3) adequação do
programa da reunião; 4) composição do comitê cien-
tífico; 5) critérios de seleção dos trabalhos a serem
apresentados; 6) pertinência do orçamento solicitado,
sua adequação, detalhamento e justificativa das des-
pesas a serem realizadas; 7) Curriculum Vitae dos par-
ticipantes para os quais se solicita apoio; 8) Curriculum
Vitae do solicitante. Caso a solicitação tenha mérito e
orçamento adequado, recomenda-se o financiamen-
to do valor teto disponibilizado para esta modalidade
ou o valor-total solicitado pelo pesquisador. Após a
seleção, indica-se o grau de prioridade para atendi-
mento (máxima, média, baixa ou não-recomendado),
indicação de suma importância para a avaliação
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Fig. 35. Distribuição dos auxílios a eventos – APQ 2 – concedidos no ano de 2007, com recursos da FAPERJ, a
pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa do estado do Rio de Janeiro

final do projeto pela Coordenação da Área. Em caso
de conflito de interesse ou não enquadramento den-
tro da área de conhecimento do consultor, indica-se
um novo assessor para atuar no referido processo.

Após a conclusão dos pareceres ad hoc, os projetos
são reavaliados pelos coordenadores de área, em
reunião conjunta, para análise comparativa de mé-
rito e de sua adequação, sendo que, mesmo as soli-
citações não-recomendadas pelos assessores ad hoc,
são revistas pelos coordenadores.

Para a avaliação do impacto do desenvolvimento
científico provocado por esses eventos científicos,
foi proposto o preenchimento de relatório resumi-
do das atividades propostas, em um modelo es-
pecialmente elaborado para tal, direcionado para
os aspectos mais importantes das realizações do
evento, incluindo o número de participantes ins-
critos, de alunos participantes, de trabalhos apre-
sentados, de conferências/mesas-redondas reali-
zadas, sessões orais e de painéis. A divulgação
que o evento científico teve na imprensa escrita e
falada também é avaliada.

Os auxílios APQ 2 tiveram duas fontes pagado-
ras: a FAPERJ, com recursos advindos do gover-
no do estado do Rio de Janeiro, e a Finep, por
meio de convênio firmado entre as duas Institui-

ções. A Finep financiou eventos de natureza locais
ou regionais.

APQ 2 / 2007 – APQ 2 / 2007 – APQ 2 / 2007 – APQ 2 / 2007 – APQ 2 / 2007 – No ano de 2007, os recursos
utilizados para financiamento de auxílios para a
realização de eventos científicos somaram  R$
3.108.235,57, sendo R$ 2.610.011,99 da FAPERJ
e R$ 498.223,58 provenientes de convênios (Finep,
MS/CNPq e PPSUS). Foram financiados 216 even-
tos científicos no estado do Rio de Janeiro, sendo
185 com recursos da FAPERJ e 31 com recursos de
convênios.

A figura 35 mostra a distribuição dos eventos finan-
ciados em cada uma das instituições de pesquisa.

Como pode ser observado na figura 36, o número de
eventos científicos financiados ficou mais concentrado
na área de Ciências humanas e Ciências sociais apli-
cadas (Humanidades), onde foram utilizados 39% dos
recursos disponibilizados, seguido pelas áreas de Ci-
ências exatas e da terra, com 30%, e Ciências da
vida, com 24%; às áreas de Engenharias e Ciências
agrárias, foram alocados 6% e 1% dos recursos, res-
pectivamente. A distribuição de recursos financeiros
por área de conhecimento (em milhares de reais) apre-
sentou correlação direta com o número de projetos
aprovados, como é mostrado na figura 37.
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Fig. 36. Distribuição dos projetos aprovados na modalidade APQ 2, com recursos da FAPERJ (em milhares de reais),
durante o ano de 2007, nas diferentes áreas do conhecimento

Fig. 37. Distribuição dos recursos financeiros oriundos da FAPERJ (em milhares de reais) na modalidade APQ 2,
durante o ano de 2007, nas diferentes áreas do conhecimento
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O número de eventos científicos financiados com re-
cursos do convênio Finep-MCT/FAPERJ, nas diferentes
instituições de ensino e pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro, com recursos financeiros disponibilizados, são
mostrados na figura 38. Foram apoiados projetos de
âmbito regional ou local, tendo sido financiados 31
eventos, no valor de R$ 498.223,58. Dentre as Institui-
ções beneficiadas, 45,7% dos recursos foram destina-
dos a eventos coordenados por pesquisadores da UFRJ,
seguido por eventos propostos por pesquisadores da
UFF (18,7%) e da Uerj (16%).

As figuras 39 e 40 mostram a distribuição do número
de projetos aprovados e os recursos financeiros
disponibilizados, respectivamente, por grandes áreas
do conhecimento. A grande área de Humanidades,
seguida pela de Ciências exatas e da terra e Ciências
da vida foram as que tiveram maior número de proje-
tos aprovados (32%, 29% e 26%, respectivamente).
Contudo, no que se refere a recursos financeiros
disponibilizados, essa seqüência se alterou, sendo que
Ciências da vida, Ciências exatas e da terra e Humani-
dades foram as que mais receberam recursos (39%,
31% e 23%, respectivamente).

APQ 2 / 2008 APQ 2 / 2008 APQ 2 / 2008 APQ 2 / 2008 APQ 2 / 2008 – Com a recuperação da credibilidade
da FAPERJ, ocorreu um significante aumento da deman-
da qualificada por esta modalidade de auxílio, no ano
de 2008, o que se refletiu no número de projetos contem-
plados. Os recursos destinados ao APQ 2 foram de R$
5.180.551,20 financiando a realização de 277 eventos

científicos, sendo que em 274 os recursos foram oriundos
da FAPERJ, no valor de R$ 4.980.826,20 e em três, de
convênio (MS/CNPq), no valor de R$ 199.725,00.

A figura 41 mostra a distribuição dos eventos financia-
dos em cada uma das instituições de pesquisa, com
recursos da FAPERJ, enquanto que nas figuras 42 e 43
estão representados os eventos financiados por área de
conhecimento. Assim como no ano anterior, observa-
se uma distribuição maior de recursos para as institui-
ções de maior porte no Rio de Janeiro, A UFRJ, seguida
da Uerj e UFF e Fiocruz. Outras instituições, como a
Impa, Uenf e PUC-Rio também apresentaram deman-
da significativa.

As grandes áreas de Ciências da vida e de Humanida-
des foram as que mais receberam recursos, apoiando a
realização de eventos científicos (42% e 29%, respecti-
vamente), situação que se inverteu, quando contem-
plado o número de projetos aprovados (Humanidades
– 105 projetos, 37%; Ciências da vida – 82 projetos,
30%).

A demanda para esta modalidade de evento sofreu um
aumento significativo, quando comparada aos anos
de 2007 e 2008: em 2008, foram apoiados 277 even-
tos, contra 216 no ano de 2007, representando uma
elevação de 28%, enquanto o volume de recursos fi-
nanceiros disponibilizados foi 67% maior. Esses
percentuais demonstram o aumento da demanda qua-
lificada, mas, sobretudo, a quantidade de recursos fi-
nanceiros destinados a cada evento.
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Fig. 38. Distribuição dos auxílios a eventos – APQ 2 – concedidos no ano de 2007, com recursos do convênio
Finep-MCT/FAPERJ, com número de projetos aprovados e recursos financeiros disponibilizados, por instituição de
ensino e pesquisa do estado do Rio de Janeiro

Fig. 39. Distribuição dos projetos aprovados na modalidade APQ 2, com recursos do convênio Finep-MCT/FAPERJ,
durante o ano de 2007, nas diferentes áreas do conhecimento
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Fig. 41. Distribuição dos auxílios a eventos – APQ 2 – concedidos no ano de 2008, com recursos da FAPERJ, a
pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa do estado do Rio de Janeiro

Fig. 40. Distribuição dos recursos financeiros disponibilizados na modalidade APQ 2, por meio do convênio Finep-
MCT/FAPERJ, durante o ano de 2007, nas diferentes áreas do conhecimento
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Fig. 42. Distribuição dos projetos aprovados na modalidade APQ 2, com recursos da FAPERJ, durante o ano de 2008,
nas diferentes áreas do conhecimento

Fig. 43. Distribuição dos recursos financeiros oriundos da FAPERJ (em milhares de reais) na modalidade APQ 2,
durante o ano de 2008, nas diferentes áreas do conhecimento
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Fig. 44. Distribuição dos projetos de pesquisa aprovados em 2007, na modalidade auxílio à editoração (APQ 3),
por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado
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AUXÍLIO À EDITORAÇÃO – APQ 3

O auxílio à editoração denominado APQ 3 tem por
objetivo apoiar a edição de livros, manuais, núme-
ros especiais (temáticos) de revistas e coletâneas ci-
entíficas em qualquer tipo de suporte (papel, eletrô-
nicos etc.). Também são consideradas as solicita-
ções de apoio para vídeos, CDs e DVDs. São elegí-
veis os pesquisadores que tenham grau de doutor
ou equivalente e produção científica qualificada,
especialmente nos últimos cinco anos, e que tenham
vinculação empregatícia em instituições de ensino
e pesquisa sediados no Estado do Rio de Janeiro.
Também são elegíveis pesquisadores aposentados
residentes no Estado do Rio de Janeiro, com grau
de doutor ou equivalente, em regime de aposenta-
doria compulsória ou aposentados em outro regi-
me de trabalho, com idade superior a 70 (setenta)
anos e que tenham tido vínculo empregatício em
instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado
do Rio de Janeiro.

APQ 3 / 2007 –APQ 3 / 2007 –APQ 3 / 2007 –APQ 3 / 2007 –APQ 3 / 2007 – Durante o ano de 2007, o pro-
grama de editoração da FAPERJ desembolsou o va-

lor total de R$ 2.419.563,73 (dois milhões, quatro-
centos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e três
reais e setenta e três centavos), para fomento de 149
projetos. O total do fomento refere-se ao pagamento
de 149 projetos: 37 aprovados dentro da chamada
para APQ 3 no primeiro semestre, pelo sistema “bal-
cão”, no valor de R$ 813.613,00; 64 projetos em
edital específico para editoração, lançado no segun-
do semestre, com o valor de R$ 983.779,73;     e 48
projetos pendentes, aprovados no mérito, em anos
anteriores, dentro do sistema “balcão”, mas que ainda
não haviam sido pagos, somando R$ 622.171,00.

A figura 44 mostra a distribuição desses projetos apro-
vados em 2007, por instituição de ensino e pesquisa
sediada no Estado. A Uerj foi a instituição com maior
número de projetos aprovados (36), seguida pela
UFRJ (35), UFF (19), Fiocruz (9) e UFRRJ (7); PUC-
Rio, Uenf e UniRio tiveram cinco projetos aprovados,
cada; FGV e Iuperj, três projetos, cada; e FCRB e
JBRJ, dois projetos, cada; 18 outras instituições fo-
ram contempladas, cada uma com um projeto.
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No que se refere à distribuição dos projetos contem-
plados por grande área do conhecimento, como se-
ria de se esperar, as áreas de Ciências humanas,
Ciências sociais aplicadas e Linguística, Letras e
Artes foram as que tiveram maior número de apro-
vações, com 65, 24 e 16 títulos, respectivamen-

te, seguidas por Ciências biológicas (11), Ciên-
cias da saúde (10), Ciências exatas e da terra
(9), Engenharias (7) e Ciências agrárias (4). (fi-
gura 45) A tabela 9 mostra o valor aplicado por
meio desta modalidade de auxílio, em cada uma
das áreas do conhecimento.

Fig. 45. Distribuição dos projetos de pesquisa aprovados em 2007, na modalidade auxílio à editoração (APQ 3), por
grande área do conhecimento

Tab. 9. Valor aprovado (R$) por grande área do conhecimento, na modalidade auxílio à editoração (APQ 3),
em 2007
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APQ 3 / 2008 – APQ 3 / 2008 – APQ 3 / 2008 – APQ 3 / 2008 – APQ 3 / 2008 – Durante o ano de 2007, o pro-
grama de editoração da FAPERJ desembolsou o va-
lor total de R$ 1.003.653,42 (um milhão, três mil e
seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois
centavos), em duas chamadas pelo sistema “balcão”,
apoiando 64 projetos.
A figura 46 mostra a distribuição desses projetos
aprovados em 2008, por instituição de ensino e
pesquisa sediada no Estado. Nesse ano, a institui-

ção com maior número de projetos aprovados foi a
UFRJ (21), seguida pela Uerj (18) e UniRio (7);
Fiocruz e PUC-Rio tiveram 3, cada; FGV, Ucam e
Uenf tiveram 2 projetos, cada; seguidas por 6 ou-
tras instituições, cada uma com um projeto con-
templado. É importante observar a aprovação cada
vez mais presente de projetos de pesquisa advindos
de pesquisadores vinculados a instituições priva-
das sediadas no Estado.

A figura 47 mostra a distribuição dos projetos de
pesquisa aprovados em 2008, por grande área do
conhecimento, enquanto a tabela 10 mostra o va-
lor aplicado por meio desta modalidade de auxí-
lio, em cada uma dessas áreas do conhecimento.
Como pode ser observado na figura 47 e na tabe-
la 10, as áreas que correspondem às Humanida-
des (Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e
Linguística, Letras e Artes) continuam em 2008 sen-
do as áreas com o maior número de projetos con-
templados na modalidade de editoração. As de-
mais apresentam uma demanda menor, mas uma
distribuição homogênea, com exceção da área das
Engenharias, quando comparada às demais áre-
as. No tocante à distribuição por instituições, o

programa apresenta uma demanda e qualificações
bem distribuídas, contemplando um número signi-
ficativo de instituições de ensino e pesquisa do es-
tado, públicas e privadas.

Esta modalidade de auxílio teve uma avaliação bas-
tante positiva neste biênio, tanto no tocante à de-
manda qualificada que recebeu, como ao método
de avaliação implementado para julgamento das
propostas. Para o ano de 2009, alguns ajustes es-
tão sendo planejados, o que, certamente, permitirá
um resultado ainda superior deste programa, que
completa 10 anos e que, desde seu lançamento,
em 1999, vem contribuindo significativamente para
a divulgação da Ciência e Tecnologia qualificada
que é produzida em nosso Estado.

Fig. 46. Distribuição dos projetos de pesquisa aprovados em 2008, na modalidade auxílio à editoração (APQ 3),
por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado
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Tab. 10. Valor aprovado (R$) por grande área do conhecimento, na modalidade auxílio à editoração (APQ 3),
em 2008

Fig. 47. Distribuição dos projetos de pesquisa aprovados em 2008, na modalidade auxílio à editoração (APQ 3), por
grande área do conhecimento
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APOIO À INFRAESTRUTURA DE ACERVOS
– APQ 4

O auxílio à pesquisa denominado APQ 4, um dos
componentes do Programa Básico de Auxílio à Pes-
quisa da FAPERJ – fomento espontâneo –, tem por
objetivo apoiar a preservação de acervos
museológicos, bibliográficos, científicos e similares.
Está voltado, especificamente, para a conservação e
infraestrutura de centros de memória sediados no
Estado do Rio de Janeiro. Esta modalidade visa ao
apoio emergencial para a manutenção de acervos,
não se aplicando à sua aquisição ou organização, e
pode ser solicitado por pesquisadores com título de
doutor ou equivalente, vinculados a instituições de
ensino e pesquisa ou centros de memória sediados
no Estado do Rio de Janeiro.

Todos os projetos são avaliados por assessores ad
hoc, selecionados, prioritariamente, dentro do gru-
po de pesquisadores “Cientistas do Nosso Estado”,
conforme a sua área de conhecimento. Para análise
dos projetos submetidos, são levados em considera-
ção os seguintes itens: 1) mérito do projeto; 2) mérito
do orçamento solicitado, com análise crítica e sua
adequação e justificativas das aquisições; e 3) após
seleção, indica-se o grau de prioridade para atendi-
mento (máxima, média, baixa ou não-recomenda-
do), indicação de suma importância para a avalia-
ção final do projeto pela Coordenação da Área. Após
a conclusão dos pareceres ad hoc, os projetos são
reavaliados pelos coordenadores de área, em reu-
nião conjunta, para análise comparativa de mérito e
de sua adequação, sendo que, mesmo os projetos
não-recomendados pelos assessores ad hoc, são re-
vistos pelos coordenadores.

APQ 4 / 2007APQ 4 / 2007APQ 4 / 2007APQ 4 / 2007APQ 4 / 2007 – Durante 2007, foram submetidos
28 projetos, no valor total de R$ 1.474.264,71. As
figuras 48 e 49 mostram a distribuição dos projetos
submetidos, por instituição de ensino e pesquisa sediada
no Estado do Rio de Janeiro (valores solicitados e nú-
mero de projetos submetidos) e por grandes áreas do
conhecimento ( em percentual). A UFRJ foi a institui-
ção em que se originaram mais solicitações (tanto em
número de propostas quanto em valor solicitado). Como
seria de se esperar, o maior percentual de solicitações
vem das grandes áreas de Ciências humanas (32%) e
Ciências sociais aplicadas (27%), totalizando 59% dos
projetos apresentados.
Dos 28 projetos submetidos em 2007, 11 foram apoi-
ados. Somente foram selecionadas para financiamen-
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Fig. 49. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 4, em 2007, por montante solicitado e por
grandes áreas do conhecimento

Fig. 48. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 4, em 2007, por instituição de ensino e pesquisa
sediada no estado do Rio de Janeiro (em milhares de reais, mostrando valores solicitados, e em número de projetos
submetidos)

to aquelas solicitações que tratavam, exclusivamen-
te, de situações emergenciais para a conservação de
acervos, que se constitui no objetivo desta modali-
dade de auxílio. Contudo, outras 14 solicitações
aprovadas em anos anteriores, e que ainda não havi-
am sido pagas (oriundas de pesquisadores da

Fiocruz, Uerj, Uenf, UFF e UFRJ), também foram
selecionadas para pagamento, totalizando o mon-
tante de R$ 497.181,08. A distribuição dos proje-
tos contemplados, por instituição de ensino e pes-
quisa sediada no Estado e por grande área do co-
nhecimento, é mostrada nas figuras 50 e 51.
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Fig. 50. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 4 e que foram pagos no decorrer do ano
de 2007, por instituição de ensino e pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro (em milhares de reais,
mostrando valores solicitados e número de projetos submetidos)

O maior número de propostas pagas, tanto solicita-
das em 2007 como em anos anteriores, veio da Uerj
(7 propostas, com cerca de R$ 120 mil), seguido pela
UFRJ (6 propostas, com cerca de R$ 111 mil) e Fiocruz

(5 porpostas, com cerca de R$ 102 mil). A grande
área de Ciências sociais aplicadas teve o maior
percentual de propostas apoiadas (35%), seguida por
Ciências agrárias (26%) e Ciênicas humanas (22%).

Fig. 51. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 4 e pagos durante o ano de 2007, por grandes
áreas do conhecimento
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APQ 4 / 2008 – APQ 4 / 2008 – APQ 4 / 2008 – APQ 4 / 2008 – APQ 4 / 2008 – Durante 2008, foram submetidos
27 projetos, no valor total de R$ 2.206.389,00. As figu-
ras 52 e 53 mostram a distribuição dos projetos subme-
tidos, por instituição de ensino e pesquisa sediada no
Estado do Rio de Janeiro (valores solicitados e número
de projetos submetidos) e por grandes áreas do conhe-
cimento (em percentual). O maior número de propos-
tas se originou da UFRJ (7 propostas), seguido pela
Uerj (5 propostas), mas o maior valor solicitado veio da

UFF (com 2 propostas), também seguido pela Uerj. Neste
ano, o maior percentual de solicitações veio da grande
área de Ciências sociais aplicadas (32%), seguido por
Ciências da saúde (23%) e Ciências humanas e Ciênci-
as biológicas (cada uma com 22% das solicitações).

Dos 27 projetos submetidos em 2008, 11 foram apoi-
ados, totalizando R$ 237.804,01. Em sua grande
maioria, as solicitações visavam à aquisição e mon-
tagem de acervos, o que não é contemplado nesta

Fig. 53. Distribuição dos
projetos de pesquisa
submetidos como APQ
4, em 2008, por
montante solicitado e por
grandes áreas do
conhecimento

Fig. 52. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 4, em 2008, por instituição de ensino e
pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro (em milhares de reais, mostrando valores solicitados, e em
número de projetos submetidos).
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Fig. 54. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos como APQ 4 e que foram pagos no decorrer do ano
de 2008, por instituição de ensino e pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro (em milhares de reais,
mostrando valores solicitados e número de projetos submetidos)

modalidade de auxílio pelo sistema “balcão”. Somente
foram selecionadas para financiamento aquelas soli-
citações que tratavam, exclusivamente, de situações
emergenciais para a conservação de acervos, que se
constitui no objetivo desta modalidade de auxílio, e,
mesmo assim, com cortes substanciais no orçamen-
to. A distribuição dos projetos contemplados, por ins-
tituição de ensino e pesquisa sediada no Estado e
por grande área do conhecimento é mostrada nas

figuras 54 e 55. O maior número de projetos selecio-
nados para fomento veio da UFRJ (3 projetos, com
cerca de R$ 78 mil), seguido pela Fiocruz (2 propos-
tas, com cerca de R$ 49 mil), Uenf (2 propostas, com
cerca de R$ 45 mil) e Uerj (3 propostas, com cerca de
R$ 44 mil). Neste ano, o maior percentual de propos-
tas apoiadas veio da grande área de Ciências da saú-
de (35%), seguido por Ciências biológicas (26%) e
Ciências sociais aplicadas (25%).

Fig. 55. Distribuição dos
projetos de pesquisa
submetidos como APQ 4 e
pagos durante o ano de
2008, por grandes áreas
do conhecimento
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AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS – APQ 5

O programa Apoio à Participação em Reuniões Cien-
tíficas – APQ 5 visa conceder recursos aos pesquisa-
dores do estado do Rio de Janeiro a fim de que pos-
sam apresentar trabalhos científicos ou tecnológicos
de sua autoria em eventos nacionais ou internacio-
nais, em especial dentro de sua área de especialida-
de. Trata-se de uma modalidade de auxílio que per-
mite o necessário e importante intercâmbio de conhe-
cimentos e de técnicas entre o pesquisador iniciante e
o sênior. Além disso, é participando dos congressos
tradicionais de sua área que o cientista pode avaliar
o real avanço, tanto da sua pesquisa como a de seus

pares, etapa indispensável para a decisão dos enca-
minhamentos posteriores de seu trabalho.

Para a concessão do auxílio, são avaliados princi-
palmente a importância do evento, a modalidade
de apresentação, a regularidade da produção cien-
tífica e tecnológica divulgada em publicações, o con-
junto de solicitações referentes ao mesmo evento e o
caráter original do trabalho a ser apresentado.

Podem se candidatar ao APQ 5 pesquisadores com
grau de doutor ou equivalente, com vínculo empre-
gatício permanente ou bolsa de pós-doutoramento
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em instituições de ensino e pesquisa sediadas no Es-
tado do Rio de Janeiro. O evento a que se destina o
apoio deverá ser de reconhecida qualidade científica
ou tecnológica. Nessa modalidade, os itens
financiáveis são diárias e passagens, nacionais e in-
ternacionais. Além disso, somente poderá ser permi-
tida uma concessão de APQ 5 a cada 2 anos, por
pesquisador. Pesquisadores beneficiados pelas bol-
sas de bancada dos programas Cientista do Nosso
Estado e Jovem Cientista do Nosso Estado não po-
dem concorrer a este auxílio.

Também poderá ser apoiada a participação organiza-
da de pesquisadores e de seus alunos de graduação e
pós-graduação (número máximo de 3 alunos, por so-
licitação) de instituições de ensino e pesquisa sediadas
no Estado do Rio de Janeiro, inscritos e, cada um
deles, com trabalhos a serem apresentados em reuni-
ões científicas em outros estados da federação. Nesse
caso, deverão ser apresentados os Curriculum Vitae
(CV Lattes) de todos os participantes.

A demanda total para o período 2007-2007 foi de
R$ 1.841.332,94, sendo aprovados 267 projetos, no
valor total R$ 806.297,50 (63 projetos em 2007 –
R$ 167.726,73; e, em 2008, com uma demanda
muito superior ao ano anterior, 204 projetos –
R$ 638.570,77). Este fato reflete, sobremaneira, o
aumento de credibilidade da FAPERJ, por parte da

comunidade científica e tecnológica. O APQ 5 foi
criado em 1.º de junho de 2007 e veio substituir o
antigo ARE (auxílio à participação em reuniões e
eventos), extinto pelo Conselho Superior da FAPERJ,
na mesma data. A figura 56 mostra a evolução dos
números e dos valores dos projetos aprovados nes-
tas duas modalidades (ARE, entre 2001 e 2006, e
APQ 5, entre 2007 e 2008).

A distribuição de auxílios APQ 5 aprovados no biênio
2007-2008, por grande área de conhecimento do
pesquisador solicitante é mostrada na figura 57. A
área de Ciências humanas, que, rotineiramente,
apresenta uma demanda superior para essa modali-
dade de auxílio, responde por 23,22% dos projetos
aprovados, seguida pelas áreas das Engenharias
(14,6%) e das Ciências biológicas e Ciências da
saúde (ambas com 14,23%).

Nesse mesmo período, a distribuição dos projetos apro-
vados, por instituição de ensino e pesquisa a que está
vinculado o pesquisador contemplado, é mostrada
na figura 58. Pesquisadores vinculados à UFRJ e à
Uerj respondem por, praticamente, metade das solici-
tações aprovadas (48,7%), seguidos por pesquisado-
res da UFF, Fiocruz, Uenf, PUC-Rio e UFRRJ (que
respondem por mais 32,9%), exibindo um resultado
que mantém relação direta com a demanda apresen-
tada no biênio.

Fig. 56. Números e valores de projetos aprovados para participação em reuniões científicas: ARE – 2001 a 2006;
APQ 5 – 2007 a 2008
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Fig. 58. Distribuição dos auxílios concedidos na modalidade APQ 5, por instituição de ensino e pesquisa sediada no
Estado

Fig. 57. Distribuição de auxílios APQ 5 aprovados no biênio 2007-2008, por área de conhecimento do pesquisador
solicitante
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AUXÍLIO A PESQUISADOR VISITANTE (APV)

Esta modalidade de auxílio tem como objetivo subsi-
diar visitas de cooperação científica e tecnológica de
pesquisadores, provenientes de outros estados ou pa-
íses, a instituições de ensino e pesquisa situadas no
Estado do Rio de Janeiro, visando ao estabelecimen-
to ou à consolidação de parcerias.

O programa é destinado a profissionais com grau de
doutor ou equivalente, que se destacam na sua área
de conhecimento, apresentando produtividade de ex-
celência científica e/ou tecnológica, compatível com
os critérios exigidos no CNPq para pesquisador de
nível 1. Os recursos disponibilizados pela FAPERJ
abrangem despesas com transporte e diárias do pes-
quisador, por um período de até 90 (noventa) dias.

APV / 2007 –APV / 2007 –APV / 2007 –APV / 2007 –APV / 2007 – Em 2007, a FAPERJ desembolsou
R$ 135.393,93, correspondentes a 91% da deman-
da bruta anual, totalizando 22 propostas, nas se-
guintes grandes áreas de conhecimento (Fig. 59):
Ciências exatas e da terra (5 projetos); Ciências hu-
manas (5 projetos); Ciências biológicas (3 projetos);
Engenharias (3 projetos); Linguística, Letras e Artes
(3 projetos); Ciências sociais aplicadas (2 projetos);
e Ciências da saúde (1 projeto).

As seguintes instituições foram contempladas com esta
modalidade de auxílio em 2007: UFRJ (Botânica,
Morfologia, Medicina, Engenharia Química, Física,
Linguística e Filosofia), PUC-Rio (Letras, Sociologia,
Economia, Engenharia Nuclear e Física), Uerj (Psi-
cologia, Educação, Física e Geociências), UFF
(Geociências e Economia), Fiocruz (Bioquímica),
Iuperj (Sociologia) e Uenf (Engenharia de Materiais e
Metalurgia). A figura 60 mostra as áreas do conhe-
cimento contempladas, enquanto a figura 61 mostra
as instituições de ensino e pesquisa beneficiadas.

APV / 2008 –APV / 2008 –APV / 2008 –APV / 2008 –APV / 2008 – Em 2008, 15 projetos foram financia-
dos, no valor total de R$ 118.851,58, atendendo a
uma demanda de 62,5% das propostas submetidas,
nas seguintes grandes áreas do conhecimento: Ciên-
cias exatas e da terra (7 projetos), Ciências humanas
(3 projetos), Ciências biológicas (2 projetos), Ciências
sociais aplicadas (2 projetos) e Linguística, Letras e
Artes (1 projeto). (Fig. 62) As grandes áreas que obti-
veram o maior quantitativo de recursos outorgados
foram as das Ciências exatas e da terra (R$ 62.766,58)
e das Ciências biológicas (R$ 26.244,00).

A distribuição de recursos por áreas de conhecimen-
to indicou uma concentração nas áreas de Física

(27%), Parasitologia (15%), Química (11%) e Ciên-
cia Política (8%). Os 39% restantes da dotação or-
çamentária para esta modalidade de auxílio foram
implementados nas demais áreas: Bioquímica, Ci-
ência da Computação, Direito, Economia,
Geociências, Letra, Matemática, Probabilidade e Es-
tatística, Psicologia e Sociologia. (Fig. 63)

Em ordem decrescente de número de propostas apro-
vadas, as seguintes instituições foram contempladas:
Uff (quatro projetos), UFRJ e Puc-Rio (três projetos,
cada) e as demais instituições – CBPF, Fiocruz, Impa,
Iuperj e UGF (cada uma, com um projeto). (Fig. 64)

Dentre os principais temas científicos assistidos pelo
programa, no biênio 2007-2008, encontram-se:
Multiresistência a drogas em Candida albicans; O
intelectual, o Estado Novo Português e a Revolução
dos Cravos; Transporte nanoscópico em sistemas for-
temente correlacionados; Estrutura e interação de
hadrons; A importância da narrativa na produção
de conhecimento no campo de saúde; O tratamento
de fenômenos linguísticos sob uma abordagem
discursivo-funcional; Valorização de subprojetos da
indústria vinícola – desenvolvimento de alimentos
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funcionais; Destino e liberdade no melhor dos mun-
dos; Microfinanças e o combate à desigualdade so-
cial; Desenvolvimento do processo de obtenção de
diamante com propriedades elevadas para aplica-
ção nas ferramentas utilizadas no processamento de
rochas ornamentais; e Conceitos modernos aplica-
dos à taxonomia da ordem Carallinales (Rhodophyta).

Esta é uma importante modalidade de apoio que a
FAPERJ disponibiliza, e deve ser estimulada, haja vista
que possibilita a vinda de pesquisadores de renome,
em suas áreas do conhecimento, e que, certamente,
poderão ser de grande valia para a evolução favo-
rável dos programas de pós-graduação das institui-
ções sediadas no estado do Rio de Janeiro.

Fig. 60. Distribuição dos recursos concedidos na modalidade “Auxílio a pesquisador visitante – 2007” (milhares de
reais), por área do conhecimento

Fig. 59. Distribuição do
número e percentual das
propostas contempladas na
modalidade “Auxílio a
pesquisador visitante –
2007”, por grande área do
conhecimento
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Fig. 62. Distribuição do número e percentual das propostas contempladas na modalidade “Auxílio a pesquisador
visitante – 2008”, por grande área do conhecimento

Fig. 61. Distribuição do número de projetos e recursos destinados às propostas contempladas na modalidade
“Auxílio a pesquisador visitante – 2007”, por instituição de ensino e pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro
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Fig. 64. Distribuição do número de projetos e recursos destinados às propostas contempladas na modalidade
“Auxílio a pesquisador visitante – 2008”, por instituição de ensino e pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro

Fig. 63. Distribuição dos recursos concedidos na modalidade “Auxílio a pesquisador visitante – 2008” (milhares de
reais), por área do conhecimento
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AUXÍLIO INSTALAÇÃO (INST)

Este programa incentiva a fixação de recém-douto-
res, com até 3 (três) anos de conclusão do curso de
pós-graduação, em instituições de ensino e/ou pes-
quisa sediadas no estado do Rio de Janeiro em que
estão vinculados, por meio do financiamento para a
aquisição de material e equipamentos.

O Auxílio Instalação estimula a formação de novas
lideranças científicas e se traduz como um instrumen-
to essencial para alavancar o processo de transição
que ocorre desde a fase final de doutoramento até a
etapa de aquisição de autonomia científica pelo jo-
vem pesquisador.
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Propicia o estabelecimento e o desenvolvimento de
novas linhas de pesquisa ou permite ao recém-doutor
dar continuidade aos seus trabalhos de pesquisa em
andamento. Portanto, contribui para a disseminação
da pesquisa científica nas diversas instituições do Rio
de Janeiro, favorecendo a criação de novos laborató-
rios e novas demandas profissionais em diferentes cen-
tros de ciência e tecnologia.

INST / 2007 –INST / 2007 –INST / 2007 –INST / 2007 –INST / 2007 – No ano de 2007, a FAPERJ dispo-
nibilizou R$ 383.740,53 para a contratação de 65
projetos, envolvendo 11 instituições de ensino e pes-
quisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro: Cefet,
Embrapa, Fiocruz, PUC-Rio, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ,
UFRRJ, UniRio e USS. (Fig. 65) O maior número de
projetos contemplados foi oriundo da UFRJ (30%),
seguido pela UFF (19%) e UFRRJ (13%).

Por grandes áreas de conhecimento, Ciências bioló-
gicas teve o maior número de projetos contemplados
(20 projetos – R$ 126.896,94), seguido por Ciênci-
as exatas e da terra (16 projetos – R$ 89.260,00),
Ciências humanas (8 projetos – R$ 43.072,15); Ci-

FAPERJ

Fig. 65. Distribuição dos auxílios contemplados na modalidade “Auxílio instalação – 2007” (número de projetos
e recursos financeiros), por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro

ências agrárias e Engenharias (cada uma com 7 pro-
jetos – R$ 41.752,75 e R$ 38.392,80 respectivamen-
te), Ciências da saúde (5 projetos – R$ 33.704,19) e
Ciências sociais aplicadas (2 projetos –
R$ 10.661,70). (Fig. 66) No total, foram 36 diferen-
tes áreas de conhecimento agraciadas com esta mo-
dalidade de auxílio, em 2007.

IIIIINST / 2008 –NST / 2008 –NST / 2008 –NST / 2008 –NST / 2008 – Em 2008, o programa desembol-
sou a importância de R$ 1.162.901,03, em 126
projetos distribuídos entre 23 instituições de ensi-
no e pesquisa do Rio de Janeiro. Esses valores
indicaram, em comparação com os índices do ano
anterior, um aumento significante do número de
instituições beneficiadas (acréscimo de 118%), pro-
jetos contemplados (acréscimo de 94%) e de re-
cursos outorgados (203%). Os maiores desembol-
sos foram feitos para recém-doutores da UFRJ (29
projetos – 23,01%) seguida pela Uerj (18 projetos
– 14,28%), Uenf (15 projetos – 11,9%), UFF (14
projetos – 11,11%) e Fiocruz (13 projetos –
10,32%). (Fig. 67)
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Fig. 67. Distribuição dos auxílios contemplados na modalidade “Auxílio instalação – 2008” (número de projetos e
recursos financeiros), por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro

Fig. 66. Distribuição dos auxílios contemplados na modalidade “Auxílio instalação – 2007” (número de projetos e
percentual), por grandes áreas do conhecimento
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Fig. 68. Distribuição dos auxílios contemplados na modalidade “Auxílio instalação – 2008” (número de projetos e
percentual), por grandes áreas do conhecimento

Por grandes áreas de conhecimento, o maior volume
de recursos foi direcionado para as áreas de Ciênci-
as biológicas (42 projetos – R$ 398 mil – 34,22%
dos recursos outorgados), Ciências exatas e da terra
(23 projetos – R$ 202 mil – 17%), Engenharias (17
projetos – R$ 155 mil – 13,32%) e Ciências huma-
nas (17 projetos – R$ 150 mil – 12,89%). (Fig. 68)

Os projetos financiados fazem parte de 49 áreas de
conhecimento, destacando-se as da Física (com 10
projetos, totalizando R$ 89 mil), Educação (9 proje-
tos – R$ 82 mil), Morfologia (8 projetos – R$ 74 mil),
Microbiologia (6 projetos – R$ 58 mil), Química (6
projetos – R$ 55 mil) e Bioquímica (5 projetos – R$ 50
mil).

A seguir, alguns temas fomentados nessa modali-
dade de auxílio ilustram as diversas áreas contem-
pladas: Ressonância magnética com imagens por
tensor de difusão da medula espinhal cervical de
pacientes com esclerose múltipla; Avaliação da
alterabilidade de matérias de construção; Modela-
gem dos processos de usinagem; Controle e sincro-
nização de sistemas caóticos; Estudo da dinâmica
de fotofragmentação molecular utilizando-se
espectrometria de massa por tempo voo e luz
Síncrotron; Avaliação do papel de antígenos de
Mycobacterium tuberculosis na ativação de

macrófagos; As práticas pedagógicas de professores
de matemática acerca da seleção e uso de livro di-
dático de matemática; Caracterização de metalo-
beta-lactamases, elementos genéticos móveis e
polimorfismo genético de Pseudomonas aeruginosa
isoladas de hospitais públicos e privados no Rio de
Janeiro; Dinâmica política e desempenho da avia-
ção comercial no Brasil pós-reformas; Estudo de su-
perfícies via métodos óticos; Análise de tensões em
implantes dentários quando submetidos a diversas
condições de carregamento; Espaços públicos, par-
ticipação da sociedade civil e construção democráti-
ca: dilemas e desafios da democracia participativa
na sociedade brasileira e no Serviço Social; Efeito da
suplementação alimentar sobre a taxa de ovulação e
fertilidade de ovelhas da raça Santa Inês; Arranjos
nanoestruturados híbridos para o desenvolvimento
de dispositivos eletrocrômicos; Geotecnologias digi-
tais no Ensino Básico; Análise multielementar da
epífita Rhipsalis lindbergiana: potencial bioindicador
atmosférico; Captura da atenção por estímulos emo-
cionais: um estudo com ressonância funcional; Mé-
todo de simulação estocástica em modelos dinâmi-
cos não-lineares: aplicações em finanças e
visualização cartográfica tridimensional em ambien-
tes não-imersivos; Doença de Parkinson e amiloidose
senil sistêmica e familiar.
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AUXÍLIO A PROJETOS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS – ADT 1
Em 2007, no intuito de atender a um requisito indis-
pensável para o desenvolvimento de inovação
tecnológica, foi criado um novo modelo de auxílio,
destinado a projetos de demanda espontânea (sistema
“balcão”), fundamental para suprir uma lacuna aos
programas existentes, fomentados por meio de editais.

Este auxílio destina-se a apoiar projetos de inova-
ções tecnológicas em produtos e processos, condu-
zidos por desenvolvedor/empresa com experiência
na realização de novos projetos de base tecnológica

ou de caráter inovador em âmbito local ou regional
e nacional, sediados no Estado do Rio de Janeiro.

Os temas a serem desenvolvidos devem ser de base
tecnológica ou de caráter inovador, em âmbito regio-
nal e nacional, abordando: o desenvolvimento de novo
produto de base tecnológica; o desenvolvimento de
tecnologia que aumente o valor agregado de produto
já existente; o desenvolvimento de processos de pro-
dução; ou a inserção de novas tecnologias e de pro-
dutos de base tecnológica no mercado.
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Foram submetidos 42 projetos em 2007 e 109 em
2008, com um total de recursos solicitados no valor
de R$ 71.241.381,19, sendo R$ 28.396.911,41 em
2007 e R$ 42.620.669,78 em 2008. (Figura 69)

Os projetos aprovados, em 2007, totalizaram
R$ 2.840.109,70, assim distribuídos: R$ 242.345,00
na demanda espontânea; R$ 1.089.307,00 aplica-
dos na aquisição de equipamentos para rede DWDM
da Rede-Rio/FAPERJ de Computadores, a partir de
projetos apresentados por pesquisadores vinculados
a instituições que compõem o anel ótico da rede; e
R$ 1.508.457,70 aplicados na construção e infra-
estrutura de Centros Vocacionais Tecnológicos, me-
diante convênio MCT/LNCC/FAPERJ.

Em 2008, o apoio a inovações tecnológicas em pro-
gramas de prioridades governamentais foi ampliado
de maneira significativa pela FAPERJ, totalizando
R$ 14.129.760,80 dos quais R$ 7.754.362,13 fo-

ram aplicados na implantação de Centros
Vocacionais Tecnológicos (Convênio MCT/LNCC/
FAPERJ), programa Orla Digital, Desenvolvimento de
novas tecnologias no diagnóstico de doenças
cardiovasculares na Uerj, aquisição de equipamen-
tos na Uezo, além de outros projetos considerados
estratégicos para o Estado, como Implantação de
uma Linha de Teste e Demonstração do Sistema de
Transporte Maglev-Cobra, que vêm sendo desenvol-
vidos na Coppe/UFRJ. A demanda espontânea (sis-
tema “balcão”) contemplada em desenvolvimentos
tecnológicos totalizou R$ 2.032.952,75. A estes pro-
jetos devem ser adicionados R$ 13.941.723,94 apli-
cados em projetos de inovação tecnológica aprova-
dos nos editais Prioridade-Rio – Segurança Pública,
Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica Social,
Tecnologia da Informação, Apoio às Engenharias e
Apoio a Incubadoras de Empresas de Base
Tecnológica.

Fig. 69. Número de projetos submetidos e recursos solicitados, em 2007 e 2008, na modalidade “Auxílio a
projetos de inovações tecnológicas – ADT 1”
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BOLSAS

No sistema “balcão” (fluxo contínuo), as modalida-
des de bolsas oferecidas pela FAPERJ são:
 Pré-iniciação científica e tecnológica (Jovens ta-
lentos)
 Iniciação científica (IC) e Iniciação tecnológica (IT)
 Mestrado (MSC) e Doutorado (DSC)

 Cursos emergentes
 Bolsas nota 10
 Universidades estaduais

 PPPG (Capes/FAPERJ)
 Pós-doutorado

 Recém-doutor (PDR)
 Sênior (PDS)

 Pesquisador visitante (PV)
 Pesquisador visitante emérito (PVE)
 Inovação tecnológica (INT)
 Treinamento e capacitação técnica (TCT)



106 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ

PROGRAMA “JOVENS TALENTOS PARA A CIÊNCIA”

O Programa “Jovens Talentos para a Ciência”, de pré-
iniciação científica e tecnológica, é destinado a estu-
dantes do ensino médio / profissionalizante da rede
pública de educação, prioritariamente da rede pública
estadual. Ele diferencia-se dos demais programas por
se dirigir a um público frequentemente excluído de pro-
jetos de maior complexidade e expressão. Visa desper-
tar a vocação científica e incentivar talentos potenciais
entre estudantes do ensino médio / profissionalizante
de escolas da rede pública, localizadas nos municípi-
os com acesso às instituições de Ciência e Tecnologia
sediadas no Estado do Rio de Janeiro, sob a orienta-
ção de pesquisador qualificado a elas vinculado.

Trata-se de proposta que catalisa o potencial científi-
co e tecnológico localizado no Estado, procurando
integrá-lo em um projeto pedagógico que consiste
em aproximar os estudantes do cotidiano de pesqui-
sadores em atividade nas diversas instituições.

As ações ocorrem com a cooperação das instituições
e orientam-se para a qualidade dos resultados obti-
dos com a participação dos alunos, garantindo-lhes
nível de excelência. Diversas instituições, reconheci-
das em âmbito regional e nacional por seu trabalho,
vêm participando do projeto que abrange, virtual-
mente, todas as áreas do saber.

Assim, os objetivos deste Programa são: selecionar es-
tudantes com grande interesse pela ciência e tecnologia
com potencial para atuar em pesquisa; estimular a for-
mação dos estudantes, criando a possibilidade de se
identificarem novos quadros para atuação profissional
no campo do saber científico; e contribuir para a difu-
são dos conhecimentos científicos, desmistificando a
ciência e a tecnologia, articulando pesquisa e ensino,
além de promover o crescimento da autoestima e a
inclusão social dos alunos da rede pública estadual de
ensino médio / profissionalizante.

Alguns critérios de elegibilidade são observados.
No tocante ao aluno:

 encontrar-se na faixa etária de 15 a 18 anos;

 estar regularmente matriculado na 2.ª série do en-
sino médio / profissionalizante de escola pública;

 apresentar bom nível de escolaridade e responsa-
bilidade;

 demonstrar interesse e curiosidade científica, além
de uma personalidade marcada pela criatividade,
ousadia e autonomia;

 apresentar o resultado parcial ou final da pesqui-
sa, sob a forma de painel ou exposição oral, acom-
panhado de relatório, em jornadas ou em semi-
nários promovidos pela instituição ou pela coor-
denação do Programa.

No tocante ao orientador:No tocante ao orientador:No tocante ao orientador:No tocante ao orientador:No tocante ao orientador:

 ter grau de doutor ou equivalente e apresentar
vínculo permanente com instituição de Ciência e
Tecnologia sediada no Estado do Rio de Janeiro;
excepcionalmente, e sob estrita justificativa, para
instituições sediadas fora da Região Metropolita-
na da cidade do Rio de Janeiro, poderá ser aceito
orientador que possua apenas o grau de mestre;

 orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho
científico e/ou tecnológico, incluindo a elabora-
ção de relatórios e material para apresentação dos
resultados em jornadas ou em seminários;

 serão concedidas, no máximo, 4 (quatro) bolsas
por orientador qualificado.

O aluno realiza um estágio inicial, frequentando
um determinado laboratório, com dedicação de 10
(dez) horas semanais (em dois turnos, cada um de
cinco horas), durante oito meses, observando e
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Fig. 71. Distribuição de bolsistas no programa “Jovens Talentos” (estágios inicial e avançado), em 2007, por
instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro

Fig. 70. Número de bolsas destinadas ao programa “Jovens Talentos” (estágios inicial e avançado), no biênio 2007-
2008

executando trabalhos desenvolvidos naquele local, sob
a orientação de um pesquisador. Aqueles estagiários
que, na fase inicial, apresentarem  bom desempenho,
poderão ter o seu estágio renovado por mais 12 me-
ses, o que constitui o estágio avançado, quando ha-
verá o aprofundamento do trabalho de pesquisa.

A figura 70 mostra o número de estagiários (estágio
inicial e avançado) no biênio 2007-2008.

As figuras 71 e 72 mostram a distribuição de estagiários
iniciais e avançados do programa Jovens Talentos, em
2007, por instituição de ensino e pesquisa e por grande
área do conhecimento, respectivamente
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Fig. 72. Distribuição de bolsistas no programa “Jovens Talentos” (estágios inicial e avançado), em 2007, por
grande área do conhecimento
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Fig. 74. Distribuição de bolsistas no programa “Jovens Talentos” (estágios inicial e avançado), em 2008, por grande
área do conhecimento.

As figuras 73 e 74 mostram a distribuição de estagiá-
rios iniciais e avançados do programa Jovens Talen-
tos, em 2008, por instituição de ensino e pesquisa e
por grande área do conhecimento, respectivamen-
te.

A partir de 2007, jovens da comunidade indígena de
Bracuí (Angra dos Reis) também foram inseridos em
um Projeto de Arqueologia Histórica, em parceria com
a empresa Eletronuclear. Também está sendo desen-
volvido um projeto piloto em que um número reduzido

de alunos de escolas do Sistema Penitenciário Estadu-
al vêm sendo introduzidos no Programa, com resulta-
dos iniciais encorajadores.

Anualmente, são organizadas jornadas científicas,
quando é oferecida, aos estagiários, com a concor-
dância dos seus orientadores, a oportunidade de
mostrar o trabalho desenvolvido  durante o período
de estágio. Essas jornadas apresentam caráter
itinerante, sendo realizadas, a cada etapa, em uma
das instituições parceiras do projeto.

Fig. 73. Distribuição de bolsistas no programa “Jovens Talentos” (estágios inicial e avançado), em 2008, por
instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA/TECNOLÓGICA
As bolsas de Iniciação Científica (IC) e Iniciação
Tecnológica visam incentivar alunos de graduação
com vocação para a pesquisa científica e tecnológica,
treinando-os em unidades de ensino e pesquisa, sob
a supervisão de um orientador qualificado. Este pro-
grama é a porta de entrada do pesquisador para a
ciência e a tecnologia, e estimula, desde o início de
curso universitário, o seu contato com a pesquisa,
nas mais diversas áreas do conhecimento. A con-
cessão da bolsa de IC estimula o aluno a iniciar a
sua formação como pesquisador, ao mesmo tempo
em que possibilita aos pesquisadores já formados a
experiência de orientação, essencial à multiplicação
e divulgação do saber e das técnicas científicas. Dessa
maneira, o estudante tem a oportunidade de desen-
volver habilidades essenciais, não apenas ao pes-
quisador iniciante, mas a todos os que lidam com
atividades científicas, tais como a escrita acadêmi-
ca, a apresentação de resultados em eventos, a sis-
tematização de idéias, a organização de referenciais
teóricos, a síntese de observações ou experiências, a
elaboração de relatórios e demais atividades envol-
vendo o ofício de pesquisador.

Para se candidatar à bolsa de IC, o aluno deve estar
regularmente matriculado em algum curso de gra-
duação, ter média ou coeficiente de rendimento acu-
mulado igual ou superior a 7,00 e mantê-lo durante
a vigência da bolsa, e ser indicado por pesquisador/

orientador qualificado (doutor ou equivalente), vin-
culado a instituição de ensino e pesquisa sediada no
Estado do Rio de Janeiro. São concedidas, no máxi-
mo, duas bolsas por pesquisador/orientador.

A figura 75 mostra a distribuição da demanda por
bolsas de Iniciação Científica no biênio 2007-2008,
distribuídos pelas instituições de ensino e pesquisa
do estado. A UFRJ, com 771 solicitações, responde
por 32% da demanda, seguida pela UFF e pela Uerj,
com 483 e 381 (18% e 14%, respectivamente). Res-
salte-se a presença de muitas solicitações oriundas
de universidades privadas ainda sem tradição na so-
licitação de fomento para C&T, como Unigranrio e
Universo, em comparação a outras instituições. No
total, foram 2.635 solicitações nestes dois anos, in-
dicando significante acréscimo da demanda por essa
modalidade de bolsas.

A demanda distribuída por grandes áreas do conhe-
cimento é mostrada na figura 76. Percebe-se que as
áreas de ciências biológicas e ciências humanas, com
618 e 611 solicitações, respectivamente, respondem
por 46% da demanda total, o que é condizente com o
tipo de atividade de cada área e também com a
expressividade dessas ciências no cenário estadual e
nacional. Ciências da saúde (16%) e ciências exatas
e da terra (14%) são duas áreas que vêm apresen-
tando grande crescimento, no que se refere a solici-
tações para bolsas desta modalidade.

Fig. 75. Distribuição das bolsas de Iniciação Científica solicitadas no biênio 2007-2008, por instituição
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Fig. 76. Distribuição das bolsas de Iniciação Científica solicitadas no biênio 2007-2008, por grandes áreas do
conhecimento

Fig. 77. Distribuição de bolsistas de iniciação científica pagos no biênio 2007-2008, por instituição de ensino e
pesquisa

Nas figuras 77 e 78, encontram-se a distribuição de
bolsistas pagos por instituição de ensino e pesquisa
do estado, durante o biênio 2007-2008: 2.087 bol-
sas. Vale ressaltar que alguns deles referem-se a de-
mandas anteriores ao ano de 2007, correspondendo
a bolsas aprovadas, mas ainda não implementadas,
ou a bolsas cuja vigência iniciou-se antes de 2007 e
que foram renovadas.

Na figura 79, encontra-se o número de bolsistas
pagos no biênio 2007-2008, de acordo com as Gran-
des Áreas do Conhecimento. Percebe-se, também
neste caso, que o percentual entre as bolsas solicita-
das e as bolsas pagas é bastante semelhante, como
pode ser observado nas figuras 75 e 77.
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Fig. 78. Valores de bolsas pagas no biênio 2007-2008, por instituição de ensino e pesquisa

Fig. 79. Distribuição dos bolsistas de iniciação científica pagos no biênio 2007-2008, por grande área do
conhecimento
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MESTRADO E DOUTORADO
No Brasil, o número de bolsas de mestrado e douto-
rado é insuficiente para o atendimento das necessi-
dades dos alunos matriculados em Programas de pós-
graduação. De um modo geral, pode-se considerar
que as bolsas da Capes e do CNPq atendem a 1/3
dos bolsistas matriculados, 1/3 deles têm emprego e
o 1/3 restante cursa o mestrado/doutorado sem fonte
de renda. Sem a atuação complementar das Funda-
ções Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), sem
dúvida, a situação seria muito pior.

A FAPERJ propicia bolsas de Mestrado e Doutorado
para os Programas de pós-graduação das Univer-
sidades Estaduais (Uerj e Uenf) e para cursos emer-
gentes de qualquer programa de pós-graduação do
Estado do Rio de Janeiro.

Os Programas de Pós-graduação das Universida-
des Estaduais iniciaram mais tardiamente que os das
Universidades Federais. Assim, o apoio da FAPERJ,
com a disponibilização de cotas de bolsas de
mestrado e doutorado para a Uerj e para a Uenf,
tem sido decisivo para torná-los competitivos com
os Programas das Federais.

Optou-se por minorar o problema da carência de
bolsas com uma forma de atuação mais focalizada.
Assim, na fase inicial dos Programas, em que é mais
difícil para o curso obter bolsas suficientes na Ca-
pes e no CNPq, são disponibilizadas bolsas para
alunos das duas primeiras turmas. Assim, são con-
siderados cursos emergentes aqueles recentemente
recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes), sendo
concedidas bolsas para as duas primeiras turmas, a
partir da data de recomendação do curso.

Além destas bolsas, a FAPERJ oferece bolsas de mestrado
e doutorado dentro do Edital Bolsa Nota 10, que pre-
mia os melhores alunos dos programas de pós-gradu-
ação do estado do Rio de Janeiro com conceitos 5, 6 e
7, na avaliação da Capes, concedendo bolsas com
valores especiais a alunos com destacado desempe-
nho acadêmico. As bolsas oferecidas são de R$
1.700,00 para o mestrado e R$ 2.500,00 para o dou-
torado, e contemplam somente os últimos 12 meses de
curso para os alunos de mestrado (13º ao 24º meses)
e os últimos 24 meses de curso para os alunos de
doutorado (25º ao 48º meses). A cota de bolsas para
cada programa de pós-graduação, dentro desse edital,
é anual: cursos de mestrado nível 5 podem indicar
dois bolsistas de mestrado; cursos nível 5 de mestrado
e doutorado podem indicar um bolsista de mestrado e
outro de doutorado; cursos nível 6 podem indicar dois
bolsistas de mestrado e um de doutorado; e, finalmen-
te, cursos nível 7 podem indicar dois bolsistas de
mestrado e dois de doutorado.

Doutorado -Doutorado -Doutorado -Doutorado -Doutorado - Programas de pós-graduação de 16
(dezesseis) instituições tiveram bolsas de doutorado
disponibilizadas pela FAPERJ no biênio 2007-2008.
A figura 80 mostra a distribuição dessas bolsas (cur-
sos emergentes), sendo que, no caso das universida-
des estaduais (Uerj e Uenf), também são computadas
as cotas de bolsas de apoio a programas de pós-
graduação dessas instituições. No biênio, a distribui-
ção de bolsas se manteve relativamente estável, com
discreto crescimento (de 312 para 320 bolsas).

As áreas do conhecimento mais contempladas com
esta modalidade de bolsa foram Ciências biológi-
cas, seguidas pelas Ciências humanas, Ciências exa-
tas e da terra, e Ciências agrárias. figura 81
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Fig. 80. Distribuição de bolsas de doutorado concedidas por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do
Rio de Janeiro, em 2007 e 2008 (cursos emergentes + bolsas para programas de universidades estaduais)

Fig. 81. Distribuição de bolsas de doutorado concedidas por grande área do conhecimento, em 2007 e 2008
(cursos emergentes + bolsas para programas de universidades estaduais)
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Fig. 82. Distribuição de bolsas de mestrado concedidas por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do
Rio de Janeiro, em 2007 e 2008 (cursos emergentes + bolsas para programas de universidades estaduais)

MestradoMestradoMestradoMestradoMestrado - Em similaridade com o observado com
as bolsas de doutorado, abaixo é apresentada a dis-
tribuição das bolsas de mestrado para cursos emer-
gentes, juntamente com as bolsas de apoio aos Pro-
gramas de pós-graduação das Universidades Estadu-
ais (Uerj e Uenf). Foram 18 (dezoito) as instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Ja-
neiro que tiveram programas de pós-graduação con-
templados com essa modalidade de bolsa. (Fig. 82)

As áreas mais contempladas com esta modalidade de
bolsa também foram Ciências humanas, seguidas pe-
las Ciências biológicas, Ciências exatas e das terras, e
Engenharias. A distribuição de bolsas nesse período
apresentou um crescimento de 293 para 348. (Fig. 83)

Doutorado nota 10 - Doutorado nota 10 - Doutorado nota 10 - Doutorado nota 10 - Doutorado nota 10 - Em um total de 236 bolsas,
em 2007, e 250, em 2008, foram atendidas 17
(dezessete) instituições nesta modalidade de bolsa de
pós-graduação. As Instituições mais contempladas
foram a UFRJ, com 113 e 117, a Puc-Rio com 38 e
42, a UFF, com 22 e 23, e a Uerj, com 16 e 19, em
relação a 2007 e 2008, respectivamente. (Fig. 84)

As áreas mais contempladas com esta modalidade
de bolsa foram as Ciências humanas, seguidas das
Engenharias, Ciências biológicas e Ciências exatas
e da terra. (figura 85)

Mestrado nota 10Mestrado nota 10Mestrado nota 10Mestrado nota 10Mestrado nota 10 - Foram atendidas 17 (dezessete)
instituições com esta modalidade de bolsa. Da mes-
ma forma que ocorreu com as bolsas de doutorado
nota 10, as instituições mais contempladas foram a
UFRJ, com 125 e 135, a PUC-Rio com 40 e 44, a Uff
com 26 e 27, e a Uerj, com 20 e 27, respectivamen-
te, em relação a 2007 e 2008. (Fig. 86)

Também em similaridade com as bolsas de doutora-
do nota 10, as áreas do conhecimento mais contem-
pladas com esta modalidade foram as Ciências hu-
manas, seguidas das Engenharias, Ciências exatas e
das terras e Ciências biológicas. (Fig.87)

Os recursos financeiros oriundos do Tesouro do Es-
tado (fonte 00) aplicados na concessão de bolsas de
mestrado e doutorado, nos diferentes programas pra-
ticados pela FAPERJ, no biênio 2007-2008, podem
ser apreciados na figura 88.
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Fig. 83. Distribuição de bolsas de mestrado concedidas por grande área do conhecimento, em 2007 e 2008 (cursos
emergentes + bolsas para programas de universidades estaduais)

Fig. 84. Distribuição de bolsas de doutorado nota 10 concedidas no biênio 2007 e 2008, por instituição de ensino
e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro
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Fig. 85. Distribuição de bolsas de doutorado nota 10 concedidas no biênio 2007 e 2008, por grande área de
conhecimento

Fig. 86. Distribuição de bolsas de mestrado nota 10 concedidas no biênio 2007 e 2008, por instituição de ensino e
pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro
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Fig. 87. Distribuição de bolsas de mestrado nota 10 concedidas por área de conhecimento, no biênio 2007 e 2008

Fig. 88. Recursos financeiros do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (fonte 00) aplicados em bolsas de mestrado
e doutorado, no biênio 2007-2008
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O custo, em geral, elevou-se um pouco em 2008,
comparado com 2007, não somente pelo aumento
do número de bolsas, como pode ser apreciado na
figura 89, mas também pelo reajuste concedido nos
valores destas modalidades de bolsa. O maior gas-
to se deu com as bolsas de doutorado nota 10 (R$
3.554.177,70 e R$ 4.324.574,10), seguidos pela
de doutorado para cursos emergentes e de apoio às
universidades estaduais (R$ 3.147.452,70 e R$
3.479.376,15), mestrado nota 10 (R$  2.074.310,20
e R$ 2.615.143,80) e, finalmente, as bolsas de
mestrado para cursos emergentes e de apoio às uni-
versidades estaduais (R$ 1.679.375,10 e R$
2.360.268,90). Computando-se todas essas moda-

lidades de bolsas, o montante total  gasto em 2008
com bolsas para pós-graduandos, em 2008, somou
o valor de R$ 12.779.362,95, contra  R$
10.455.314,00, em 2007, representando um aumen-
to de 12,2%.

Há uma certa sazonalidade na distribuição dessas
bolsas, devido às defesas de dissertações e teses.
Entretanto, as bolsas nota 10 (tanto mestrado quan-
to doutorado) parecem apresentar uma maior esta-
bilidade em sua evolução, do que as bolsas de cur-
sos emergentes e de apoio às Universidades Estadu-
ais, que, no caso do mestrado, mesmo com a
sazonalidade, apresentaram um crescimento signifi-
cativo ao final do período.

Fig. 89. Número de bolsas de mestrado e doutorado disponibilizadas pela FAPERJ no biênio 2007 e 2008

É de se esperar que haja um maior crescimento de
cursos emergentes em Instituições que ainda não dis-
põem de uma pós-graduação consolidada e um mai-
or crescimento nos programas de excelência nas Ins-
tituições que apresentam uma tradição há mais tem-
po na pós-graduação. De qualquer forma, ao apoi-

ar os estudantes com estas bolsas, a FAPERJ fortale-
ce o sistema de pós-graduação, onde reside o maior
percentual de produção científica e tecnológica do
estado do Rio de Janeiro, e ajuda a preparar, com
melhores condições, o futuro da pesquisa em nosso
Estado.



121Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

PÓS-DOUTORADO
A FAPERJ oferecia diversas modalidades de bolsa
para pós-doutorado. Durante o biênio 2007-2008,
algumas modalidades foram extintas e fundidas em
duas: a bolsa de pós-doutorado para recém-douto-
res (PDR), com doutorado obtido até 5 (cinco) anos
da solicitação, e a bolsa de pós-doutorado sênior
(PDS), com doutorado defendido há mais de 5 anos.

Estas bolsas destinam-se a pesquisadores que pre-
tendam realizar estágio de pós-doutoramento em ins-
tituição de ensino e pesquisa sediada no estado do
Rio de Janeiro e possibilita a dedicação exclusiva do
pesquisador ao programa de pós-doutoramento, jun-
to a pesquisadores ou coordenadores de grupos com
alta qualificação. Candidatos de outros países ou
estados também podem pleitear esta modalidade de
bolsa para o desenvolvimento de projetos junto a
pesquisadores de alta qualificação de nosso Estado.

A bolsa PDR tem duração de     um ano, com possibi-
lidade de duas renovações por igual período, en-
quanto a bolsa PDS tem duração de  um ano, sem
possibilidade de renovação.

Para cada uma destas modalidades, somente pode-
rá ser concedida uma bolsa por grupo de pesquisa
identificado pela FAPERJ e reconhecido pelo CNPq.

As bolsas PDR e PDS começaram em junho de 2007,
substituindo as bolsas de pós-doutorado (PD), de
Pesquisador Associado (PA) e de Fixação de Pesqui-
sador (FP), sendo que esta última existia em vários
níveis, levando ao aumento da complexidade da
estratificação, tornando-se de difícil administração.
Assim, estas bolsas foram fundidas nestas duas mo-
dalidades atuais, que permite uma avaliação mais
simplificada e eficiente.

Em 2008, praticamente desapareceram as bolsas das
modalidades antigas, que desde junho de 2007 já
não eram mais renovadas nem permitida a submissão
de novas propostas.  Por outro lado, o crescimento
das bolsas PDR e PDS foi muito grande, devido à cres-
cente demanda qualificada existente no Estado. As-
sim, as bolsas PDR atingiram, em 2008, um total de
230 bolsistas, a um custo anual de R$ 4.834.946,82,
enquanto as PDS atingiram um total de 42 bolsistas, a
um custo anual de R$ 878.264,25.

Assim, as bolsas PDR, com vigência máxima de 36
(trinta e seis) meses, são as que demandam maior
volume de financiamento, aliado ao fato de que as
bolsas PDS não são renováveis e por isto permitem
uma troca mais amiúde de beneficiários, o que contri-
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bui para manter esse Programa em torno de 50 bol-
sas, o que se considera adequado, para o momento.
Devido ao crescimento da demanda qualificada, pelo
aumento do número de formação de doutores pelos
Programas de pós-graduação, é de se esperar que a
demanda qualificada de bolsas PDR cresça, ainda

mais. Para contornar este problema, um convênio com
a Capes vem sendo elaborado, para permitir a ampli-
ação do número de bolsas para recém-doutores.

A figura 90 mostra a distribuição destas duas moda-
lidades de bolsas (PDR e PDS), no biênio 2007-2008.

Fig. 90. Distribuição do número de bolsas de pós-doutorado (PDR e PDS) concedidas pela FAPERJ no biênio 2007-2008

122 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ
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A demanda destas bolsas, por instituição de ensino
e pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro, pode
ser vista nas figuras 91 e 92. As instituições que fo-
ram mais contempladas com estas duas modalida-

des de bolsas, tanto em 2007 quanto em 2008, fo-
ram: UFRJ, Uerj, UFF e Fiocruz. Dezenove institui-
ções estão sendo atendidas com bolsas PDR e nove
com bolsas PDS.

Fig. 91. Distribuição das bolsas para pós-doutorado recém-doutor (PDR) nas instituições de ensino e pesquisa
sediadas no Estado do Rio de Janeiro, no biênio 2007-2008

Fig. 92. Distribuição das bolsas para pós-doutorado sênior (PDS) nas instituições de ensino e pesquisa sediadas no
Estado do Rio de Janeiro, no biênio 2007-2008
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As grandes áreas do conhecimento que mais deman-
daram bolsas PDR e PDS foram: Ciências biológicas
e Ciências exatas e da terra, que se constituem em
duas áreas em que a pesquisa está bem consolidada

no Rio de Janeiro e que possuem maior número de
Programas de Pós-graduação com nível de excelên-
cia reconhecido pela Capes (conceitos 5, 6 e 7).
(Figuras. 93 e 94)

Fig. 93. Distribuição das bolsas para pós-doutorado recém-doutor (PDR), por grande área do conhecimento, no
biênio 2007-2008

Fig. 94. Distribuição das bolsas para pós-doutorado sênior (PDS), por grande área do conhecimento, no biênio
2007-2008
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PESQUISADOR VISITANTE

A modalidade de bolsa para professores visitantes
tem por finalidade  propiciar condições para pes-
quisadores de reconhecida excelência, do exterior
ou de outros estados, desenvolverem atividades de
ensino e pesquisa em instituição sediada no Estado
do Rio de Janeiro. A duração desta bolsa é de um
ano, não sendo permitida renovação.

Para cada uma destas modalidades só pode ser con-
cedida uma bolsa por grupo de pesquisa identifica-
do pela FAPERJ e reconhecido pelo CNPq.
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Uma nova modalidade de bolsa para pesquisador
visitante foi aprovada pelo Conselho Superior da
FAPERJ em 2008, que permite a pesquisadores apo-
sentados residentes no Estado do Rio de Janeiro, em
regime de aposentadoria compulsória ou aposenta-
dos em outro regime de trabalho e com idade supe-
rior a 70 (setenta anos), com elevada produção ci-
entífica (nível 1A do CNPq) e que estejam ativamen-
te orientando alunos na pós-graduação, possam con-

em cada área.  Ainda existem duas bolsas em vigên-
cia, na modalidade extinta de Professor Visitante Es-
pecial e que se encerram no primeiro semestre de 2009,
nas áreas de Ciência da computação e Matemática,
para a PUC-Rio e UFF, respectivamente.

As bolsas de PV emérito, introduzidas a partir de
2008, contemplaram 4 ilustres professores no ano
de 2008, nas áreas de Bioquímica, Ciência Política,
Farmacologia e Química, na UFRJ, Iuperj, Uerj e
Uenf, respectivamente. Esta modalidade de bolsa é
concedida por um período de 12 meses, passível de
duas renovações, cada uma por igual período, que
podem ser concedidas após criteriosa avaliação dos
relatórios parciais de atividades científicas e
tecnológicas.

Fig. 95. Distribuição das bolsas para pesquisador visitante (PV), pesquisador visitante especial (PV-E) e pesquisador
visitante emérito, no biênio 2007-2008

tinuar desenvolvendo atividades de ensino e pesqui-
sa em instituição sediada no mesmo Estado. Neste
caso, a duração da bolsa é de dois anos, sendo
permitida uma única renovação, por igual período.
Esta modalidade de bolsa veio substituir a modali-
dade de Pesquisador Visitante Especial (PV-E) que
existia, até então. O número de cada uma destas
modalidades de bolsas para pesquisadores visitan-
tes, no biênio 2007-2008, é mostrado na figura 95.

Durante o ano de 2007, as 9 bolsas para pesquisa-
dores visitantes atenderam 6 Instituições; subindo
para 16 bolsas em 2008, passaram a atender 10
Instituições (Fig. 96). A figura 97 mostra a distribui-
ção das bolsas de PV por grandes áreas do conhe-
cimento. As áreas contempladas foram: Arqueolo-
gia, Biofísica, Ciência da Computação, Engenharia
Química, Farmacologia, Física, Letras, Química, So-
ciologia e, Veterinária.

Em 2007, a bolsa PV-E contemplou as áreas de Ci-
ência da computação (2), Educação (2), Engenharias
(2), Física (2), Matemática (1), História (1) e Letras
(1). Em 2008, com a extinção dessa modalidade, so-
mente 4 bolsas foram mantidas nas áreas de Ciências
da computação, Física, Matemática e História, uma
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Fig. 97. Distribuição das bolsas para pesquisador visitante (PV), no biênio 2007-2008, por grandes áreas do
conhecimento

Fig. 96. Distribuição das bolsas para pesquisador visitante (PV), no biênio 2007-2008, por instituição de ensino e
pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro
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TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA (TCT)

de regime de 40 horas semanais. Os valores das bol-
sas, de acordo com a formação técnica do bolsista,
para um regime de 40 horas semanais, são: TCT 1 –
R$ 600,00; TCT 2 – R$ 800,00; TCT 3 – R$ 1.000,00;
TCT 4 – R$ 1.400,00, e TCT 5 – R$ 1.800,00.

A indicação do bolsista é realizada pelo orientador
ou coordenador de projeto previamente financiado
pela FAPERJ e com vínculo empregatício nas institui-
ções do Rio de Janeiro. Leva em consideração a ca-
pacidade científica do orientador, a formação aca-
dêmica do candidato compatível com o nível da bol-
sa solicitada (Curriculum vitae e histórico escolar), a
ausência de vínculo empregatício do bolsista, como
também as metas, plano de trabalho e cronograma
explicitados no projeto. As propostas contempladas
refletem a necessidade de treinamento e capacitação
dos profissionais em atividades técnicas, destinadas
à implantação, modernização, manutenção e funci-
onamento de laboratórios, ou de seus equipamen-
tos, principalmente, naqueles que evidenciam um
caráter multidisciplinar e multiusuário, de atendimento
a vários pesquisadores e grupos de pesquisa.

A bolsa é concedida por um período de 12 meses,
passível de duas renovações, cada uma por igual
período, que podem ser concedidas após criteriosa
avaliação dos relatórios parciais de atividades cientí-
ficas e tecnológicas.

TCT / 2007 – TCT / 2007 – TCT / 2007 – TCT / 2007 – TCT / 2007 – A primeira edição do Programa,
lançada em julho de 2007, apresentou um total de
339 propostas registradas no sistema inFAPERJ, re-
presentando a participação de 20 instituições de en-
sino e pesquisa, localizadas no Rio de Janeiro. Deste
total, 100 propostas foram selecionadas por
pareceristas ad hoc e pelo Comitê de Julgamento for-
mado por pesquisadores de diversos estados do País.
Pesquisadores da UFRJ obtiveram mais da metade
das bolsas oferecidas neste edital (56 de 100 bolsas),
seguida pela Uerj (15) e Fiocruz e UFF (7 bolsas,
cada). (Fig. 98)

No tocante à distribuição das bolsas contratadas por
grande área do conhecimento, Ciências biológicas
respondeu por 45 bolsas, seguida de Ciências hu-
manas e Engenharias (cada uma com 12 bolsas),
Ciências agrárias e Ciências exatas e da terra (cada
uma com dez bolsas), Ciências da saúde (seis bol-
sas), Ciências sociais aplicadas (quatro bolsas) e
Linguística, Letras e Artes (uma bolsa). (Fig. 99)

O programa Treinamento e Capacitação Técnica –
TCT – visa à estruturação e aprimoramento de re-
cursos humanos, nos diversos níveis de formação
técnica, destinados a subsidiar as atividades de en-
sino e pesquisa de projetos financiados pela FAPERJ
e a sua capacitação para o mercado de trabalho. É
uma das principais fontes de fomento que promove
a absorção, treinamento e integração de técnicos de
nível fundamental, médio, superior e com mestrado,
no ensino, na pesquisa científica e no desenvolvi-
mento tecnológico do estado. Portanto, tem alto im-
pacto dentre os diversos editais publicados pela
FAPERJ, o que pode ser ilustrado pela demanda sig-
nificativa nas duas edições, lançadas em 2007 e
2008, e na produção científica dos pesquisadores
contemplados que, em curto prazo, refletiram a im-
portância da mão-de-obra técnica na
implementação da produtividade acadêmica e cien-
tífica dos pesquisadores e de suas equipes.

Além disso, é um instrumento efetivo de estímulo à
formação e captação de mão-de-obra de nível téc-
nico, essencial para a consolidação da base de tra-
balhadores de apoio à ciência e tecnologia no Rio
de Janeiro. Sendo assim, contribui para a dissemi-
nação de profissionais qualificados e cria oportuni-
dades de estágios ou futuros empregos no mercado
de trabalho para as diversas modalidades de forma-
ção profissional técnica. Ainda, pode se configurar
em uma linha de fomento voltada para a inserção
do jovem profissional no seu primeiro estágio ou
emprego, em consonância com as políticas públi-
cas do estado e país.

Este Programa já foi lançado em duas edições –
2007 e 2008 –, em cada uma delas disponibilizando
cerca de R$ 100 mil mensais em bolsas. A primeira
edição deste edital, lançada em 2007, atribuiu, além
dos diversos níveis de formação técnica (TCT Nível
1 – técnico de nível fundamental sem formação es-
pecífica; TCT Nível 2 – técnico de nível médio sem
formação específica na área de atuação; TCT Nível
3 – técnico de nível médio com formação específica
na área de atuação; TCT Nível 4 – técnico de nível
superior com formação específica na área de atua-
ção; TCT Nível 5 – técnico com mestrado stricto sensu
e formação específica na área de atuação), a opção
por uma carga horária de 20 ou 40 horas de regime
de trabalho. Na edição de 2008, foram ofertadas
somente as modalidades de bolsas TCT na opção
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Fig. 98. Distribuição das bolsas de “Treinamento e Capacitação Técnica – 2007” contratadas, por instituição de
ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro

Fig. 99. Distribuição das bolsas de “Treinamento e Capacitação Técnica – 2007” contratadas, por grande área do
conhecimento

TCT / 2008 – TCT / 2008 – TCT / 2008 – TCT / 2008 – TCT / 2008 – A segunda edição do edital para
bolsas TCT foi lançada no dia 8 de maio de 2008 e
recebeu um total de 269 propostas, oriundas de 16
instituições do estado. Noventa e dois projetos foram
contemplados pelo programa. No total, 13 institui-

ções participantes tiveram propostas selecionadas.
Entre os beneficiados, a UFRJ foi a que teve o maior
número de solicitações aprovadas, totalizando 28
bolsas. A segunda colocação ficou com a Uerj, com
23, e a terceira com a Fiocruz, com 12, seguida pela
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Fig. 100. Distribuição das bolsas de “Treinamento e Capacitação Técnica – 2008” contratadas, por instituição de
ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro

Uenf, com 9. Foram contemplados, ainda, pesqui-
sadores da UFF, UFRRJ, PUC-Rio, Embrapa, Pesagro,
ICCA, Cnen, UniRio e USU. (Fig. 100)

No tocante à distribuição das bolsas contratadas por
grande área do conhecimento, em similaridade ao
ano de 2007, Ciências biológicas respondeu pelo
maior número de bolsas (43 – 47%). Ciências da

saúde que, em 2007, respondeu por apenas 6 bol-
sas (6%), agora, em 2008, recebeu 12 bolsas (13%),
seguida por Ciências exatas e da terra (11 bolsas),
Ciências agrárias e Ciências humanas (nove bolsas,
cada), Ciências sociais aplicadas (quatro bolsas),
Engenharias (três bolsas) e Linguística, Letras e Artes
(uma bolsa). (Fig. 101)

Fig. 101. Distribuição das
bolsas de “Treinamento e
Capacitação Técnica – 2008”
contratadas, por grande área
do conhecimento
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Tanto em 2007 quanto em 2008, o nível de bolsas
mais requisitado é o TCT 4, seguido pelo TCT 5, TCT

3 e TCT 2. Em ambos os anos, bolsas TCT 1 foram
as menos requisitadas. (Fig. 102)

Fig. 102. Distribuição das bolsas de “Treinamento e Capacitação Técnica” contratadas no biênio 2007-2008, por
nível (1 a 5), de acordo com a formação do bolsista
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EDITAISEDITAISEDITAISEDITAISEDITAIS

No biênio 2007-2008, a FAPERJ lançou 46 editais
(17 em 2007 e 29 em 2008), induzindo a pesquisa
científica e tecnológica em todas as áreas do co-
nhecimento. Muitos desses editais são inéditos e,
em sua maioria, a demanda, tanto quantitativa
como qualitativa, foi bastante relevante.

Com todos esses editais, procurou-se abranger áre-
as e temas considerados estratégicos para o desen-
volvimento econômico e social do Estado do Rio de
Janeiro. Também se procurou estimular a submis-
são de projetos por profissionais vinculados a áreas
que, em geral, são pouco contempladas nos diver-
sos programas lançados nos últimos anos.

Em todos os editais, a seleção dos projetos a serem
contemplados foi realizada por um Comitê de Jul-
gamento especialmente designado para tal e com-
posto, na maioria dos casos, por especialistas na(s)
área(s) foco, oriundos de outros estados brasileiros.
O Comitê, além de observar os critérios específicos
a cada um dos editais, levou em consideração,
notadamente, o mérito da proposta e a produção
científico/tecnológica do solicitante e da equipe as-
sociada.
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As tabelas 11 e 12 mostram a relação dos editais lançados pela FAPERJ nos anos de 2007 e 2008, respecti-
vamente.

Tab. 11. Editais lançados pela FAPERJ no ano de 2007.



135Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

Tab. 12. Editais lançados pela FAPERJ no ano de 2008.
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APOIO ÀS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO
RIO DE JANEIRO – UERJ, UENF E UEZO

Este é um programa de apoio às universidades esta-
duais que foi lançado nos anos de 2007 e 2008 e
que visou possibilitar a aquisição e a manutenção
de equipamentos, bem como pequenas obras de infra-
estrutura, para a execução de projetos em diferentes
áreas da ciência e tecnologia, apresentados, exclusi-
vamente, por pesquisadores com vínculo empregatício
com a Uerj, Uenf ou Uezo. O apoio da FAPERJ às
universidades estaduais tem sido fundamental, pois
constitui uma importante linha de financiamento que
possibilita consolidar grupos de pesquisa, ampliar
acordos de cooperação com outras instituições, au-
mentar o índice de publicações qualificadas e favo-
recer os intercâmbios de pesquisa no estado, no país
e no exterior. Estes recursos são de extrema relevân-
cia para a melhoria das condições de estudo e de
desenvolvimento de trabalhos científicos para os alu-
nos da graduação e da pós-graduação que direta-
mente contribuem para o sucesso dos programas de
pós-graduação destas universidades. A modalidade
de transferência de recursos, diretamente para os gru-
pos de pesquisas mais produtivos, garante agilidade
na execução dos projetos, sem obstruções burocráti-
cas e com transparência de execução.

Os recursos podiam ser aplicados na aquisição de
itens de custeio e de capital, compreendendo: mate-
rial permanente e equipamentos, obras de
infraestrutura e instalações (até 30% do montante
solicitado) e despesas acessórias de importação, e
os projetos apresentados deveriam refletir a necessi-
dade desses itens para a execução de um conjunto
articulado de linhas de pesquisa.

Como proponentes, foram elegíveis equipes forma-
das por um conjunto de pesquisadores com vínculo
empregatício em universidades estaduais, dentre os

quais deveria ser nomeado um coordenador, sendo
os demais participantes considerados como pesqui-
sadores associados.

Os critérios considerados para a avaliação das pro-
postas foram: o mérito técnico-científico e a sua ade-
são aos termos dos editais; a relevância para o de-
senvolvimento científico, tecnológico, econômico e
social do Estado do Rio de Janeiro; o caráter
multidisciplinar; o escopo multiusuário para a utili-
zação de equipamentos; o impacto no desenvolvi-
mento de programas de pós-graduação stricto sensu
da instituição a que estão vinculados os pesquisado-
res; a clareza quanto à definição dos fatos e metas
relativos ao acompanhamento e avaliação, pela
FAPERJ, da evolução do trabalho desenvolvido; a
experiência e a capacidade técnica do proponente e
da equipe responsável pelo desenvolvimento dos pro-
jetos; a infraestrutura disponível na instituição para a
realização das atividades de pesquisa relativas ao
desenvolvimento dos projetos propostos; e os Curricula
vitae do coordenador e dos pesquisadores associa-
dos, notadamente em relação às atividades previstas
para a execução dos projetos.

Para a avaliação do impacto do desenvolvimento
desses projetos de pesquisa, duas atividades vêm sendo
utilizadas: a) seleção de alguns projetos para apre-
sentações públicas na Sala de Reuniões da FAPERJ,
acompanhadas por assessores e funcionários da Fun-
dação, assim como pelo setor de jornalismo; e b)
preenchimento de relatório resumido do desenvolvi-
mento do projeto de pesquisa apoiado, em um mo-
delo especialmente elaborado para tal, direcionado
para os aspectos mais importantes das metas e reali-
zações do projeto, inclusive no que se refere a pro-
dutos gerados efetivamente com o projeto, como pa-
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tentes, livros, artigos e formação de recursos huma-
nos (IC, mestrados e doutorados) etc. Este modelo
de avaliação vem sendo estendido às demais moda-
lidades de auxílios praticadas pela FAPERJ.

Edital 2007 –Edital 2007 –Edital 2007 –Edital 2007 –Edital 2007 – os recursos financeiros dispo-
nibilizados neste edital foram de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), definidos na Programação
Orçamentária da FAPERJ, e as propostas deveriam
estar enquadradas em uma das seguintes faixas, de
acordo com o montante solicitado: Faixa A – entre
R$ 250.001,00 e R$ 400.000,00; Faixa B – entre R$
120.001,00 e R$ 250.000,00; Faixa C – até R$
120.000,00. O número mínimo de pesquisadores por
proposta de cada faixa era de 12 para a faixa A, 8
para a faixa B e 6 para a faixa C. Além desses pes-
quisadores, a equipe responsável pela realização do
projeto também poderia incluir pós-graduandos, es-
tagiários e pessoal técnico e administrativo do qua-
dro das instituições partícipes.

O edital foi lançado em 06/07/2007 e esteve aberto
a solicitações até 17/08/2007. Os projetos foram
avaliados por um Comitê especialmente designado
para esta avaliação, dentre pesquisadores Cientistas
do Nosso Estado, tomando-se o cuidado de não in-
cluir membros das universidades estaduais. A asses-
soria científica da Fundação recomendou que os
membros do Comitê levassem em consideração nas

suas análises os seguintes itens: a) mérito do proje-
to; b) mérito do orçamento solicitado, salientando
que se o projeto tivesse mérito e se o orçamento es-
tivesse adequado, que fosse recomendado o valor
teto ou o valor total solicitado pelo pesquisador; c)
que, caso o projeto fosse recomendado para apoio,
que se indicasse a prioridade para atendimento à
solicitação: máxima, média ou baixa.

A demanda neste edital foi de 115 projetos, que fo-
ram distribuídos em grandes áreas do conhecimento
agrupadas. (Figura 103) Levando-se em considera-
ção a demanda altamente qualificada, os recursos
financeiros disponibilizados foram reajustados, o que
permitiu a concessão de 64 projetos (51 para a Uerj,
11 para a Uenf e dois para a Uezo), no valor total
de R$ 6.929.281,00. (Figura 104) O prazo para a
execução de cada proposta contratada foi de até 12
(doze) meses, contados a partir da data de liberação
dos recursos.

A figura 103 mostra a distribuição dos projetos sub-
metidos (demanda bruta), dentro de áreas do co-
nhecimento, com destaque para a área de Ciências
exatas, Humanidades e Ciências biológicas, que, jun-
tas, respondem por 62,6% das propostas apresenta-
das. A figura 104 mostra a distribuição dos projetos
contemplados, com os valores aprovados, por uni-
versidade estadual.

Fig. 103. Distribuição dos projetos submetidos no edital “Apoio às universidades estaduais do Rio de Janeiro – 2007”,
por áreas do conhecimento
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Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 – os recursos f inanceiros
disponibilizados neste edital foram de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais), definidos na
Programação Orçamentária da FAPERJ, e as pro-
postas deveriam estar enquadradas em uma das
seguintes faixas: A – entre R$ 250.001,00 e R$
500.000,00; B – entre R$ 125.001,00 e R$
250.000,00; C – valor inferior ou igual a R$
125.000,00. O número mínimo de pesquisadores,
por proposta de cada faixa, foi de 10 (dez) para a
faixa A, 5 (cinco) para a faixa B e 3 (três) para a
faixa C. Além desses pesquisadores, a equipe res-
ponsável pela realização do projeto também pode-
ria incluir pós-graduandos, estagiários e funcioná-
rios técnico-administrativos do quadro das institui-
ções partícipes.

O edital foi lançado em 06/03/2008 e o prazo para
inscrição foi até 18/04/2008. Os projetos foram ava-
liados por um Comitê especialmente designado para
esta avaliação, formado por 22 pesquisadores de
renome, abrangendo todas as áreas do conhecimen-
to e vinculados a instituições de ensino e pesquisa
externas ao estado do Rio de Janeiro. Os critérios
utilizados foram: a) mérito do projeto; b) mérito do
orçamento solicitado, com a observação de que se
o projeto tivesse mérito e se o orçamento estivesse
adequado, que fosse recomendado o valor teto ou o
valor total solicitado pelo pesquisador; c) que, caso

o projeto fosse recomendado para apoio, que se in-
dicasse a prioridade para atendimento à solicitação:
máxima, média ou baixa.

A demanda neste edital foi de 108 projetos, que
foram distribuídos por grandes áreas do conheci-
mento agrupadas e por subáreas do conhecimento,
totalizando R$ 20.620.869,05. (Figuras 105 e 106)
Levando-se em consideração a demanda altamente
qualificada, os recursos financeiros disponibilizados
foram reajustados, o que permitiu a concessão de
fomento para 87 projetos (65 para a Uerj, 16 para
a Uenf e seis para a Uezo), no valor total de R$
10.357.566,67. (Figura 107) O prazo para a exe-
cução de cada proposta contratada foi de até 12
(doze) meses, contados a partir da data de libera-
ção dos recursos.

Fig. 104. Distribuição de projetos contemplados no edital de “Apoio ás universidades estaduais do Rio de Janeiro –
2007”, com número de projetos e valores aprovados, por universidade estadual
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Fig. 105. Distribuição dos projetos submetidos no edital “Apoio às universidades estaduais do Rio de Janeiro – 2008”,
com demanda bruta, por grandes áreas do conhecimento agrupadas

Fig. 106. Distribuição dos projetos submetidos no edital “Apoio às universidades estaduais do Rio de Janeiro – 2008”,
com demanda bruta, por subáreas do conhecimento
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Fig. 107. Distribuição de projetos contemplados no edital de “Apoio às universidades estaduais do Rio de Janeiro
– 2008”, com valores aprovados, por universidade estadual
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APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA SEDIADAS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O objetivo do Programa “Apoio às instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Ja-
neiro” é apoiar a aquisição e manutenção de equi-
pamentos, bem como pequenas obras de
infraestrutura, para a execução de projetos em dife-
rentes áreas da Ciência e Tecnologia, apresentados
por pesquisadores vinculados a Instituições de Ensi-
no e Pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro.
Pesquisadores vinculados às Universidades Estadu-
ais do Rio de Janeiro – Uerj, Uenf e Uezo – não
puderam apresentar propostas neste programa, já que
existiu um programa similar específico para estas Ins-
tituições.

Os recursos podiam ser aplicados na aquisição de
itens de custeio e de capital, compreendendo: mate-
rial permanente e equipamentos, obras de
infraestrutura e instalações (até 30% do montante
solicitado) e despesas acessórias de importação, e
os projetos apresentados deveriam refletir a necessi-
dade desses itens para a execução de um conjunto
articulado de linhas de pesquisa.

Como proponentes, foram elegíveis equipes formadas
por um conjunto de pesquisadores com vínculo
empregatício em instituições de ensino e pesquisa
sediadas no Estado, dentre os quais deveria ser no-
meado um coordenador, sendo os demais participan-
tes considerados como pesquisadores associados.

Os critérios considerados para a avaliação das pro-
postas foram: o mérito técnico-científico e a sua ade-
são aos termos dos editais; a relevância para o de-
senvolvimento científico, tecnológico, econômico e
social do Estado do Rio de Janeiro; o caráter
multidisciplinar; o escopo multiusuário para a utili-
zação de equipamentos; o impacto no desenvolvi-

mento de programas de pós-graduação stricto sensu
da instituição a que estão vinculados os pesquisa-
dores; a clareza quanto à definição dos fatos e me-
tas relativos ao acompanhamento e avaliação, pela
FAPERJ, da evolução do trabalho desenvolvido; a
experiência e a capacidade técnica do proponente e
da equipe responsável pelo desenvolvimento dos pro-
jetos; a infraestrutura disponível na instituição para
a realização das atividades de pesquisa relativas ao
desenvolvimento dos projetos propostos; e os
Curricula vitae do coordenador e dos pesquisadores
associados, notadamente em relação às atividades
previstas para a execução dos projetos.

Os 164 projetos contemplados neste programa, no
biênio 2007-2008, abordaram grande diversidade
de temas de alta relevância, tais como: pesquisas
translacionais na área de saúde, integrando áreas
aplicadas com a pesquisa básica; novos métodos
diagnósticos em câncer e doenças inflamatórias e
auto-imunes; doenças degenerativas; diagnóstico por
imagens para uso humano e em veterinária; estudo
de doenças negligenciadas, tais como dengue, tu-
berculose, doença de Chagas, leishmaniose,
riquetsiose; saúde da criança e do adolescente;
nanotecnologia; novas tecnologias para produção
de energia; educação e melhoria do ensino público;
fármacos e agentes imunobiológicos para uso em
seres humanos e em veterinária; tecnologia da infor-
mação; poluição de solo, águas e alimentos; indús-
tria de alimentos; impacto ambiental na exploração
de petróleo; nutrição humana; utilização
biotecnológica da madeira; aspectos psicológicos da
violência urbana – prevenção e tratamento;
biodiversidade; novas tecnologias em odontologia;
matemática; preservação florestal; biotecnologia ve-
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getal; agronomia, com ênfase na cana-de-açúcar;
bacias hidrográficas; estatística para pesquisas eco-
nômicas e sociais; terapias celulares; cinema; histó-
ria; e cultura.

Além do relatório científico detalhado, apresentado
por ocasião do término das pesquisas, duas ativida-
des vêm sendo utilizadas para a avaliação do impac-
to do desenvolvimento desses projetos: a) seleção de
projetos para apresentações públicas na Sala de Reu-
niões da FAPERJ, acompanhadas por outros pesqui-
sadores e por assessores e funcionários da Funda-
ção, assim como pelo setor de jornalismo; e b) preen-
chimento de relatório resumido do desenvolvimento
do projeto de pesquisa apoiado, em um modelo es-
pecialmente elaborado para tal, direcionado para os
aspectos mais importantes das metas e realizações do
projeto, inclusive no que se refere a produtos gerados
efetivamente com o projeto, como patentes, livros, ar-
tigos e formação de recursos humanos (IC, mestrados
e doutorados) etc. Este modelo de avaliação vem sendo
estendido às demais modalidades de auxílios pratica-
das pela FAPERJ.

Edital 2007 –Edital 2007 –Edital 2007 –Edital 2007 –Edital 2007 – os recursos financeiros dispo-
nibilizados neste edital foram de R$ 7.500.000,00
(sete milhões e quinhentos mil reais), definidos na
Programação Orçamentária da FAPERJ, e as pro-
postas deveriam estar enquadradas em uma das se-
guintes faixas, de acordo com o montante solicita-
do: Faixa A – entre R$ 250.001,00 e R$ 400.000,00;
Faixa B – entre R$ 120.001,00 e R$ 250.000,00;
Faixa C – até R$ 120.000,00. O número mínimo de
pesquisadores por proposta de cada faixa era de 12
para a faixa A, 8 para a faixa B e 6 para a faixa C.
Além desses pesquisadores, a equipe responsável
pela realização do projeto também poderia incluir
pós-graduandos, estagiários e pessoal técnico e ad-
ministrativo do quadro das instituições partícipes.

O edital foi lançado em 06/07/2007 e esteve aberto
a solicitações até 24/08/2007. Os projetos foram
avaliados por um Comitê especialmente designado
para esta avaliação, dentre pesquisadores Cientis-
tas do Nosso Estado não participantes do processo.
A assessoria científica da Fundação recomendou que
os membros do Comitê levassem em consideração
nas suas análises os seguintes itens: a) mérito do
projeto; b) mérito do orçamento solicitado, salien-
tando que se o projeto tivesse mérito e se o orça-
mento estivesse adequado, que fosse recomendado
o valor teto ou o valor total solicitado pelo pesquisa-
dor; c) que, caso o projeto fosse recomendado para
apoio, que se indicasse a prioridade para atendi-
mento à solicitação: máxima, média ou baixa.
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Fig. 108. Distribuição dos recursos financeiros solicitados, por grande área do conhecimento, no edital de “Apoio
às instituições de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2007”, por faixa de solicitação

A demanda neste edital foi de 211 projetos, totalizando
R$ 41.101.350,01, que foram distribuídos em gran-
des áreas do conhecimento, por faixa de solicitação
(Figura 108), em 28 instituições de ensino e pesquisa.
(Figuras 109 e 110) Levando-se em consideração a
demanda altamente qualificada, os recursos financei-

ros disponibilizados foram reajustados, o que permitiu
a concessão de 71 projetos, em 21 diferentes institui-
ções, no valor total de R$ 12.109.976,41 (Figuras
111 e 112) O prazo para a execução de cada pro-
posta contratada foi de até 12 (doze) meses, contados
a partir da data de liberação dos recursos.

Fig. 109. Distribuição do número de projetos submetidos por instituição no edital de “Apoio às instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2007”, por faixa de solicitação
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Fig. 110. Distribuição dos recursos financeiros solicitados por instituição no edital de “Apoio às instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2007”, por faixa de solicitação

Fig. 111. Distribuição de projetos contemplados no edital de “Apoio às instituições de ensino e pesquisa sediadas
no Estado do Rio de Janeiro – 2007”, por instituição
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As grandes áreas de Ciências biológicas, Ciências exatas
e da terra e Engenharias respondem por aproxima-
damente ¾ (71,83%) de todos os projetos aprova-
dos nesta chamada, seguidas por Ciências agrárias

(11,27%), Humanidades (8,45%), Ciências da saú-
de (7,04%) e Ciências sociais aplicadas (1,41%). (Fi-
gura 113)

Fig. 112. Distribuição de projetos contemplados no edital de “Apoio às instituições de ensino e pesquisa sediadas
no Estado do Rio de Janeiro – 2007”, com valores, por instituição

Fig. 113. Distribuição de projetos contemplados no edital de “Apoio às instituições de ensino e pesquisa sediadas no
Estado do Rio de Janeiro – 2007”, por grandes áreas do conhecimento agrupadas
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Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 – os recursos financeiros dispo-
nibilizados neste edital foram de R$ 12.000.000,00
(doze milhões de reais), definidos na Programação
Orçamentária da FAPERJ, e as propostas deveriam
estar enquadradas em uma das seguintes faixas: A –
entre R$ 250.001,00 e R$ 500.000,00; B – entre
R$ 125.001,00 e R$ 250.000,00; C – valor inferior
ou igual a R$ 125.000,00. O número mínimo de
pesquisadores, por proposta de cada faixa, foi de 10
(dez) para a faixa A, 5 (cinco) para a faixa B e 3
(três) para a faixa C. Além desses pesquisadores, a
equipe responsável pela realização do projeto tam-
bém poderia incluir pós-graduandos, estagiários e
funcionários técnico-administrativos do quadro das
instituições partícipes.

O edital foi lançado em 06/03/2008 e o prazo para
inscrição foi até 25/04/2008. Os projetos foram ava-
liados por um Comitê especialmente designado para
esta avaliação, formado por 22 pesquisadores de
renome, abrangendo todas as áreas do conhecimento
e vinculados a instituições de ensino e pesquisa ex-
ternas ao estado do Rio de Janeiro. Os critérios utili-
zados foram: a) mérito do projeto; b) mérito do orça-
mento solicitado, com a observação de que se o pro-
jeto tivesse mérito e se o orçamento estivesse ade-
quado, que fosse recomendado o valor teto ou o

valor total solicitado pelo pesquisador; c) que, caso
o projeto fosse recomendado para apoio, que se in-
dicasse a prioridade para atendimento à solicitação:
máxima, média ou baixa.

A demanda neste edital foi de 183 projetos, totalizando
R$ 41.557.506,55, muito superior a 2007 (Figuras
114, 115 e 116). Levando-se em consideração a
demanda altamente qualificada, os recursos finan-
ceiros disponibilizados foram reajustados, o que per-
mitiu a concessão de fomento para 93 projetos, em
35 diferentes instituições, no valor total de R$
14.650.754,74. (Figuras 117 e 118) O prazo para a
execução de cada proposta contratada foi de até 12
(doze) meses, contados a partir da data de liberação
dos recursos.

As instituições de ensino e pesquisa que tiveram maior
número de projetos aprovados nos dois anos conse-
cutivos foram a UFRJ (34 e 39), seguidos pela UFF
(5 e 11), PUC-Rio (6 e 7), UFRRJ (4 e 6) e Fiocruz (2
e 8), respectivamente. Ao todo, no biênio 2007-2008,
45 instituições diferentes foram contempladas, mos-
trando a grande abrangência e demanda deste pro-
grama. É interessante ressaltar que, na maioria dos
casos, mais projetos foram aprovados em 2008, em
comparação a 2007, em cada instituição.

Fig. 114. Distribuição de projetos submetidos no edital de “Apoio às instituições de ensino e pesquisa sediadas no
Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por faixas de solicitação e por grandes áreas do conhecimento
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Fig. 115. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos no edital “Apoio às instituições de ensino e pesquisa
sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por instituição

Fig. 116. Distribuição de projetos submetidos no edital de “Apoio às instituições de ensino e pesquisa sediadas no
Estado do Rio de Janeiro – 2008”, com valores, por instituição



149Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

Fig. 117. Distribuição de projetos contemplados no edital de “Apoio às instituições de ensino e pesquisa sediadas
no Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por instituição

Fig. 118. Distribuição de projetos contemplados no edital de “Apoio às instituições de ensino e pesquisa sediadas
no Estado do Rio de Janeiro – 2008”, com valores, por instituição



150 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ

Houve uma boa distribuição nas grandes áreas do
conhecimento, sendo a mais contemplada, em núme-
ro de propostas, a de ciências biológicas, tanto em
2007 quanto em 2008 (23 e 32 projetos aprovados,
respectivamente). Em 2008, a terceira área de conhe-
cimento mais contemplada foi a das ciências da saú-
de, com 12 projetos, um crescimento bastante expres-
sivo em relação a 2007, quando apenas 5 projetos

haviam sido aprovados. Outra área que apresentou
grande crescimento foi a de ciências sociais aplica-
das, passando de 1 projeto aprovado em 2007, para
6, em 2008. Exceto a área de ciências humanas, em
que o número de projetos foi idêntico (6), nos dois
anos, todas as demais áreas apresentaram crescimento
no número de projetos aprovados em 2008, quando
comparados com 2007. (Figura 119)

Fig. 119. Distribuição de projetos contemplados no edital de “Apoio às instituições de ensino e pesquisa sediadas no
Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por grandes áreas do conhecimento agrupadas
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PENSA RIO – 2007

O Programa “Pensa Rio – Apoio ao Estudo de Temas
Relevantes e Estratégicos para o Estado do Rio de
Janeiro – 2007” teve por objetivo estimular a realiza-
ção de projetos de pesquisa multidisciplinares
abrangentes, em áreas relevantes e estratégicas para
o Estado do Rio de Janeiro.
Os projetos são desenvolvidos por grupos de pesqui-
sadores de excelência consorciados com grupos de
pesquisadores emergentes. Dessa forma, espera-se
que as associações permitam a interação e a

integração entre diversos grupos de pesquisa, bem
como a complementaridade das diferentes compe-
tências necessárias à consecução dos objetivos pro-
postos. Além disso, e também como resultado dura-
douro, almeja-se que os projetos prevejam o estudo
e a elucidação de problemas em temas relevantes e
estratégicos indicados neste edital, de forma a contri-
buir de maneira efetiva para o desenvolvimento
sócioeconômico das diversas regiões do Estado do
Rio de Janeiro.
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Os temas induzidos foram:Os temas induzidos foram:Os temas induzidos foram:Os temas induzidos foram:Os temas induzidos foram:

 agricultura familiar, orgânica, sustentável e industri-
al;

 animais de produção;

 biodiversidade;

 biotecnologia;

 ciência e tecnologia de alimentos;

 computação, simulação e modelagem;

 dependência química;

 desagregação social;

 desenvolvimento sustentável e conservação de es-
pécies;

 doenças crônico-degenerativas e câncer;

 doenças infecciosas e parasitárias;

 fármacos e fitoterápicos;

 fontes alternativas de energia;

 georreferenciamento e cartografia;

 habitação e urbanização;

 instituições políticas, representação e cidadania;

 materiais alternativos;

 meio ambiente;

 melhoramento vegetal;

 metrologia;

 minorias e intolerâncias correlatas;

 mudanças climáticas;

 nanociência e nanotecnologia;

 nutrição;

 petróleo e gás;

 políticas de desenvolvimento regional;

 preservação da memória social e cultural;

 produtos e processos agrícolas;

 propriedade intelectual;

 recursos hídricos;

 saúde coletiva;

 tecnologias de informação e comunicação;

 tecnologia nuclear;

 transportes;

 violência e segurança pública.

Esses temas foram agrupados em cinco conjuntos,
perfilando-se com as grandes áreas do conhecimen-
to: Ciências da vida (agricultura familiar, orgânica,
sustentável e industrial; animais de produção;
biodiversidade; biotecnologia; ciência e tecnologia
de alimentos; doenças crônico-degenerativas e cân-
cer; doenças infecciosas e parasitárias; fármacos e
fitoterápicos; melhoramento vegetal; nutrição; pro-
dutos e processos agrícolas e saúde coletiva); En-
genharias (fontes alternativas de energia, georrefe-
renciamento e cartografia, materiais alternativos;
meio ambiente, mudanças climáticas e recursos
hídricos); Ciências exatas e da terra (computação,
simulação e modelagem, metrologia; nanociência
e nanotecnologia, petróleo e gás, propriedade inte-
lectual, tecnologias de informação e comunicação,
tecnologia nuclear); Ciências humanas (dependên-
cia química, desagregação social, desenvolvimento
sustentável e conservação de espécies,  Instituições
políticas, representação e cidadania, minorias e in-
tolerâncias correlatas, preservação da memória so-
cial e cultural e violência e segurança pública) e
Ciências sociais aplicadas (habitação e urbaniza-
ção, políticas de desenvolvimento regional e trans-
portes). (Tab. 13)

Como proponentes, foram elegíveis equipes forma-
das por um conjunto de pesquisadores com vínculo
empregatício em instituições de ensino e pesquisa
sediadas no Estado, dentre os quais deveria ser no-
meado um coordenador, sendo os demais partici-
pantes considerados como pesquisadores associados.

Os critérios considerados para a avaliação das pro-
postas foram: a qualificação do proponente (coorde-
nador) e dos pesquisadores associados, em relação
às atividades previstas para a execução do projeto; o
mérito técnico-científico e a sua adesão aos termos
deste edital; a originalidade, integração e definição
dos objetivos; a sua aplicabilidade e relevância para
o desenvolvimento científico, tecnológico, econômi-
co e social das diferentes regiões do Estado do Rio de
Janeiro; a definição, articulação e integração entre
os diferentes pesquisadores; a viabilidade de execu-
ção do projeto; a adequação do orçamento; e a cla-
reza quanto à definição dos fatos e metas relativos
ao acompanhamento e avaliação, pela FAPERJ, da
evolução do trabalho desenvolvido.
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Tab. 13. Distribuição dos temas induzidos no âmbito do edital “Pensa Rio – Apoio ao Estudo de Temas
Relevantes e Estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro – 2007”, por grande área do conhecimento
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As propostas foram enquadradas em três diferentes
faixas de financiamento: até R$ 200.000,00, até
R$ 400.000,00 ou até R$ 600.000,00, sendo que,
em cada uma das faixas de solicitação deveriam es-
tar associados 4, 8 ou 12 pesquisadores, respectiva-
mente, todos com grau de doutor ou equivalente.

Os recursos do Programa podiam ser utilizados para
a aquisição de equipamentos e de materiais perma-
nentes, material de consumo, pequenas obras de
infraestrutura e instalações, serviços de terceiros (des-
de que eventuais); manutenção e contratos de manu-
tenção de equipamentos e diárias e passagens (até o
limite de 5% do recurso solicitado). Os projetos têm
prazo de execução de 24 (vinte e quatro) meses.

A avaliação do impacto do desenvolvimento alcan-
çado no estado por meio deste Programa prevê a ava-
liação ao final do primeiro ano de desenvolvimento
da proposta, visitas às dependências das instituições
beneficiadas, avaliação ao final do segundo ano de
desenvolvimento da proposta e apresentação pública
dos resultados obtidos por cada conjunto de pesqui-
sadores financiados, incluindo trabalhos publicados,
patentes, livros e também a formação de recursos hu-
manos (IC, mestres e doutores) etc. Este modelo de
avaliação vem sendo estendido às demais modalida-
des de auxílios praticadas pela FAPERJ.

O edital foi lançado em 27/07/2007 e esteve aberto
a solicitações até 21/09/2007. Os projetos foram

avaliados por um Comitê especialmente designado
para esta avaliação, dentre pesquisadores 1A e 1B
de diferentes estados da federação e especialistas nos
diversos temas induzidos no edital.

Foram submetidas 196 propostas, no valor global
de R$ 96.964.472,99, oriundas de 25 instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Ja-
neiro. O maior número de propostas veio de pesqui-
sadores da UFRJ (83), seguido pela Uerj (23), Fiocruz
(21), UFF (16) e Uenf (8). (Fig. 120) No tocante a
recursos demandados, a UFRJ apresentou propostas
no valor de R$ 66,44 milhões (68,52% da deman-
da), seguida pela Uerj (R$ 7,35 milhões – 7,58% da
demanda), Fiocruz (R$ 5,84 milhões – 6,02% da de-
manda), UFF (R$ 4 milhões – 4,12% da demanda)),
Puc-Rio (R$ 2,9 milhões – 2,99% da demanda) e
Uenf.(R$ 2,6 milhões – 2,68% da demanda). (Fig.
121)

O maior número de propostas se situou na faixa A de
solicitação (102 propostas, seguida pela faixa B (65
propostas) e C (29 propostas). Entretanto, no que se
refere à demanda de recursos financeiros, a faixa B
deteve 64,26% das propostas (R$ 62.307.893,91),
enquanto as faixas A e C apresentaram demanda si-
milar (R$ 17.458.707,08 e R$ 17.197.872,00 respec-
tivamente). A figura 122 mostra a distribuição dos re-
cursos demandados, por faixa de solicitação e por
instituição de ensino e pesquisa.

Fig. 120. Distribuição do montante de recursos solicitados no edital “Pensa Rio – 2007”, por instituição de ensino e
pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro
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Fig. 121. Distribuição das propostas submetidas no edital “Pensa Rio – 2007”, por instituição de ensino e pesquisa
sediada no Estado do Rio de Janeiro

Fig. 122. Distribuição dos recursos financeiros solicitados no edital “Pensa Rio – 2007”, por faixa de solicitação e
por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro
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Dentro da sistemática adotada, distribuindo as pro-
postas por cinco grandes áreas do conhecimento
(tabela 13), a grande área das Engenharias foi a
responsável pela maior demanda financeira
(R$ 45.214.675,80 – 47% da demanda), seguida
por Ciências da vida (R$ 34.331.407,93 – 35% da
demanda), Ciências exatas e da terra
(R$ 10.493.975,48 – 11% da demanda), Ciências
humanas (R$ 3.614.051,65 – 4% da demanda) e
Ciências sociais aplicadas (R$ 3.310.362,13 – 3%
da demanda). (Fig. 123)

Os recursos financeiros disponibilizados neste edital
foram de R$ 31.289.996,00 (trinta e um milhões
duzentos e oitenta e nove mil e novecentos e noven-
ta e seis reais) o que permitiu a concessão de 115
propostas, em 12 diferentes instituições, com pes-
quisadores da UFRJ tendo 65 propostas contempla-

das, seguida pela Uerj (17 propostas), Fiocruz e Puc-
Rio (oito propostas cada), Uenf e UFF (seis propos-
tas cada), UFRRJ (duas propostas) e Ime, Impa, Inca,
INT e UniRio (uma proposta cada). O número de
propostas contempladas e os recursos destinados a
cada instituição estão representados na figura 124.

O maior número de propostas contempladas se si-
tuou na faixa A de solicitação (59 propostas), se-
guida pela faixa B (41 propostas) e C (15 propos-
tas). Entretanto, no que se refere ao montante de
recursos financeiros contemplados, a faixa B deteve
43,79% das propostas (R$ 13.703.110,00), segui-
da pela faixa A (R$ 9.605.486,00) e pela faixa C
(R$ 8.228.174,00). A figura 125mostra a distribui-
ção dos recursos financeiros distribuídos, por faixa
de solicitação e por instituição de ensino e pesqui-
sa.

Fig. 123. Distribuição da demanda financeira no edital “Pensa Rio – 2007”, por grandes áreas do conhecimento
agrupadas
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Fig. 125. Distribuição dos recursos financeiros contemplados no edital “Pensa Rio – 2007”, por faixa de
solicitação e por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro

Fig. 124. Distribuição do número de propostas contempladas e do montante de recursos disponibilizados no
edital “Pensa Rio – 2007”, por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro
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Dentro da sistemática adotada, distribuindo as pro-
postas contempladas por cinco grandes áreas do
conhecimento (tabela 13), a grande área de Ciên-
cias da vida foi a responsável pelo maior volume de
recursos financeiros (R$ 20.153.524,00– 64% dos
recursos distribuídos), seguida por Ciências exatas e

da terra (R$ 5.541.676,00– 18% dos recursos), En-
genharias (R$ 2.843.390,00– 9% dos recursos), Ci-
ências sociais aplicadas (R$ 1.467.790,00– 5% dos
recursos) e Ciências humanas (R$ 1.283.616,00– 4%
dos recursos). (Fig. 126)

Fig. 126. Distribuição dos recursos financeiros no edital “Pensa Rio – 2007”, por grandes áreas do conhecimento
agrupadas
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PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA (PRONEX)

O Programa de Apoio a Núcleos de Excelência
(PRONEX) destina-se à formação e ao financiamen-
to de grupos de pesquisadores de alta competência –
núcleos de excelência –, com destacada liderança e
com papel nucleador em suas áreas de atuação, vi-
sando ao desenvolvimento científico e tecnológico,
por meio da execução de projetos inovadores de pes-
quisa. Os temas abordados deveriam, necessariamente,
apresentar grande relevância para o Estado do Rio de
Janeiro e para o País, e contribuir significantemente
para o avanço e para a difusão do conhecimento.

Este programa, fruto de parceria com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), é uma das iniciativas de maior sucesso da
Fundação, pois induz a formação e a consolidação
de grupos interdisciplinares e interinstitucionais de
pesquisa para a investigação de questões cruciais ao
desenvolvimento do Estado e do País. Esta modali-
dade de fomento tem a vantagem de otimizar o in-
vestimento coordenado de recursos federais e esta-
duais, que se destinam ao custeio dos projetos estra-
tégicos liderados por pesquisadores de grande reno-
me, com ampla e comprovada capacidade de lide-
rança científica. Nesse sentido, os grupos formados
contam com os melhores pesquisadores fluminenses,
trabalhando em prol do desenvolvimento científico,
econômico, social e cultural da nossa sociedade. Por
induzir tanto a interação de competências científicas
e técnicas quanto a colaboração de pesquisadores e
de grupos de pesquisa de várias instituições, esta
modalidade de fomento ajuda a evitar a pulveriza-
ção de esforços e de recursos, além de incentivar,
sobremaneira, a nucleação e o esforço integrado de
investigação em ciência e tecnologia.

O edital lançado em 2006 previu o investimento ini-
cial de R$ 19.200.000,00 para projetos de duração
máxima de 3 anos, estando ainda em fase de execu-
ção. Para uma demanda total de 84 propostas apre-
sentadas nesta chamada, foram contemplados, num
primeiro momento, 41 grupos, nas diversas áreas do
conhecimento. Em virtude da excelência da deman-
da qualificada, a Fundação envidou esforços para
conseguir, em agosto de 2008, a liberação de recur-
sos adicionais da ordem de R$ 6.500.000,00 para
este programa, o que permitiu a inclusão de mais 14
projetos de comprovada qualidade, que, apesar de
não terem sido incluídos anteriormente, haviam atin-
gido todos os critérios de excelência exigidos pelo
comitê avaliador. Assim, foram 55 grupos financia-



160 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ

Fig. 127. Distribuição dos projetos de pesquisa aprovados no edital “Programa de apoio a núcleos de excelência –
Pronex – 2006”, por grande área do conhecimento

dos que receberão, até o fim dos 3 anos de execução
do programa, R$ 25.700.000,00 para o desenvolvi-
mento de suas pesquisas.

Os critérios de elegibilidade para este programa exi-
giam que cada grupo proponente fosse liderado por
no mínimo 3 pesquisadores na categoria 1 do CNPq
(o coordenador do projeto devendo ter o nível 1A ou
1B). Além disso, para se tornar elegível, era necessá-
rio o envolvimento no projeto de pelo menos duas
instituições estaduais, além de um grupo considera-
do emergente. Cada proposta solicitou orçamentos
entre R$ 500 e R$ 600 mil reais, para o custeio dos
seguintes itens: recuperação de laboratórios de pes-
quisa e bibliotecas, aquisição de equipamentos na-
cionais e importados, materiais bibliográficos e ma-
terial de consumo, pagamento de despesas de im-
portação, diárias, passagens, serviços técnicos, ser-
viços de terceiros de caráter eventual, organização
de seminários e cursos e, por fim, montagem e ma-
nutenção de sistemas de conferências a distância.

Para o julgamento do edital, a FAPERJ reuniu um
Comitê avaliador formado por pesquisadores de fora
do estado e com grande e comprovada competência
em suas áreas específicas. Os aspectos mais decisi-
vos na escolha dos projetos contemplados foram: (1)
relevância científica ou tecnológica e originalidade
da proposta; (2) contribuição científica ou tecnológica
inovadora; (3) organização sob a forma de núcleo
de excelência para o desenvolvimento do projeto; (4)
coerência temática e articulação entre as linhas de

pesquisa do projeto; (5) adequação da metodologia
aos objetivos propostos; (6) qualidade e a regulari-
dade da produção científica/tecnológica do coorde-
nador e dos pesquisadores principais; (7) capacida-
de demonstrada de formar novos pesquisadores; (8)
viabilidade e operacionalidade do núcleo proposto;
(9) adequação da equipe às necessidades do proje-
to; (10) possibilidade de aproveitamento dos resulta-
dos pelo setor produtivo; (11) consequências
socioeconômicas mais amplas e relevância regional;
(12) experiência prévia ou potencial para o desen-
volvimento de pesquisas conjuntas entre os mem-
bros da equipe; (13)  intercâmbio entre o núcleo e
outros grupos de pesquisa, no país e no exterior;
(14) apoio do núcleo a grupos emergentes de outras
instituições de pesquisa; (15) atividades de extensão
que contribuíssem para a difusão da ciência e para
a formação de recursos humanos, em particular para
o ensino em todos os níveis; (16) adequação do or-
çamento solicitado; e (17) a viabilidade do plano de
metas/cronograma físico proposto.

Na figura 127, estão representadas as grandes áre-
as do conhecimento, relativamente à distribuição
de projetos contemplados. Note-se que, por ser uma
área de excelência no Rio de Janeiro, as Ciências
biológicas figuram em primeiro lugar no número de
projetos contemplados – 37% das propostas. Nesta
chamada, as áreas de Linguística, Letras e Artes e
de Ciências Agrárias não tiveram propostas con-
templadas.
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A figura 128 mostra como ficou a distribuição dos
projetos de acordo com a instituição-sede. Ressalta-
se que, apesar de a UFRJ figurar em primeiro lugar,
com 32 projetos aprovados (58%), cada projeto con-

templado reúne várias instituições do estado do Rio
de Janeiro, o que garante a formação de redes de
pesquisa interdisciplinares e interinstitucionais em
torno do tema abordado.

A tabela 14 mostra a relação dos grupos contempla-
dos nesta versão do programa, indicando o pesqui-

sador que coordena o grupo, sua instituição e o títu-
lo do projeto:

Tab. 14. Relação dos projetos aprovados no edital “Programa de apoio a núcleos de excelência – Pronex –
2006”, com indicação dos coordenadores e das instituições a que estão vinculados

Fig. 128. Distribuição dos projetos de pesquisa aprovados no edital “Programa de apoio a núcleos de excelência –
Pronex – 2006”, por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro
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Como se trata de um programa de bastante sucesso
e de demonstrada eficácia nos planos estaduais e
nacional, o PRONEX será relançado em 2009. O
convênio entre as partes (CNPq e FAPERJ) está pres-
tes a ser assinado, mas já foi decidido o valor total

do programa, que apresentará um aumento subs-
tancial de recursos investidos: serão R$ 40 milhões
de reais, sendo R$ 24 milhões do CNPq e R$ 16
milhões da FAPERJ (proporção de 1,5:1).
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APOIO A GRUPOS EMERGENTES DE PESQUISA NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2008

O objetivo deste programa foi apoiar atividades de
pesquisa científica, tecnológica e de inovação, visan-
do à consolidação de grupos de pesquisa considera-
dos emergentes em instituições de ensino e pesquisa
sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Um dos mais
importantes requisitos a serem preenchidos centrou-
se na definição de grupo de pesquisa emergente, con-
siderado como aquele formado por pesquisadores com
até 10 anos de doutoramento e com plano de desen-
volvimento promissor e bem definido.

Foram elegíveis como proponentes equipes forma-
das por um conjunto de pesquisadores emergentes
com vínculo empregatício em instituições de ensino
e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro,
dentre os quais deveria ser nomeado um coordena-
dor, sendo os demais participantes considerados
como pesquisadores associados. Todos os pesqui-
sadores da equipe, tanto o coordenador quanto os
pesquisadores associados, deveriam ter o grau de
doutor ou equivalente, obtido a partir de 01 de ja-

neiro de 1998, apresentar produção científica ou
tecnológica de qualidade, especialmente nos últimos
cinco anos, e não poderiam pertencer a mais de um
grupo que submetesse propostas no presente edital.
Além disso, o coordenador do projeto (proponente)
deveria comprovar, ao menos, uma orientação de
mestrado concluída, não sendo consideradas como
critério de elegibilidade coorientações ou orientações
em andamento.

Para a avaliação das propostas, os seguintes critéri-
os foram considerados: (1) o mérito técnico-científi-
co, sua articulação entre as metas do projeto dentro
do grupo, histórico de associações e compar-
tilhamento de temas e/ou infraestrutura física entre
os pesquisadores, e a sua adesão aos termos deste
edital; (2) a relevância para o desenvolvimento ci-
entífico, tecnológico, econômico e social do Estado
do Rio de Janeiro; (3) o caráter multidisciplinar; (4)
a demonstração da capacidade de formação de re-
cursos humanos; (5) o escopo multiusuário para a
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utilização de equipamentos que serão adquiridos;
(6) o potencial multiplicador do projeto através da
articulação com outros grupos consolidados; (7) a
participação dos membros do grupo emergente em
programas de pós-graduação stricto sensu em ins-
tituições sediadas no estado do Rio de Janeiro; (8)
a clareza quanto à definição dos fatos e metas re-
lativos ao acompanhamento e avaliação, pela
FAPERJ, da evolução do trabalho desenvolvido; (9)
a experiência e a capacidade técnica do propo-
nente e da equipe responsável pelo desenvolvimento
dos projetos; (10) a infraestrutura disponível na ins-
tituição para a realização das atividades de pes-
quisa relativas ao desenvolvimento dos projetos pro-
postos; e (11) os Curricula vitae do coordenador e
dos pesquisadores associados, notadamente em
relação às atividades previstas para a execução dos
projetos.

O edital foi lançado em 03/04/2008 e o prazo para
inscrição se estendeu até 30/05/2008. Os recursos

alocados para financiamento de propostas foram de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), distribuí-
dos em duas faixas: faixa A – entre R$ 200.001,00
(duzentos mil e um reais) e R$ 400.000,00 (quatro-
centos mil reais) – mínimo de sete (7) pesquisadores;
e faixa B – valor inferior ou igual a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) – mínimo de quatro (4) pesqui-
sadores.

O julgamento ocorreu entre os dias 23-24 de junho
de 2008 e o Comitê de julgamento foi composto por
18 pesquisadores oriundos de todas as áreas do co-
nhecimento e vinculados a instituições de ensino e
pesquisa externas ao Estado do Rio de Janeiro.

O edital apresentou uma demanda bruta de 167 pro-
jetos, totalizando R$ 36.084.840,29. A figura 129
mostra a distribuição desses projetos submetidos, por
grande área do conhecimento. As figuras 130 e 131
mostram a distribuição das solicitações, por institui-
ção, levando-se em consideração o número de pro-
jetos e montante solicitado, respectivamente.

Fig. 129. Distribuição dos projetos submetidos no edital “Apoio a grupos emergentes de pesquisa no Estado do Rio de
Janeiro – 2008”, por grande área do conhecimento
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Fig. 131. Distribuição dos recursos financeiros solicitados no edital “Apoio a grupos emergentes de pesquisa no
Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por instituição

Fig. 130. Distribuição dos projetos submetidos no edital “Apoio a grupos emergentes de pesquisa no Estado do Rio
de Janeiro – 2008”, por instituição
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Foram aprovados 101 projetos, de 18 diferentes ins-
tituições, totalizando R$ 20.641.910,33. A figura
132 mostra a distribuição das propostas contem-
pladas, por grandes áreas do conhecimento. Res-
salta-se o grande número de propostas contempla-
das advindas da grande área de ciências da saúde
(24 propostas, equivalendo a 24% das aprovações);
esta grande área e a de ciências biológicas repre-
sentam 50% dos projetos aprovados (51 projetos).
Na distribuição de recursos financeiros contempla-

dos por grandes áreas do conhecimento, a relação
se mantém, com a única diferença que, apesar de
ciências agrárias e engenharias terem o mesmo
número de projetos aprovados, o montante
direcionado para esta última área foi discretamente
superior. (Fig. 133)
No tocante à distribuição por instituições, a UFRJ
teve o maior número de propostas aprovadas (39),
seguida pela Uerj (18), UFF (12), Fiocruz (6) e Uenf
(6). (Fig. 134)

Fig. 132. Distribuição do número de projetos contemplados no edital “Apoio a grupos emergentes de pesquisa no
Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por grandes áreas do conhecimento
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Fig. 134. Distribuição do número de projetos contemplados no edital “Apoio a grupos emergentes de pesquisa no
Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por instituição de ensino e pesquisa

Fig. 133. Distribuição dos recursos financeiros decorrentes de projetos aprovados no edital “Apoio a grupos
emergentes de pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por grandes áreas do conhecimento
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O edital reuniu diversas características dos chama-
dos programas cooperativos, com inúmeros temas
de pesquisa que juntam a expertise de diferentes la-
boratórios e instituições, dando um caráter
multidisciplinar à iniciativa. À época do lançamen-
to, o edital contemplando jovens pesquisadores foi
comemorado pela comunidade científica fluminense.
O presidente da Academia Brasileira de Ciências
(ABC), Jacob Palis, elogiou a decisão da FAPERJ de
destinar parte dos recursos reservados à pesquisa para
segmentos jovens da ciência no estado. “Acho que é
mais uma iniciativa da Fundação na direção certa.
É muito estratégico investir nos jovens, e a criação
desse novo programa merece todos os aplausos da
comunidade científica”, disse. “O futuro está com os
jovens, ousados, independentes, pois é assim que se
constituirá uma sólida estrutura de C&T no Rio de
Janeiro do futuro”, acrescentou.

“Na trajetória profissional e acadêmica dos pes-
quisadores, é comum constatar que, em um mo-
mento ou outro, os pós-graduandos, mestres e dou-
tores dependem da chancela de outros, mais expe-
rientes, para poder captar recursos para suas pes-
quisas. Este edital abre uma importante oportuni-
dade para a renovação desses grupos de pesquisa-
dores, em nível intermediário ou emergente”, opina
o diretor científico da FAPERJ, Jerson Lima. Já para
o professor e diretor do Instituto de Ciências
Biomédicas da UFRJ, Roberto Lent, é “essencial”
destinar recursos para grupos de pesquisa que es-
tão se sobressaindo. “A tradição, ao longo dos últi-
mos anos, talvez em razão da lógica da carência
de recursos, era investir em pesquisadores mais ve-
lhos, com uma carreira já consolidada”, diz o
neurocientista. “A questão é que com isso não se
renova. Pessoalmente, acredito que mesmo quan-
do há poucos recursos, acho importante que parte
deles seja reservada aos mais jovens”.

Para Walter Zin, professor de Fisiologia do Instituto
de Biofísica da UFRJ, a medida é importante porque
vai ao encontro das necessidades de um conjunto
de pessoas que já mostraram seu valor e almejam

um lugar como novos expoentes da ciência, mas
que nem sempre recebem a atenção devida. “É uma
providência importante porque esse segmento da
ciência é, com frequência, meio esquecido. São pes-
quisadores que, estando ainda no início da carrei-
ra, raramente são atendidos de forma adequada”,
diz o médico. “Editais como esse, vêm preencher
uma lacuna no apoio a esses pesquisadores que
não raro enfrentam dificuldades para ter acesso às
linhas de fomento mais tradicionais.”

O diretor presidente da FAPERJ, Ruy Garcia Mar-
ques, fala com entusiasmo deste programa: “É in-
dispensável que se dirija um olhar diferenciado para
os jovens e promissores pesquisadores do nosso Es-
tado. No ano de 2007, o edital Pensa Rio possibili-
tou o fomento à pesquisa por grupos já consolida-
dos, que mais frequentemente obtêm recursos tam-
bém de outras agências. Agora, com este edital, se
propicia exclusivamente a grupos emergentes de pes-
quisa, com projetos de reconhecido mérito, o aces-
so ao sistema de fomento, com recursos superiores
aos habitualmente destinados. Outras iniciativas si-
milares devem ser encorajadas.”

Outro pesquisador que recebeu com satisfação o
anúncio do edital foi Francisco Sampaio, Professor
Titular do Departamento de Anatomia da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e Coorde-
nador da área de Medicina III da Capes (Mec): “É
com grande alegria que tomo conhecimento desse
edital. Hoje, já considerado um pesquisador sênior,
relembro que durante muitos anos tive projetos ne-
gados pelas principais agências de fomento à pes-
quisa, simplesmente com a justificativa de que éra-
mos grupos emergentes, e que precisávamos estar
consolidados para merecer o fomento solicitado”,
lembra. “Sempre protestei, sem resultado. Assim, pas-
samos muitos anos recebendo pouco ou quase ne-
nhum fomento. Esta nova modalidade mostrou sen-
sibilidade da diretoria da FAPERJ para assunto tão
importante, que é impulsionar os grupos emergen-
tes. A comunidade científica do Rio está em festa
pelos jovens pesquisadores”.
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APOIO A PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM UNIVERSIDADES
ESTADUAIS – 2008

Este edital visou apoiar a aquisição de materiais de
consumo, equipamentos, serviços diversos e a exe-
cução de obras de infraestrutura, previstos em proje-
tos apresentados por programas de pós-graduação
stricto sensu em universidades estaduais, com o in-
tuito de estimular e garantir a continuidade da pro-
gressão quantitativa e qualitativa de sua produção
acadêmica.

Foram elegíveis como proponentes coordenadores
ou subcoordenadores de programas de pós-gradu-
ação credenciados pela Capes sediados nas uni-
versidades estaduais do Estado do Rio de Janeiro.
As propostas deveriam ser encaminhadas pelos co-
ordenadores/subcoordenadores dos programas, jun-
tamente com a ata de aprovação do projeto no
colegiado do programa de pós-graduação e com a
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anuência de sua instituição. Cada programa de pós-
graduação somente poderia apresentar uma proposta
no âmbito deste Edital.

Na avaliação das propostas, foram considerados
os seguintes critérios: (1) o mérito técnico-científico
e a sua adesão aos termos deste edital; (2) a rele-
vância dos recursos para aprimoramento do pro-
grama e seu desenvolvimento no cenário científico,
tecnológico, econômico e social do Estado do Rio
de Janeiro; (3) o impacto para a melhoria do con-
ceito do programa junto à Capes; (4) o escopo da
utilização dos equipamentos propostos em relação
às linhas de pesquisas do programa; (5) a
abrangência da utilização dos recursos dentro do
programa; (6) o impacto dos recursos na melhoria
da produção acadêmica e na melhoria da integração
entre graduação e pós-graduação; (7) a clareza
quanto à definição dos fatos e metas relativos ao

acompanhamento e avaliação, pela FAPERJ, da
evolução do projeto a ser desenvolvido.

Os recursos alocados para o financiamento deste
Edital foram de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais). Os projetos foram avaliados por um Comitê
de julgamento composto por 18 pesquisadores, de
todas as grandes áreas do conhecimento e vincula-
dos a instituições de ensino e pesquisa externos ao
estado do Rio de Janeiro.

Foram apresentadas 47 solicitações, num montante
de R$ 3.210.919,41, e todas foram atendidas, em-
bora com cortes em alguns orçamentos. A tabela 15
mostra os programas de PG contemplados, os coor-
denadores e as instituições correspondentes. No fi-
nal, com pequena elevação do orçamento anterior-
mente disponibilizado, a Uerj teve 36 projetos con-
templados, enquanto a Uenf teve 11, sendo conce-
didos, no total, R$ 2.224.552,56.

Tab. 15. Programas de PG contemplados no edital “Apoio a programas de pós-graduação stricto sensu em
universidades estaduais – 2008”
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A figura 135 mostra a distribuição dos programas de pós-graduação contemplados neste edital, por grandes
áreas do conhecimento.

Fig. 135. Distribuição dos programas de pós-graduação contemplados no edital “Apoio aos programas de pós-
graduação stricto sensu em universidades estaduais – 2008”, por grandes áreas do conhecimento.
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APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA SEDIADAS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2008

Este programa visou propiciar recursos para a aqui-
sição de equipamentos de grande porte necessários
para o desenvolvimento de linhas de pesquisa ati-
vas ou de projetos de pesquisa a serem
implementados mediante protocolo de viabilidade
técnico-científica devidamente comprovada e em con-
formidade com os objetivos estipulados no Edital.

Foram elegíveis como proponentes equipes formadas
por um conjunto de pesquisadores (mínimo de 15
pesquisadores) com vínculo empregatício na mesma
instituição de ensino e pesquisa sediada no estado do
Rio de Janeiro, dentre os quais deveria ser nomeado
um coordenador e um vice-coordenador, sendo os
demais participantes considerados como pesquisadores
associados. As propostas foram encaminhadas pelo
coordenador da equipe (proponente) e continham
documento atestando a anuência explícita do diri-
gente máximo da instituição de origem. O coordena-
dor, vice-coordenador e pesquisadores associados de-
veriam ter o grau de doutor ou equivalente, ser do-
centes de programas de pós-graduação stricto sensu
credenciados pela Capes em suas instituições de ori-
gem, estar ativa e produtivamente envolvidos em pes-
quisa relevante para a proposta apresentada e não
poderiam pertencer a mais de um grupo que subme-
tesse propostas no mesmo edital. A equipe responsá-
vel pela realização do projeto também poderia incluir
pós-graduandos, estagiários e funcionários técnico-
administrativos do quadro das instituições partícipes.

No caso de propostas advindas de pesquisadores
componentes de redes de pesquisa interinstitucionais
comprovadamente ativas sediadas no Estado e cons-
tituídas por meio de recursos previamente concedidos
pela FAPERJ, foi facultado que os 15 (quinze) pesqui-
sadores não pertencessem a uma mesma instituição;
ocorrendo propostas desta natureza, deveria ser ex-
plicitamente declarado para qual instituição se desti-
naria o equipamento a ser adquirido, constando, tam-
bém, a devida anuência de seu dirigente máximo.

Os seguintes critérios foram considerados na avali-
ação das propostas: (1) o mérito técnico-científico
e a sua adesão aos termos deste edital; (2) a origi-
nalidade, integração e definição dos objetivos dos
projetos; (3) o caráter multidisciplinar; (4) o escopo
multiusuário, intra e interinstitucional, para a utili-
zação de equipamentos; (5) a capacidade de arti-
culação interinstitucional das diversas equipes de
pesquisadores, no sentido de se evitar a proposi-
ção para a aquisição de equipamentos similares
para instituições que se situem próximas umas das
outras; (6) a sua aplicabilidade e relevância para o
desenvolvimento científico, tecnológico, econômi-
co e social do Estado do Rio de Janeiro; (7) o im-
pacto no desenvolvimento de programas de pós-
graduação stricto sensu nas instituições em que se
originaram as propostas; (8) a clareza quanto à
definição dos fatos e metas relativos ao acompa-
nhamento e avaliação, pela FAPERJ, da evolução
do trabalho desenvolvido; (9) a adequação do or-
çamento aos objetivos do edital; (10) a experiência
e a capacidade técnica do proponente e dos pes-
quisadores associados pelo desenvolvimento das di-
versas linhas de pesquisa explicitadas nos projetos;
(11) a inexistência de equipamentos similares den-
tro da mesma instituição de origem da proposta ou
em instituições próximas que participassem deste
Edital; e (12) os Curricula vitae do coordenador
(proponente), do vice-coordenador e dos pesqui-
sadores associados, notadamente em relação às
atividades previstas para a execução dos projetos.

O edital foi lançado em 05/06/2008     e o prazo para
inscrição se estendeu até 01/08/2008. Os recursos
alocados para o financiamento do Edital foram de R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais). O julgamen-
to ocorreu entre os dias 23 e 24 de junho e o Comitê
de julgamento foi constituído por 5 pesquisadores-1
do CNPq vinculados a instituições de ensino e pes-
quisa sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro.
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O edital apresentou uma demanda bruta de 23 pro-
jetos de pesquisadores individuais, além de 1 projeto
oriundo da Rede Proteômica (com especificação de
localização do equipamento na UFRJ), totalizando
24 propostas, num montante de R$ 28.795.770,69.
A figura 136 mostra a distribuição das propostas
apresentadas, de acordo com a instituição de ori-
gem do coordenador.

Como algumas das propostas eram de uma mesma
instituição, foi enviada, junto ao projeto, uma lista de
prioridades para os equipamentos solicitados. O Co-
mitê de julgamento recebeu as seguintes orientações:
(1) que se ativesse ao que preconizava o edital; (2)

que as prioridades estabelecidas pelas instituições de-
veriam ser respeitadas, desde que comprovada a sua
anuência ao edital; (3)  que somente projetos que não
atendessem às exigências do edital deveriam ser des-
classificados; (5) que apenas 10 propostas (no máxi-
mo) deveriam ser aprovadas, dentro do orçamento
disponível de R$ 12 milhões; e (5) que os eventuais
cortes nos orçamentos apresentados não poderiam
inviabilizar a aquisição dos equipamentos.

O resultado final é mostrado na tabela 16, com os
10 projetos recomendados e a especificação da gran-
de área do conhecimento. O montante total reco-
mendado foi de R$ 12.320.715,96.

O lançamento de um edital com estas características
se reveste de grande relevância para a recuperação
da infraestrutura para pesquisa nas instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Ja-
neiro, sobretudo quando estes recursos são distribuí-
dos para ampliar o escopo das pesquisas em desen-
volvimento e de garantir o seu pleno funcionamento.

Este conjunto de equipamentos de grande porte que
foram selecionados neste edital são os mais avança-
dos nas suas áreas, e vão melhorar significativamente
a qualidade dos recursos humanos formados, além
de levar as suas pesquisas para a fronteira do conhe-
cimento, em patamares de qualidade compatíveis com
as melhores instituições do País e do exterior.

Fig. 136. Distribuição das propostas submetidas no edital “Apoio à aquisição de equipamentos de grande porte para
instituições de ensino superior e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2008”, por instituição de origem
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Tab. 16. Relação dos projetos aprovados no edital “Apoio à aquisição de equipamentos de grande porte por
instituições de ensino superior e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2008”
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APOIO A ENTIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – FAETEC

O principal objetivo do Edital Apoio a Entidade Esta-
dual de Ciência e Tecnologia – FAETEC – é o de
consolidar a rede das escolas técnicas estaduais do
Rio de Janeiro, por meio do financiamento destinado
à implantação, adequação, modernização e
otimização da infraestrutura de laboratórios e demais
ambientes tecnológicos, voltados para a execução de
projetos em diferentes áreas da Ciência e Tecnologia.

Os projetos são apresentados por pesquisadores com
grau de doutor e vínculo empregatício com a Fun-
dação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio
de Janeiro (FAETEC). Portanto, o programa é uma
das principais fontes de fomento para o desenvolvi-
mento da Educação Profissional do Estado. Deste
modo, procura incentivar a fixação de professores
na instituição e visa ampliar as competências técni-
co-pedagógicas voltadas para a formação do futuro
técnico e a sua absorção imediata pelo mercado de
trabalho.

Na avaliação das propostas, são considerados: o
mérito técnico-científico e a sua adesão aos termos
deste edital; a relevância para o desenvolvimento
científico, tecnológico, econômico e social do Esta-
do do Rio de Janeiro; o potencial multiplicador do

projeto para a geração de produtos tecnológicos; o
escopo multiusuário para a utilização de equipamen-
tos e materiais permanentes; a clareza quanto à de-
finição dos fatos e metas relativos ao acompanha-
mento e avaliação, pela FAPERJ, da evolução do
trabalho desenvolvido; a experiência e capacidade
técnica do proponente e da equipe responsável pelo
desenvolvimento dos projetos; a infraestrutura dispo-
nível na Instituição para a realização das atividades
de pesquisa relativas ao desenvolvimento dos proje-
tos propostos; e os Curricula vitae do coordenador e
dos pesquisadores associados, em relação às ativi-
dades previstas para a execução dos projetos.

O edital contou com recursos para financiar a aqui-
sição de equipamentos; componentes e/ou peças de
reposição; pequenas obras de infraestrutura e insta-
lações (até o limite de 25% do montante solicitado);
material de consumo indispensável à realização do
projeto; pagamento integral ou parcial de contratos
de manutenção; serviços de terceiros de pessoas físi-
cas ou jurídicas, com caráter eventual (até o limite
de 15% dos recursos solicitados); passagens e diári-
as (até o limite de 5% do total de recursos requisita-
dos), e despesas acessórias de importação.
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FFFFFAETEC / 2007 –AETEC / 2007 –AETEC / 2007 –AETEC / 2007 –AETEC / 2007 – Em 2007, a FAPERJ investiu R$
2 milhões em 21 projetos da Rede FAETEC, dentre as
37 propostas apresentadas, que totalizaram deman-
das da ordem de R$ 4,2 milhões. As figuras 137 e
138 mostram o número de projetos e o montante
financiado, e o percentual correspondente, por gran-

de área do conhecimento, respectivamente. Os pro-
jetos submetidos foram apresentados por coordena-
dores doutores da própria instituição, em três faixas
de orçamentos: faixa A (propostas de R$ 100.001,00
a 200.000,00), faixa B (de R$ 50.001,00 a
100.000,00) e faixa C (até R$ 50.000,00).

Fig. 138. Distribuição do número e percentual de projetos selecionados no edital FAETEC – 2007, por grande área do
conhecimento

Fig. 137. Distribuição do número de projetos selecionados e do montante financiado (em milhares de reais) no
edital FAETEC – 2007, por grande área do conhecimento
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A figura 139 mostra a distribuição das propostas
selecionadas, por áreas do conhecimento.

FFFFFAETEC / 2008 –AETEC / 2008 –AETEC / 2008 –AETEC / 2008 –AETEC / 2008 – No ano de 2008, o montante
de recursos financeiros demandados foi de R$ 3 mi-
lhões, correspondendo a 15 projetos. Similarmente,
os projetos submetidos foram apresentados por coor-
denadores doutores da própria instituição, em três fai-
xas de orçamentos: faixa A (propostas de
R$ 100.001,00 a 200.000,00), faixa B (de R$
50.001,00 a 100.000,00) e faixa C (até R$ 50.000,00).
Dentre as propostas submetidas, oito se situavam na
faixa A, cinco na faixa B e duas na faixa C.

Nove propostas foram selecionadas para pagamen-
to, totalizando cerca de R$ 1,2 milhão (cinco da fai-
xa A, dois da faixa B e dois da faixa C). As figuras
140 e 141 mostram o número de projetos e o mon-
tante financiado, e o percentual correspondente, por
grande área do conhecimento, respectivamente.

A distribuição do montante financiado por grandes
áreas do conhecimento mostrou os seguintes
percentuais: Ciências exatas e da terra (49%); Ciên-
cias humanas (21%); Ciências biológicas (11%);
Linguística, Letras e Artes (8%); Engenharias (7%); e
Ciências agrárias (4%).

FAPERJRelatório de Atividades 2007-2008

Fig. 139. Distribuição do montante financiado (em milhares de reais) e do percentual de projetos selecionados no
edital FAETEC – 2007, por área do conhecimento
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Fig. 141. Distribuição do número e percentual de projetos selecionados no edital FAETEC – 2008, por grande área do
conhecimento

Fig. 140. Distribuição do número de projetos selecionados e do montante financiado (em milhares de reais) no
edital FAETEC – 2008, por grande área do conhecimento
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A figura 142 mostra a distribuição das propostas selecionadas, por áreas do conhecimento.

Fig. 142. Distribuição do montante financiado (em milhares de reais) e do percentual de projetos selecionados no
edital FAETEC – 2008, por áreas do conhecimento
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO – 2008

No intuito de estimular o desenvolvimento da ciência
e tecnologia no interior do estado fluminense, foi cria-
do o programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro (DCTR),
edital inédito, lançado em 2008, pela FAPERJ.

Temas estratégicos e prioritários que refletiram as vo-
cações e características regionais foram priorizados
no processo de seleção. Além disso, o programa tam-
bém financiou iniciativas voltadas para a melhoria
da infraestrutura de instituições de ensino superior e
de pesquisa, ou de seus campi regionais, sediados
fora da Região Metropolitana.

A definição de Região Metropolitana seguiu a divisão
regional do Estado, estabelecida pelo Centro de Infor-
mações e Dados do Rio de Janeiro (Fundação Cide:
www.cide.rj.gov.br/cide/divisao_regional.php), com-
preendendo os seguintes municípios: Belford Roxo,
Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé,
Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,
Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João
de Meriti e Tanguá.

Desta forma, este edital se propôs a atender à de-
manda criada a partir do crescente movimento de
interiorização que importantes instituições de ensino
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Fig. 143. Distribuição das propostas apresentadas no edital “Apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico
regional do estado do Rio de Janeiro – 2008” (número de projetos e montante solicitado), por instituição de
ensino e pesquisa

 e pesquisa têm realizado, rumo a diferentes regiões
do estado, além daquelas que, como a Uenf, UFRRJ
e o LNCC, por exemplo, têm as suas sedes localiza-
das no interior.

Os critérios utilizados para a distribuição dos recur-
sos levaram em consideração o potencial
dinamizador das ações propostas para o progresso
socioeconômico das regiões situadas fora da área
metropolitana do Rio de Janeiro. Foram considera-
dos: o mérito técnico-científico e a sua adesão aos
termos deste edital; a originalidade, integração e
definição dos objetivos dos projetos; a sua
aplicabilidade e relevância para o desenvolvimento
científico, tecnológico, econômico e social da re-
gião do Estado do Rio de Janeiro onde será desen-
volvido o projeto; o impacto no desenvolvimento de
programas de pós-graduação stricto sensu fora da
região metropolitana do Rio de Janeiro; a clareza
quanto à definição dos fatos e metas relativos ao
acompanhamento e avaliação, pela FAPERJ, da evo-
lução do trabalho desenvolvido; a viabilidade de
execução do projeto dentro do prazo; a adequação
do orçamento aos objetivos do edital; a experiência
e a capacidade técnica do proponente pelo desen-
volvimento dos projetos; a infraestrutura disponível
na instituição para a realização das atividades de
pesquisa relativas ao desenvolvimento dos projetos
propostos; os Curricula vitae do coordenador (pro-
ponente) e dos pesquisadores associados,

notadamente em relação às atividades previstas para
a execução dos projetos.

As propostas deveriam ser enquadradas em uma
das 3 (três) faixas (A, B ou C), de acordo com o
montante solicitado: A – entre R$ 250.001,00 (du-
zentos e cinquenta mil e um reais) e R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais); B – entre R$ 100.001,00
(cem mil e um reais) e R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais); e C – até R$ 100.000,00 (cem
mil reais). O edital preconizava que seriam apoia-
das até 12 propostas na faixa A. A FAPERJ
disponibilizou uma dotação orçamentária de R$ 10
milhões para este programa.

O número de propostas apresentadas foi bastante
expressivo (119), assim como a demanda orçamen-
tária (R$ 22,4 milhões). A figura 143 mostra o nú-
mero de solicitações e o valor solicitado, por institui-
ções de ensino e pesquisa. A figura 144 mostra a
distribuição dessas 119 solicitações, por grande área
do conhecimento.

Após avaliação por Comitê de Julgamento com-
posto por pesquisadores de renome vinculados a
instituições externas ao estado do Rio de Janeiro,
foram apoiadas 67 propostas. A instituição com o
maior número de projetos contemplados foi a
Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)
com 43, seguida pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj), com 7. A Universidade Fede-
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Fig. 144. Distribuição das propostas apresentadas no edital “Apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico
regional do estado do Rio de Janeiro – 2008” (montante solicitado), por grande área do conhecimento

ral Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com 6, foi a
terceira com o maior número de propostas aceitas,
seguida pela Universidade Federal Fluminense
(UFF), com 5, e pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), Laboratório Nacional de Com-
putação Científica (LNCC) e Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com 2 projetos
cada uma. (Fig. 145).
A figura 146 mostra a distribuição de projetos sub-
metidos e de projetos contemplados, por grande área
do conhecimento (não houve propostas na grande
área de Ciências da saúde).

Fig. 145. Distribuição das propostas contempladas no edital “Apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico
regional do estado do Rio de Janeiro – 2008” (número de projetos e montante solicitado), por instituição de
ensino e pesquisa
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Por grandes áreas de conhecimento, os recursos de-
sembolsados seguiram o seguinte perfil de distri-
buição: Ciências agrárias (39,75% dos recursos com
28 projetos aprovados), Engenharias (19,67%, com
9 projetos), Ciências exatas e da terra (19,52%, com

12 projetos), Ciências biológicas (16,73%, com 14
projetos), Linguística, Letras e Artes (2,42%, com 1
projeto), Ciências humanas (1,67%, com 2 proje-
tos) e Ciências sociais aplicadas (0,24%, com 1 pro-
jeto). (Fig. 147)

Fig. 146. Distribuição dos projetos submetidos e dos projetos contemplados no edital DCTR – 2008, por grande
área do conhecimento

Fig. 147. Distribuição dos projetos contemplados e dos valores disponibilizados no edital DCTR – 2008, por
grande área do conhecimento
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A figura 148 mostra o mapa do estado do Rio de
Janeiro, focalizando os 10 municípios fluminenses
que tiveram propostas contempladas no âmbito des-

te Edital, bem como a área da região metropolitana
do Rio de Janeiro, cujos pesquisadores não eram
elegíveis para este edital.

Fig. 148. Mapa do estado do Rio de Janeiro, mostrando os municípios com projetos contemplados (amarelo) no edital
DCTR – 2008, bem como a área da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro (cinza), cujos pesquisadores não
eram elegíveis para este edital

Torna-se importante ressaltar que o Edital DCTR pos-
sibilitou uma maior distribuição orçamentária para
municípios do interior fluminense, destacando-se,
nesse caso, os municípios de Campos dos Goytacazes
(Uenf), com 42 projetos aprovados, e Seropédica
(UFRRJ) e Nova Friburgo (Uerj e Embrapa), ambas
com 6 propostas contempladas. A figura 149 mos-
tra o número de projetos apoiados em cada um dos
10 municípios, distribuídos por grande área do co-
nhecimento.

A receita disponibilizada para os projetos, que serão
executados em até 24 meses, poderá ser utilizada para

a aquisição de material de consumo, material perma-
nente e equipamentos, incluindo componentes ou
peças de reposição de equipamentos; obras de
infraestrutura e instalações (até o limite de 30% do
montante solicitado); serviços de terceiros de pessoas
físicas ou jurídicas (desde que eventuais e até o limite
de 15% do montante solicitado); diárias e passagens
(até o limite de 5% do montante solicitado); manuten-
ção e contratos de manutenção de equipamentos; e
ainda, despesas acessórias de importação e de insta-
lações necessárias ao adequado funcionamento dos
equipamentos constantes nas propostas.
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Fig. 149. Distribuição dos projetos contemplados no edital DCTR – 2008, por município fluminense e por grande
área do conhecimento
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APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Este edital visou estimular a realização de projetos de
pesquisa agropecuária, em áreas relevantes e estra-
tégicas para o desenvolvimento do Estado do Rio de
Janeiro. Além disso, e também como resultado dura-
douro, almejou-se que os projetos envolvessem o es-
tudo e a elucidação de problemas em temas relevan-
tes e estratégicos para a agropecuária do Estado, de
forma a contribuir de maneira efetiva para o desen-
volvimento socioeconômico das diversas regiões e
cadeias produtivas do Estado do Rio de Janeiro em
que atua a Empresa de Pesquisa Agropecuária do
Estado do Rio de Janeiro – Pesagro-Rio.

Como proponentes, foram elegíveis pesquisadores
vinculados a instituições de ensino e pesquisa
sediadas no Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais
deveria ser nomeado um coordenador, sendo os de-
mais participantes considerados como pesquisado-
res associados. Em cada um dos grupos de pesqui-
sadores proponentes, deveria sempre haver a parti-
cipação de, ao menos, um pesquisador doutor da
Pesagro-Rio. As propostas também poderiam incluir
a participação de pós-doutores, bem como pós-
graduandos, estagiários e pessoal técnico e admi-
nistrativo de instituições partícipes. Como requisito
fundamental, as propostas deveriam ter a anuência
da direção da instituição a que estava vinculado o
coordenador (proponente) e da Presidência da
Pesagro-Rio, como um estímulo governamental ao
desenvolvimento da empresa.

Na avaliação das propostas submetidas, foram con-
siderados: (1) sua importância, contribuição e resul-
tados esperados para o desenvolvimento de cadeias

produtivas agropecuárias do Estado do Rio de Ja-
neiro; (2) o mérito técnico-científico, sua articulação
entre as metas do projeto dentro do grupo, histórico
de associações e compartilhamento de temas e/ou
infraestrutura física entre os pesquisadores e a sua
adesão aos termos deste edital; (3) o potencial
multiplicador do projeto para a geração de produtos
tecnológicos; (4) a clareza quanto à definição dos
fatos e metas relativos ao acompanhamento e avali-
ação, pela FAPERJ, da evolução do trabalho desen-
volvido; (5) a experiência e a capacidade técnica do
proponente e da equipe responsável pelo desenvol-
vimento dos projetos; (6) a infraestrutura disponível
na instituição para a realização das atividades de
pesquisa relativas ao desenvolvimento dos projetos
propostos; e (7) os Curricula vitae do coordenador e
dos pesquisadores associados, notadamente em re-
lação às atividades previstas para a execução dos
projetos.

Edital 2007 – Edital 2007 – Edital 2007 – Edital 2007 – Edital 2007 – lançado em 17 de agosto, o prazo
para submissão de propostas se estendeu até 11 de
outubro. Foram apresentadas 29 solicitações que
foram avaliadas em 12 de novembro de 2007, por
um Comitê de julgamento especialmente constituído
para tal. O resultado da avaliação foi divulgado em
14 de novembro, sendo aprovados 13 projetos, com
um montante de R$ 1.004.878,00. Três projetos fo-
ram desqualificados por não apresentarem a docu-
mentação explicitada no edital, assim como dois
outros que não atendiam ao critério fundamental de
que ao menos um dos participantes doutores fosse
oriundo da Pesagro-Rio.
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Tab. 17. Projetos aprovados no edital “Apoio à pesquisa agropecuária no Estado do Rio de Janeiro – 2007”

A tabela 17 lista os projetos aprovados, com indicação
da instituição a que está vinculado o coordenador.

No que se refere aos recursos financeiros aprovados
neste edital, R$ 871.698,00 destinaram-se a proje-

tos coordenados por pesquisadores vinculados à
Pesagro-Rio, R$ 96.500,00 à UFRJ e R$ 36.680,00
à Uenf. (Figura 150)
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Fig. 150. Distribuição de recursos financeiros outorgados no edital “Apoio à pesquisa agropecuária no estado do Rio
de Janeiro – 2007”, por instituições a que estão vinculados os coordenadores dos projetos contemplados

Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 –Edital 2008 – lançado em 12 de junho, o prazo
para submissão de propostas se estendeu até 08
de agosto. As solicitações foram avaliadas, em 11
de setembro de 2007, por um Comitê de julga-
mento composto por pesquisadores ligados à área-
objeto do edital e vinculados a instituições de en-

sino e pesquisa externos ao Estado do Rio de Ja-
neiro. Das 13 propostas apresentadas, 12 foram
aprovadas, com um montante de R$ 685.600,00.
A tabela 18 lista os projetos aprovados, com indi-
cação da instituição a que está vinculado o coor-
denador.
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Tab. 18. Projetos aprovados no edital “Apoio à pesquisa agropecuária no Estado do Rio de Janeiro – 2008”

194 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ

No que se refere aos recursos financeiros aprovados
neste edital, R$ 497.177,90 destinaram-se a proje-
tos coordenados por pesquisadores vinculados à

Pesagro-Rio, R$ 80.860,00 à Fiocruz, R$ 44.500,00
à Embrapa, R$ 39.015,00 à UFF e R$ 24.047,10 à
Uenf. (Figura 151)
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Fig. 151. Distribuição de recursos financeiros outorgados no edital “Apoio à pesquisa agropecuária no estado do Rio
de Janeiro – 2008”, por instituições a que estão vinculados os coordenadores dos projetos contemplados
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APOIO À CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O Programa “Apoio à construção da cidadania da
pessoa com deficiência”, lançado em maio de 2008,
visou estimular a realização de projetos que se desti-
nem ao estudo e ao provimento de diagnósticos e
soluções em temas relacionados à promoção do di-
reito à cidadania da pessoa com deficiência. Este
programa pioneiro, nascido de uma sinergia entre a
FAPERJ e o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (IBDD), buscou a formação de mas-
sa crítica em torno dos vários temas relativos à cida-
dania da pessoa com deficiência. O propósito prin-
cipal foi encorajar iniciativas integradas que possam
resultar em benefícios mais efetivos para o deficiente
físico e em conhecimentos mais aprofundados nas
áreas diretamente ligadas, por exemplo, à elabora-
ção de novos diagnósticos e à construção de políti-
cas educacionais, sociais e trabalhistas. Além disso,
buscou-se o desenvolvimento de procedimentos
terapêuticos mais eficazes e a incorporação dos avan-
ços tecnológicos no cotidiano dos deficientes.

O objetivo mais imediato foi a aquisição de conheci-
mentos e práticas a serem adotadas na área do di-
reito do deficiente, que propiciem a sua inclusão so-
cial, em especial nos seguintes temas: saúde, trans-
porte, trabalho, acessibilidade, segurança, formação
de profissionais, reforma curricular, divulgação e in-
formação da sociedade acerca das necessidades e
capacidades da pessoa com deficiência. O edital

abrangeu, ainda, formas de divulgação e de infor-
mação à sociedade sobre as necessidades e capaci-
dades da pessoa com deficiência.

Foram elegíveis como proponentes pesquisadores
com vínculo empregatício em instituições de ensino e
pesquisa públicas ou privadas sediadas no Estado
do Rio de Janeiro. O proponente de cada projeto
deveria ter o grau de doutor ou equivalente, apre-
sentar produção científica ou tecnológica de quali-
dade na área de desenvolvimento do projeto, espe-
cialmente nos últimos cinco anos, estar ativa e pro-
dutivamente envolvido em pesquisa relevante para a
proposta e não poderia pertencer a mais de um gru-
po que submeta propostas no presente edital.

Os critérios considerados na avaliação das propostas
foram: (1) o mérito técnico-científico, sua articulação
entre as metas do projeto dentro do grupo, histórico
de associações e compartilhamento de temas e/ou
infraestrutura física entre os pesquisadores, e a sua
adesão aos termos deste edital; (2) a relevância para
o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico
e social do Estado do Rio de Janeiro; (3) o potencial
multiplicador do projeto através da articulação com
outros grupos e/ou programas de pós-graduação stricto
sensu; (4) a clareza quanto à definição dos fatos e
metas relativos ao acompanhamento e avaliação, pela
FAPERJ, da evolução do trabalho desenvolvido; (5) a
experiência e a capacidade técnica do proponente e
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Fig. 152. Distribuição dos
projetos de pesquisa submetidos
no programa de “Apoio à
construção da cidadania da
pessoa com deficiëncia – 2008”,
por grande área de
conhecimento

da equipe responsável pelo desenvolvimento dos pro-
jetos; (6) a infraestrutura disponível na instituição para
a realização das atividades de pesquisa relativas ao
desenvolvimento dos projetos propostos; e (7) os
Curricula vitae do coordenador e dos pesquisadores
associados, notadamente em relação às atividades
previstas para a execução dos projetos.

Foram alocados recursos da ordem de R$ 1,4 mi-
lhão, para o financiamento de 21 projetos. A de-

manda total foi de cerca de R$ 2,4 milhões, com
34 projetos. Entre os projetos, temas como a ce-
gueira, a síndrome de Down, deficiência auditiva
e reforma curricular, dentre muitos outros, foram
contemplados.

As figuras 152 e 153 mostram a demanda qualifica-
da (34 projetos) e os projetos contemplados (21 pro-
jetos), respectivamente, distribuídos por grandes áreas
do conhecimento.

Fig. 153. Distribuição dos
projetos de pesquisa
contemplados no programa de
“Apoio à construção da cidadania
da pessoa com deficiência –
2008”, por grande área de
conhecimento
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A figura 154 mostra o número de projetos aprovados
neste edital, por instituição de ensino e pesquisa sediada
no Estado do Rio de Janeiro. A UFRJ teve nove proje-

tos aprovados, seguida pela Uerj e pela UFF, ambas
com 3 projetos, cada. No que se refere a valores con-
cedidos, a distribuição é mostrada na figura 155.

Fig. 154. Distribuição dos projetos de pesquisa contemplados no programa de “Apoio à construção da cidadania da
pessoa com deficiëncia – 2008”, por instituição de ensino e pesquisa

Fig. 155. Distribuição dos projetos de pesquisa contemplados no programa de “Apoio à construção da cidadania da
pessoa com deficiëncia – 2008”, por recursos financeiros concedidos a cada instituição de ensino e pesquisa
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A tabela 19 apresenta uma listagem de todos os pro-
jetos contemplados neste edital, com o nome dos co-

ordenadores responsáveis e as instituições a que es-
tão vinculados.

Tab. 19. Relação dos projetos aprovados no edital “Apoio à construção da cidadania da pessoa com deficiên-
cia – 2008”
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Com a implementação deste programa, a FAPERJ
espera contribuir de forma ampla para a promoção
do direito à cidadania entre as pessoas com defici-
ência, induzindo a formação e a consolidação de
grupos interdisciplinares voltados exclusivamente
para a investigação científica das várias questões
relativas ao tema, em seus múltiplos aspectos. Para
isso, é crucial que os grupos formados envolvam
pesquisadores gabaritados e experientes em suas
respectivas áreas de atuação. A expectativa é de
que os primeiros resultados já possam trazer produ-
tos ou elaborar ações que, incorporados ao cotidi-
ano da pessoa com deficiência, venham contribuir

para o aumento da qualidade de vida do deficien-
te, além de promover a sua integração mais efetiva
com as práticas sociais e culturais a que têm direi-
to. Além do evidente avanço decorrente da pesqui-
sa científica propriamente dita, trata-se de colabo-
rar para o cumprimento do estabelecido na Decla-
ração dos Direitos das Pessoas Deficientes, que afir-
ma: “As pessoas deficientes, qualquer que seja a
origem, natureza e gravidade de suas deficiências,
têm os mesmos direitos fundamentais que seus
concidadãos da mesma idade, o que implica, antes
de tudo, no direito de desfrutar de uma vida decen-
te, tão normal e plena quanto possível”.
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APOIO À PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ARTES NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2008

Este programa pioneiro teve como principal objetivo
o estímulo à pesquisa e à divulgação das artes no
Estado do Rio de Janeiro, mediante o financiamento
de projetos que promovessem o desenvolvimento da
área em propostas nas seguintes subáreas-tema: fun-
damentos e críticas das artes, artes plásticas, música,
dança, teatro, ópera, fotografia, cinema, artes do vídeo
e educação artística. Voltado para a aquisição de bens
permanentes, equipamentos e o financiamento de
serviços, tratou-se de apoio inédito numa área que,
tradicionalmente, vem sendo menos apoiada pelas
agências de financiamento à pesquisa.

As propostas apresentadas ao edital deviam envolver a
interação entre ciência e arte, propondo abordagens
que objetivassem a constituição, a articulação e a con-
solidação de grupos de pesquisa e a produção e divul-
gação artística. Assim, este primeiro edital voltado para
a área das artes procurou viabilizar a mobilização de
pesquisadores que trabalham com várias modalidades
artísticas, permitindo a execução de seus projetos.

As equipes proponentes deveriam ser formadas por
um conjunto de pesquisadores com vínculo
empregatício em instituições de ensino superior e/
ou pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro,
dentre os quais deveria ser nomeado um coorde-
nador, sendo os demais participantes considerados
como pesquisadores associados. Cabia ao coor-
denador de cada equipe, com anuência da dire-
ção de sua instituição de origem, o encaminha-
mento da proposta. O coordenador da equipe (pro-
ponente) deveria ter o grau de doutor ou compro-
var marcante experiência nas subáreas contempla-
das no Edital em que a sua proposta se inserisse,
especialmente nos últimos cinco anos, por meio de
sinopse descritiva de suas realizações mais impor-
tantes e pela apresentação de portfólio, quando da
entrega da documentação impressa. Além desses
pesquisadores, a equipe responsável pela realiza-
ção do projeto também poderia incluir pós-
graduandos, estagiários e pessoal técnico e admi-
nistrativo do quadro das instituições partícipes.
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Na avaliação das propostas, os seguintes critérios
foram considerados: (1) o mérito técnico-científico e
a sua adesão aos termos do edital; (2) a relevância
para o desenvolvimento das áreas contempladas;
(3) a clareza quanto à definição dos fatos e metas
relativos ao acompanhamento e avaliação, pela
FAPERJ, da evolução do trabalho desenvolvido; (4)
a experiência e a capacidade técnica do proponente
e da equipe responsável pelo desenvolvimento dos
projetos; (5) a infraestrutura disponível na institui-
ção para a realização das atividades relativas ao
desenvolvimento dos projetos propostos; (6) o im-
pacto para o desenvolvimento de programas de pós-
graduação nas áreas-objeto, dentro das instituições
a que estão vinculados os pesquisadores; e (7) os
Curricula vitae do coordenador e dos pesquisado-
res associados, notadamente em relação às ativida-
des previstas para a execução dos projetos.

O lançamento do edital ocorreu em 08/05/2008     e
o prazo para submissão de propostas se estendeu
até 27/06/2008. As propostas deveriam ser classifi-
cadas em uma das seguintes faixas, de acordo com

o montante solicitado: A – entre R$ 60.001,00 (ses-
senta mil e um reais) e R$ 100.000,00 (cem mil re-
ais); B – entre R$ 30.001,00 (trinta mil e um reais) e
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e C – até R$
30.000,00 (trinta mil reais). O julgamento ocorreu
entre os dias 15 e 17 de outubro e o Comitê de jul-
gamento foi constituído por 7 pesquisadores da área
vinculados a instituições de ensino e pesquisa
sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro.

O edital apresentou uma demanda bruta de 35 pro-
jetos, solicitando um total de R$ 2.754.841,63. A
figura 156 mostra a distribuição das propostas apre-
sentadas, de acordo com a faixa de solicitação, com
uma concentração de mais de 50% da demanda na
faixa A.

Na figura 157, é mostrada a distribuição das solici-
tações, por áreas do conhecimento. A grande maio-
ria das propostas se concentrou na própria área de
artes, havendo, porém, projetos nas áreas de biolo-
gia, ciência da informação e sociologia. A distribui-
ção das solicitações, por instituição de ensino e pes-
quisa, é visualizada na figura 158.

Fig. 156. Distribuição das propostas apresentadas no edital “Apoio à Produção e Divulgação das Artes no Estado
do Rio de Janeiro – 2008”, de acordo com a faixa de solicitação (A, B ou C)
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Fig. 157. Distribuição das propostas apresentadas no edital “Apoio à Produção e Divulgação das Artes no Estado do
Rio de Janeiro – 2008”, de acordo com a área de conhecimento

Fig. 158. Distribuição das propostas apresentadas no edital “Apoio à Produção e Divulgação das Artes no Estado
do Rio de Janeiro – 2008”, por instituição de ensino e pesquisa, de acordo com a faixa de solicitação
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Fig. 159. Distribuição das propostas selecionadas no edital “Apoio à Produção e Divulgação das Artes no Estado do
Rio de Janeiro – 2008”, com montante de recursos financeiros por faixa de solicitação

Foram aprovados 27 projetos, no montante global de
R$ 1.828.975,55: 19 na faixa A (R$ 1,43 milhão), 7 na
faixa B (R$ 0,37 milhão) e 1 na faixa C (R$ 29 mil).

(Figura 159) A figura 160 mostra a distribuição das
solicitações, por número e por montante solicitado, por
instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado.

Fig. 160. Distribuição das propostas aprovadas no edital “Apoio à Produção e Divulgação das Artes no Estado do
Rio de Janeiro – 2008”, por instituição de ensino e pesquisa, de acordo com a faixa de solicitação
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A tabela 20 relaciona os proponentes aprovados neste edital, assim como a instituição a que estão vinculados
e os títulos dos projetos.

Tab. 20. Relação dos projetos aprovados no edital “Apoio à produção e divulgação das artes no Estado do
Rio de Janeiro – 2008”
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O lançamento deste programa procurou preencher
uma lacuna no financiamento à pesquisa científica
voltada para a área das artes e teve excelente reper-
cussão na comunidade científica fluminense ligada
a essa área. O aporte de recursos permitiu o custeio
de material de consumo, material permanente, equi-

pamentos, serviços de terceiros (pessoas físicas e ju-
rídicas), diárias e passagens (desde que comprova-
da a necessidade de pesquisa de campo), além de
despesas acessórias de importação, de instalações
ou adaptações necessárias ao funcionamento de equi-
pamentos listados no projeto.
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APOIO A PROJETOS DE PESQUISA NA ÁREA DE HUMANIDADES – 2008

Este programa teve como objetivo estimular o forta-
lecimento de linhas de pesquisa na área de Huma-
nidades, por meio do financiamento de projetos de
pesquisa que contribuissem para o desenvolvimento
da área no Estado do Rio de Janeiro. Visou contem-
plar propostas oriundas das áreas e subáreas de Ci-
ências humanas, sociais aplicadas, linguística e le-
tras, haja vista que a área de artes foi contemplada
com um edital isolado.

Foram elegíveis como proponentes, equipes forma-
das por um conjunto de pesquisadores com vínculo
empregatício em instituições de ensino superior e/ou
pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro, den-
tre os quais deveria ser nomeado um coordenador,
sendo os demais participantes considerados como
pesquisadores associados. As propostas deveriam ser
encaminhadas pelo coordenador de cada equipe,
com anuência da direção de sua instituição de ori-
gem.

O coordenador da equipe (proponente) e os pesqui-
sadores associados deveriam ter o grau de doutor ou
equivalente e estar ativa e produtivamente envolvidos
em pesquisa relevante para a proposta, especialmen-
te nos últimos cinco anos, sendo que tanto o propo-
nente (coordenador do projeto) como os pesquisado-
res associados não poderiam pertencer a mais de um
grupo que submetesse propostas no mesmo edital.

Na avaliação das propostas, os seguintes critérios fo-
ram considerados: (1) o mérito técnico-científico  e a
sua adesão aos termos do edital; (2) a relevância para
o desenvolvimento das áreas contempladas; (3) a cla-
reza quanto à definição dos fatos e das metas relativos
ao acompanhamento e à avaliação, pela FAPERJ, da

evolução do trabalho desenvolvido; (4) a experiência
e a capacidade técnica do proponente e da equipe
responsável pelo desenvolvimento dos projetos; (5)
a infraestrutura disponível na instituição para a rea-
lização das atividades relativas ao desenvolvimento
dos projetos propostos; (6) o impacto para o desen-
volvimento de programas de pós-graduação nas áre-
as-objeto, dentro das instituições a que estão vincu-
lados os pesquisadores; e (7) os Curricula vitae do
coordenador e dos pesquisadores associados,
notadamente em relação às atividades previstas para
a execução dos projetos.

O lançamento do edital ocorreu em 24/07/2008,     e
o prazo para submissão de propostas se estendeu
até 26/09/2008. O julgamento ocorreu entre os dias
15 e 17 de outubro, e o Comitê de julgamento foi
constituído por cinco pesquisadores vinculados a ins-
tituições de ensino e pesquisa sediadas fora do Esta-
do do Rio de Janeiro.

O edital apresentou uma demanda bruta de 102 pro-
jetos, em um montante de R$ 4.741.788,70. As pro-
postas deveriam ser classificadas em uma das se-
guintes faixas, de acordo com o montante solicitado:
entre R$ 60.001,00 (sessenta mil e um reais) e R$
100.000,00 (cem mil reais) – mínimo de 4 (quatro)
pesquisadores com o grau de doutor; B – entre R$
30.001,00 (trinta mil e um reais) e R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) – mínimo de 2 (dois) pesquisa-
dores com o grau de doutor; e C – até R$ 30.000,00
(trinta mil reais) – propostas individuais. Além desses
pesquisadores, a equipe responsável pela realização
do projeto também poderia incluir pós-graduandos,
estagiários e pessoal técnico e administrativo do qua-
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Fig. 161. Distribuição das propostas apresentadas no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de humanidades
– 2008”, de acordo com a faixa de solicitação (A, B ou C)

Fig. 162. Distribuição das propostas apresentadas no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de humanidades –
2008” de acordo com a área de conhecimento

dro das instituições partícipes.

A figura 161 mostra a distribuição das propostas
apresentadas de acordo com a  faixa de solicitação,
realçando que a maior parte delas se enquadrou na
faixa A, cujo montante disponibilizado, por projeto,
era superior ao das demais.

A figura 162 mostra a distribuição das solicitações,
por áreas do conhecimento. Pesquisadores vincu-
lados às áreas de educação e história foram os que
mais apresentaram propostas, perfazendo 37,25%
do total.
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As figuras 163 e 164 mostram a distribuição das
solicitações por número e por montante solicita-

Fig.163. Distribuição das propostas apresentadas no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de humanidades
– 2008” por instituição de ensino e pesquisa, de acordo com a faixa de solicitação

Fig. 164. Distribuição dos recursos financeiros apresentados no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de
humanidades – 2008” por instituição de ensino e pesquisa, de acordo com a faixa de solicitação

do, por instituição de ensino e pesquisa sediada
no Estado.
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Fig. 165. Distribuição das propostas selecionadas no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de humanidades
– 2008”, com montante de recursos financeiros por faixa de solicitação

Foram aprovados 78 projetos, no montante global
de R$ 2.607.504,96: 41 na faixa C (R$ 0,78 mi-
lhão), 20 na faixa B (R$ 0,66 milhão) e 17 na faixa
A (R$ 1,17 milhão). (Figura 165)

A distribuição das propostas contempladas, por nú-
mero e por volume de recursos financeiros, por área
do conhecimento, é mostrada nas figuras 166 e 167,
respectivamente.

Fig. 166. Distribuição das propostas selecionadas no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de humanidades –
2008” por área do conhecimento
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Fig. 167. Distribuição das propostas selecionadas no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de humanidades
– 2008”, com montante de recursos financeiros por área do conhecimento
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As figuras 168 e 169 mostram a distribuição das
solicitações, por número e por montante solicita-

do, por instituição de ensino e pesquisa sediada
no Estado.

Fig. 168. Distribuição das propostas aprovadas no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de humanidades –
2008” por instituição de ensino e pesquisa, de acordo com a faixa de solicitação

Fig. 169. Distribuição dos recursos financeiros aprovados no edital “Apoio a projetos de pesquisa na área de
humanidades – 2008” por instituição de ensino e pesquisa, de acordo com a faixa de solicitação
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O lançamento deste programa, inédito na FAPERJ
na contemplação direcionada dessas áreas do co-
nhecimento, foi amplamente comemorado pela co-
munidade científica fluminense. Os recursos
disponibilizados financiaram material de consumo,
material permanente (incluindo material bibliográfi-
co), equipamentos (incluindo componentes e/ou pe-
ças de reposição de equipamentos); serviços de ter-

ceiros (pessoas físicas e jurídicas, até o limite de 20%
do montante solicitado), diárias e passagens (até 5%
do montante solicitado, quando comprovada a ne-
cessidade de pesquisa de campo) e despesas aces-
sórias de importação e de instalações e adaptações
necessárias ao adequado funcionamento de equi-
pamentos constantes nas propostas.
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APOIO À MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO EM ESCOLAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Desde 2007, a FAPERJ vem investindo na melhoria do
ensino público em escolas do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse ano, lançou um edital geral, direcionado a todas
as áreas do conhecimento e, em 2008, beneficiou,
especificiamente, as áreas de ciëncias e matemática.
Em ambos os casos, a receptividade da comunidade
científica foi bastante importante, em resposta à indução
realizada pela FAPERJ.

Tanto em 2007 como em 2008, os objetivos dos editais
foram apoiar pesquisas voltadas para as questões
relativas à realidade da Escola Básica do Rio de Ja-
neiro – Ensino Fundamental e Médio, Educação In-
fantil e Educação de Jovens e Adultos –, com a fina-
lidade de contribuir para: a melhoria do ensino pú-
blico do Rio de Janeiro; a formação de professores; e
a promoção do intercâmbio das universidades com
as escolas públicas fluminenses. Foram elegíveis como
proponentes pesquisadores vinculados a instituições
de pesquisa públicas ou privadas sediadas no Esta-
do do Rio de Janeiro, sempre em colaboração com
professores de escolas públicas estaduais e munici-
pais também sediadas no mesmo Estado.

Como critérios na avaliação das propostas apresenta-
das, foram considerados: o mérito técnico-científico e
a sua adesão aos termos do edital; a relevância para
a melhoria do ensino nas escolas públicas do Estado
do Rio de Janeiro; o caráter multidisciplinar; a clareza
quanto à definição dos fatos e metas relativos ao acom-
panhamento e avaliação, pela FAPERJ, da evolução
do trabalho desenvolvido; a experiência e a capacida-
de técnica do proponente e da equipe responsável pelo
desenvolvimento dos projetos; os Curricula vitae do
coordenador e dos pesquisadores associados, com re-
lação às atividades previstas para a execução do pro-
jeto; e o envolvimento de programas de pós-gradua-
ção stricto sensu da instituição a que está vinculada o
coordenador do projeto.

Edital 2007 – Edital 2007 – Edital 2007 – Edital 2007 – Edital 2007 – Edital inédito na FAPERJ, cuja gran-
de inovação se deveu à promoção do intercâmbio
entre as universidades públicas e privadas sediadas
no estado do Rio de Janeiro, e as escolas públicas
estaduais e municipais também sediadas no Estado.
No âmbito desse intercâmbio, o edital apoiou proje-
tos que promovessem a melhoria do ensino nas es-
colas públicas fluminenses por meio de ações pontu-
ais, como formação e aperfeiçoamento de professo-
res, confecção de material didático e montagem de

laboratórios de ensino, entre outras. As propostas
deveriam evidenciar a colaboração dos pesquisado-
res das universidades com os profissionais envolvi-
dos no ensino fundamental e médio, tais como dire-
tores de escolas, coordenadores pedagógicos e edu-
cacionais, orientadores, professores e alunos de li-
cenciatura e pedagogia.

Para este edital, foram alocados recursos na ordem
de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil re-
ais) para projetos de pesquisa de até R$ 30.000,00
(trinta mil reais). Além do auxílio financeiro, o edital
também previu a alocação de duas bolsas de treina-
mento e capacitação técnica (TCT) para os professo-
res efetivos em exercício nas escolas contempladas
pelo edital.

A FAPERJ recebeu a demanda de 94 propostas,
totalizando R$ 2.411.766,10. Como se tratava do
primeiro edital nessa área, muitas propostas foram
julgadas inadequadas, outras não obedeceram ao
limite de R$ 30.000,00 por projeto estabelecido pelo
Edital, além das que tiveram o seu orçamento redu-
zido por conta de solicitações que não se enquadra-
vam ao texto do edital. Após a avaliação por Comitê
de Julgamento constituído por pesquisadores de re-
nome, vinculados a instituições sediadas fora do es-
tado do Rio de Janeiro, 48 propostas foram apoia-
das, totalizando R$ 983.739,00.

A figura 170 mostra a distribuição das propostas
contempladas por instituição de ensino e pesquisa,
de acordo com o número de projetos e o montante
financeiro empregado. A Uerj foi a instituição com
maior número de propostas apoiadas neste Edital
(18), seguida pela UFRJ (12), UFF (7), UFRRJ (4) e
PUC-Rio (3); Fiocruz, Unirio, INT e IBICT tiveram,
cada um, uma proposta aprovada.

A figura 171 mostra a distribuição das propostas
contempladas por grandes áreas do conhecimento.
Como seria de se esperar, a grande área de Ciênci-
as humanas (31 propostas – 66%) foi a mais con-
templada, seguida por Ciências exatas e da terra e
Ciências biológicas (cada uma com cinco propos-
tas – 10%), Ciências da saúde (duas propostas –
4%) e por linguística, letras e artes e Ciências soci-
ais aplicadas (cada uma com uma proposta – 2%).
A figura 172 mostra a distribuição das propostas
apoiadas por área do conhecimento.
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Fig. 170. Distribuição das propostas contempladas no edital “Apoio à melhoria do ensino nas Escolas Públicas do
Estado do Rio de Janeiro” (número e recursos financeiros) por instituição de ensino e pesquisa

Fig. 171. Distribuição das propostas contempladas no edital “Apoio ao  ensino nas escolas públicas do Estado do Rio
de Janeiro”(número e percentual) por grandes áreas do conhecimento
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Edital 2008 – Edital 2008 – Edital 2008 – Edital 2008 – Edital 2008 – Este edital foi lançado para atender
a duas exigências. A primeira, refere-se à necessida-
de de formação e aperfeiçoamento de professores de
ciências e matemática para atuar nas escolas públi-
cas do estado do Rio de Janeiro. A segunda, refere-
se à demanda apresentada pela comunidade aca-
dêmica, com base na positiva repercussão do edital
lançado em 2007, que teve como objetivo a melhoria
do ensino das escolas públicas do estado. Numa
tentativa de agregar esses dois elementos, a FAPERJ
lançou, em maio de 2008, o edital  para melhoria

Fig. 172. Distribuição das propostas contempladas no edital “Apoio ao  ensino nas escolas públicas do Estado do
Rio de Janeiro”(número e percentual) por área do conhecimento

do ensino de ciências e matemática nas escolas do
estado do Rio de Janeiro. Todas as ações deveriam
evidenciar a promoção do intercâmbio das institui-
ções de ensino superior e pesquisa proponentes com
as escolas públicas sediadas no Estado. Essa versão
privilegiou determinadas ações, delimitando o con-
texto de ensino a partir 9º ano. Seu objetivo central
foi apoiar iniciativas de promoção da melhoria do
ensino de ciências e da matemática, por meio de
projetos que contribuíssem para a excelência do en-
sino dessas áreas.
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Fig. 173. Distribuição das propostas contempladas no edital “Apoio à melhoria do ensino de ciências e matemática
nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro” (número e recursos financeiros) por instituição de ensino e
pesquisa

Foram apoiados projetos que objetivaram ações de
capacitação e atualização de professores de ciênci-
as e matemática e ações de melhoria da infraestrutura
necessária ao ensino dessas áreas nas escolas.

Para este edital, foram alocados recursos da ordem
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo
que 30% dos recursos foram destinados às escolas
sediadas no interior do estado do Rio de Janeiro. O
valor máximo permitido para cada proposta foi de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Entretanto, para
melhor alocar os recursos do edital,  foram estabele-
cidos percentuais máximos para o fomento de al-
guns itens. O valor destinado a   pequenas obras de
infraestrutura e instalações foi delimitado em 30%; o
valor destinado a serviços de terceiros em  20%, e o
valor destinado ao pagamento de diárias e passa-
gens em 10% (todos esses percentuais em referência
ao valor total solicitado para o projeto).

Além dos recursos para financiamento das pesqui-
sas, os projetos aprovados também puderam dispor
de bolsas de treinamento e capacitação técnica (TCT)
para  professores das escolas públicas, de iniciação
científica para graduandos em cursos regulares de
Licenciatura e de bolsas de Jovens Talentos (pré-ini-

ciação científica) para alunos de Ensino Médio en-
volvidos no projeto.

Foram recebidas 56 propostas, totalizando uma de-
manda de R$ 1.986.899,63 oriunda de 17 institui-
ções de ensino  e pesquisa sediadas no Estado do
Rio de Janeiro. Dessas, 46 foram aprovadas,
totalizando R$      1.614.195,83.

A figura 173 mostra a distribuição das propostas apro-
vadas, por instituição de ensino e pesquisa, conside-
rando-se número de projetos e montante financeiro
aprovado. A UFRJ foi a instituição com maior núme-
ro de projetos aprovados (10), assim como recursos
financeiros (R$ 352 mil), seguida pela Uerj (8 proje-
tos – R$ 250 mil), UFF (6 projetos – R$ 229 mil) e
Fiocruz (5 projetos – R$ 149 mil).

Distribuídas por grandes áreas do conhecimento, a
figura 174 mostra que o maior número de propostas
aprovadas, bem como de recursos financeiros, veio
das Ciências humanas (17 projetos – 38%) e das
Ciências exatas e da terra (15 projetos – 33 %), se-
guidas pelas Ciências biológicas (8 projetos – 17%).
A figura 175 mostra a distribuição das propostas
apoiadas por área do conhecimento.
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Fig. 174. Distribuição das propostas contempladas no edital “Apoio ao  ensino de ciências e matemática nas escolas
públicas do Estado do Rio de Janeiro”(número e percentual) por grandes áreas do conhecimento

Fig. 175. Distribuição das propostas contempladas no edital “Apoio ao  ensino de ciências e matemática nas
escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro”(número e percentual) por área do conhecimento
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DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Este programa tem como objetivo incentivar, estimu-
lar, apoiar e promover iniciativas que versem sobre a
temática de Difusão e Popularização da Ciência e
Tecnologia, visando a democratizar a informação so-
bre a produção de conhecimento cujos resultados
possam ser operacionalizados em políticas e medi-
das a serem adotadas no Estado do Rio de Janeiro e
pelo poder público em geral.

Foram elegíveis como proponentes equipes forma-
das por um conjunto de pesquisadores com vínculo
empregatício em instituições de ensino e pesquisa
sediadas no Estado do Rio de Janeiro que desenvol-
vam ações para a divulgação científica e tecnológica,
inclusive sob a forma de redes ou consórcios.

Os seguintes critérios foram considerados para a
avaliação das propostas submetidas: o mérito do
projeto e a relevância das ações propostas para a
difusão e popularização da ciência e tecnologia no
estado do Rio de Janeiro e a sua adesão aos termos
deste edital; a clareza quanto à definição dos indi-
cadores de acompanhamento e avaliação, pela
FAPERJ, da evolução do trabalho desenvolvido; a
experiência e a capacidade técnica do proponente

responsável pelo desenvolvimento do projeto; e o
curriculum vitae do proponente, notadamente com
relação às atividades previstas para a execução do
projeto.

POP / 2007 – POP / 2007 – POP / 2007 – POP / 2007 – POP / 2007 – Este edital foi lançado em maio de
2007, com a proposta inovadora da Fundação de
incentivar e estimular a divulgação científica no esta-
do do Rio de Janeiro. Foram alocados recursos na
ordem de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
para fomentar projetos de até R$ 40.000,00 (qua-
renta mil reais) cada. A demanda foi bastante signi-
ficativa, sendo recebidas 198 propostas, totalizando
R$     6.154.161,54. Considerando a especificidade do
edital, foi selecionado um comitê composto por pes-
quisadores externos com larga experiência na área
de divulgação científica, tanto em nível federal, como
de outros estados.

Das 198 propostas analisadas, 54 foram classifica-
das como prioritárias para apoio, elevando o mon-
tante destinado a esse edital para R$ 1.308.226,00.
As figuras 176 e 177 apresentam a distribuição des-
sas propostas contempladas, por instituição de ensi-
no e pesquisa e por grande área do conhecimento,
respectivamente. O maior número de propostas con-
templadas veio de pesquisadores vinculados à UFRJ
(18 propostas – R$ 425,9 mil), seguida pela UFF (9
propostas – R$ 211,9 mil) e Uerj (6 propostas – R$
154 mil). No que se refere à distribuição por grandes
áreas do conhecimento, Ciências exatas e da terra
(16 propostas – 30%), Ciências humanas (13 pro-
postas – 24%) e Ciências biológicas (11 propostas –
20%) tiveram o maior número de propostas apoia-
das nesse Edital.

POP/2008 – POP/2008 – POP/2008 – POP/2008 – POP/2008 – Foram alocados recursos na ordem
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Os pro-
ponentes puderam concorrer em duas faixas: Faixa A
– com valor máximo de cada proposta de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), perfazendo um total
de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil re-
ais); Faixa B – destinada a apoiar exposições perma-
nentes e museus de ciência, com valor máximo de
cada proposta de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
perfazendo um total de R$ 800.000,00 (oitocentos
mil reais).

Foram submetidas 79 propostas, no valor total de R$
4.241.840,25. A figura 178 mostra a distribuição das
propostas apresentadas por instituição de ensino e
pesquisa.
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Fig. 176. Distribuição das propostas contempladas no edital “Difusão e popularização da Ciência e Tecnologia no
Estado do Rio de Janeiro – 2007” (número e montante concedido) por instituição de ensino e pesquisa sediada no
Estado

Fig. 177. Distribuição das propostas contempladas no edital “Difusão e popularização da Ciência e Tecnologia no
Estado do Rio de Janeiro – 2007” (número e percentual) por grande área do conhecimento

A figura 179 mostra a distribuição das propostas
submetidas por faixa de solicitação e por grandes
áreas do conhecimento. As grandes áreas que mais
apresentaram propostas foram Ciências exatas e da
terra (10 na faixa A e 13 na faixa B), Ciências hu-

manas (9 na faixa A e 5 na faixa B) e Ciências bioló-
gicas (10 na faixa A e 1 na faixa B). Considerando-
se o montante de recursos financeiros solicitados, as
três grandes áreas acima se mantêm como as que
mais demandaram nesse Edital. (Fig. 180)
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Fig. 178. Distribuição das propostas submetidas no edital “Difusão e popularização da Ciência e Tecnologia –
2008” por instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro

Fig. 179. Distribuição das propostas submetidas no edital “Difusão e popularização da Ciência e Tecnologia – 2008”
por faixa de solicitação e por grande área do conhecimento
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Fig. 180. Distribuição dos recursos solicitados no edital “Difusão e popularização da Ciência e Tecnologia – 2008”
por faixa de solicitação e por grande área do conhecimento

Trinta e sete propostas foram aprovadas, no mon-
tante de R$ 1.920.641,79. A figura 181 mostra a
distribuição das propostas aprovadas (número e
montante de recursos) por instituição de ensino e
pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro. Em

similaridade com o que ocorreu no edital de 2007, a
UFRJ foi a instituição que teve mais pesquisadores
contemplados (14 propostas – R$ 745,8 mil), desta
vez seguida pela Uerj (5 propostas – R$ 268,5 mil) e
pela UFF (4 propostas (R$ 206,7 mil).

Fig. 181. Distribuição das propostas contempladas no edital “Difusão e popularização da Ciência e Tecnologia no
Estado do Rio de Janeiro – 2008” (número e montante concedido) por instituição de ensino e pesquisa sediada no
Estado
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Fig. 182. Distribuição das propostas contempladas no edital “Difusão e popularização da Ciência e Tecnologia no
Estado do Rio de Janeiro – 2008” (número e percentual) por grande área do conhecimento

As grandes áreas do conhecimento que mais tiveram
propostas aprovadas e, consequentemente, maior vo-
lume de recursos financeiros, foram Ciências exatas e

da terra (8 propostas – 22%), Ciências humanas e
Ciências da saúde (cada uma com 6 propostas – 16%)
e Ciências biológicas (6 propostas (16%). (Fig. 182)



225Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

APOIO AO ESTUDO DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS RELATIVOS
AO MEIO AMBIENTE – 2008

O Programa “Apoio ao estudo de soluções para pro-
blemas relativos ao meio ambiente – 2008” foi lan-
çado no ano de 2008 e visou estimular o desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa para o estudo de so-
luções para problemas ambientais, propiciando a
efetivação de ações públicas para a melhoria da
qualidade de vida da população do Estado do Rio
de Janeiro e do País. O Programa reflete a preocu-
pação da FAPERJ em se manter em sintonia com as
questões que afetam a sociedade fluminense em par-
ticular, e o País como um todo. Para tanto, o progra-
ma contemplou projetos que contribuam para o for-
talecimento da gestão ambiental, da formação de
agentes multiplicadores e da participação da comu-
nidade científica e tecnológica fluminense na solu-
ção dos problemas relativos ao meio ambiente.

Os projetos deveriam abordar temas como meio am-
biente, saneamento e saúde, com ênfase na redução
do impacto da poluição do ar, das águas e dos so-
los; mudanças climáticas e qualidade ambiental;
sobre uso do solo, erosão, eutrofização e recursos
hídricos; unidades de conservação (florestas, restingas
e marinhas), identificação e preservação da
biodiversidade; gerenciamento de mananciais, baci-
as hidrográficas, ecossistemas costeiros e marinhos;
modelos de sustentabilidade, com ênfase em estudos
sobre a contabilidade e a valoração econômica dos
recursos naturais; prevenção do dano ambiental e
proteção ambiental, com ênfase no desenvolvimento
de tecnologias de proteção e de recuperação do meio
ambiente, e de redução dos impactos ambientais,
como segurança química; soluções para problemas
socioambientais; estudos de fragmentos florestais; e
ecoturismo.

Na avaliação das propostas apresentadas, foram
considerados: o mérito técnico-científico e a sua ade-
são aos termos do edital; a aplicabilidade em curto
prazo dos objetivos propostos; a relevância para o
desenvolvimento científico, tecnológico, econômico
e social do Estado do Rio de Janeiro e para a defi-
nição ações públicas para a melhoria da qualidade
de vida de sua população; a clareza quanto à defi-
nição dos fatos e metas relativos ao acompanha-
mento e à avaliação, pela FAPERJ, da evolução do
trabalho desenvolvido; a experiência e a capacida-
de técnica do proponente e da equipe responsável
pelo desenvolvimento dos projetos; a infraestrutura

disponível na instituição para a realização das ati-
vidades de pesquisa relativas ao desenvolvimento
dos projetos propostos; e os curricula vitae do co-
ordenador e dos pesquisadores associados,
notadamente com relação às atividades previstas
para a execução dos projetos.

Os recursos podiam ser aplicados na aquisição de
itens de custeio e de capital, compreendendo: mate-
rial permanente e equipamentos, incluindo compo-
nentes e/ou peças de reposição de equipamentos;
obras de infraestrutura e instalações (até 25% do
montante solicitado); serviços de terceiros (pessoas
físicas e jurídicas), desde que eventuais e até o limite
de 15% do montante solicitado; diárias e passagens
(até o limite de 5% do montante solicitado); e despe-
sas acessórias de importação. Todos os itens financi-
ados deveriam estar diretamente relacionados ao
objeto e às atividades propostas no projeto.

Como proponentes, foram elegíveis equipes forma-
das por um conjunto de pesquisadores com vínculo
empregatício em instituições de ensino superior e/ou
pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro, den-
tre os quais deveria ser nomeado um coordenador,
sendo os demais participantes considerados como
pesquisadores associados.

As propostas deveriam estar enquadradas em uma
das seguintes faixas, de acordo com o montante
solicitado: faixa A – entre R$ 250.001,00 (duzentos
e cinquenta mil e um reais) e R$ 400.000,00 (qua-
trocentos mil reais); faixa B – entre R$ 100.001,00
(cem mil e um reais) e R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais); e faixa C – até R$ 100.000,00
(cem mil reais). O número mínimo de pesquisado-
res por proposta (todos com grau de doutor ou equi-
valente) de cada faixa foi de 7 (sete) para a faixa A,
5 (cinco) para a faixa B e 3 (três) para a faixa C.
Além desses pesquisadores, a equipe responsável
pela realização do projeto também poderia incluir
pós-graduandos, estagiários e funcionários técni-
co-administrativos do quadro das instituições
partícipes.

Os projetos foram avaliados por um comitê especi-
almente designado para esta avaliação, e formado
por pesquisadores vinculados a instituições sediadas
fora do Estado do Rio de Janeiro e com atuação na
temática do edital.
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A demanda qualificada neste edital foi de 73 proje-
tos. As figuras 183 e 184 mostram a distribuição
dessa demanda por instituição de ensino e pesqui-
sa e por grande área do conhecimento, em ambos
os casos por faixa de solicitação. As grandes áreas

de conhecimento que mais contribuíram com pro-
postas nesse edital foram: Ciências biológicas
(29,28%), Ciências exatas e da terra (25,16%) e
Engenharias (23,95%), que, juntas, totalizam
78,39% dos projetos submetidos.

Fig. 183. Distribuição das propostas apresentadas no âmbito do edital “Apoio ao estudo de soluções para
problemas relativos ao meio ambiente – 2008” por faixa de solicitação e por instituição de ensino e pesquisa
sediada no Estado do Rio de Janeiro

Fig. 184. Distribuição das propostas apresentadas no âmbito do edital “Apoio ao estudo de soluções para
problemas relativos ao meio ambiente – 2008” por faixa de solicitação e por grande área do conhecimento
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Fig. 185. Distribuição das propostas contempladas no âmbito do edital “Apoio ao estudo de soluções para
problemas relativos ao meio ambiente – 2008” (número de propostas e montante financeiro) por instituição de
ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro

Vinte e nove projetos foram apoiados. Dentre eles, o
maior número veio de pesquisadores vinculados à
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com
oito contemplados, seguido pela Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj) e Universidade Estadual
do Norte Fluminense (Uenf), ambas com cinco proje-
tos apoiados. Seguiram-se a Universidade Federal Ru-
ral do Rio de Janeiro (UFRRJ), com três projetos e a
Universidade Federal Fluminense (UFF), com dois.

As seguintes instituições tiveram um projeto contem-
plado, cada: Pontifícia Universidade Católica (Puc-
Rio), Colégio Pedro II, Universidade Federal do Esta-
do do Rio de Janeiro (UniRio), Cefet-Campos,  Institu-
to Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). (Fig. 185) O prazo para a execução de
cada proposta contratada foi de até 12 (doze) meses,
contados a partir da data de liberação dos recursos.

Foto: Joel Creed
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A tabela 21 lista pesquisadores e projetos contemplados neste edital por instituição de ensino e pesquisa.

Tab. 21. Relação dos projetos aprovados no edital “Apoio ao estudo de soluções para problemas relativos ao
meio ambiente – 2008”
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PROGRAMA “RIOBIODIESEL NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO”

O Programa “Implantação do Programa Riobiodiesel
no Estado do Rio de Janeiro”, objeto de convênio
com a Finep/MCT, lançado em dezembro de 2004,
introduziu experimentalmente o biodiesel na matriz
energética do Estado do Rio de Janeiro a partir: a)
do plantio de oleaginosas; b) da produção de
biodiesel em planta piloto; c) da realização de ensai-
os que caracterizem a composição das matérias-pri-
mas oleaginosas produzidas; e d) de testes de carac-
terização laboratorial (ensaios físico-químicos), com
vistas a dar início ao processo de certificação do mes-
mo na Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Estabeleceu como metas físicas: (1) instalar quatro
unidades de produção de espécies oleaginosas e de
óleo vegetal em diferentes regiões do Estado do Rio
de Janeiro; (2) estabelecer as áreas edafoclimática
potencialmente aptas e com restrições para as cultu-
ras oleaginosasa a serem utilizadas no Programa
Riobiodiesel; (3) produzir o Riobiodiesel em planta-
piloto e caracterizar a sua qualidade por meio de
ensaios laboratoriais; (4) determinar as característi-
cas de ignição do Riobiodiesel em motores do ciclo
diesel; (5) apoiar o processo de certificação do
Riobiodiesel produzido através de ensaios de carac-
terização laboratorial; (6) avaliar a corrosividade e a
tendência à degradação do biodiesel produzido no
âmbito do Programa Riobiodiesel em laboratório; (7)
verificar a tendência à formação de biodepósitos e a
incidência de processos de corrosão microbiana em
materiais e tanques de armazenagem; (8) avaliar o
rendimento de produção de mamona e girassol nas
quatro áreas de cultivo quanto ao teor de sementes e
cascas e de óleo; (9) coordenar as atividades do pro-
jeto sob os pontos de vista técnico, administrativo e
gerencial; (10) realizar estudos de viabilidade técni-
co-econômica, análise de políticas tributárias e de
incentivo fiscal e marcos jurídico-legais; e (11) im-
plantação experimental em escala piloto de processo
de transesterificação utilizando rota etílica.
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A tabela 22 mostra a relação dos projetos aprovados no programa Riobiodiesel.

TTTTTab. 22. Rab. 22. Rab. 22. Rab. 22. Rab. 22. Relação dos projetos aprovados no programa Riobiodieseelação dos projetos aprovados no programa Riobiodieseelação dos projetos aprovados no programa Riobiodieseelação dos projetos aprovados no programa Riobiodieseelação dos projetos aprovados no programa Riobiodiese



233Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

APOIO À INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA – 2007

O objetivo deste programa foi apoiar o desenvolvi-
mento de projetos de inovação tecnológica no Esta-
do do Rio de Janeiro. Definiu-se como inovação
tecnológica a introdução de novidade ou aperfeiço-
amento no ambiente produtivo ou social que resulte
em novos produtos, processos ou serviços que in-
corporem aumento de produtividade e modificações
no bem-estar social.

As propostas poderiam ser apresentadas por: (1) em-
presas brasileiras com receita operacional bruta anu-
al ou anualizada até R$ 10.500.000,00 e, excepcio-
nalmente, médias empresas com receita operacional
bruta anual ou anualizada até R$ 60.000.000,00;
(2) empresas públicas do Estado do Rio de Janeiro;
(3) empresários que exerçam atividade como produ-
tor rural; ou (4) por sociedades cooperativas. Os pro-
ponentes deveriam estar, necessariamente, em coo-
peração com Instituições Científicas e Tecnológicas
(ICTs) brasileiras, definidas como órgão ou entidade
da administração pública ou pessoas jurídicas com
personalidade jurídica de direito privado que tenham
por missão institucional, dentre outras, executar ativi-
dades de pesquisa básica ou aplicada para o desen-
volvimento científico e tecnológico.

Os recursos alocados inicialmente foram de R$
8.000.000,00, acrescidos para o valor final de
R$11.148.919,82, como consequência da grande
demanda qualitativa e quantitativa dos projetos re-
cebidos.

Os temas priorizados contemplaram o desenvolvimento
socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro, tais
como: aeroespacial, agropecuária, biocombustíveis,
biodiversidade, biotecnologia, energias alternativas,
energia nuclear, nanotecnologia, naval, petróleo e
gás, robótica, saúde, segurança pública e defesa, si-
derurgia, tecnologias da informação, tecnologias de
comunicação, TV digital, e outras.
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De 85 solicitações, oriundas de 21 municípios, no
valor de R$ 32.736.775,99 , foram aprovados 35
projetos, com origem em 18 municípios, totalizando
R$ 10.856.569,00. O prazo de execução dos proje-
tos é de até 24 (vinte e quatro) meses.

A figura 186 mostra o número de propostas apre-
sentadas e o valor solicitado por cada um dos 21
municípios participantes do processo de seleção. A
figura 187 mostra a distribuição das propostas por
área do conhecimento.

Fig. 186. Distribuição das propostas apresentadas (número de projetos e montante solicitado) no edital “Apoio à
Inovação Tecnológica – 2007” por município fluminense

Fig. 187. Distribuição das propostas apresentadas (número e percentual) no edital “Apoio à Inovação Tecnológica –
2007” por área de conhecimento
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A relação dos municípios atendidos demonstra que
o objetivo de interiorização do fomento à C&T no
Estado começou a ser atingido. Foram aprovados
projetos oriundos dos seguintes municípios: Barra
Mansa; Bom Jardim; Bom Jesus do Itabapoana; Cam-
pos dos Goytacazes; Conceição de Macabu; Duque
de Caxias; Itaboraí; Macaé; Nova Friburgo; Nova
Iguaçu; Petrópolis; Rio Bonito; Rio de Janeiro; Santo
Antonio de Pádua; São Fidélis; São Francisco de
Itabapoana; São Gonçalo; e Sapucaia. A tabela 23

mostra os projetos aprovados nesse edital, enquanto
a figura 188 mostra a distribuição desses projetos,
com valores aprovados, por município fluminense.

Nesse edital, o número e a qualidade dos projetos
apresentados e aprovados demonstraram a sua ade-
quação em um processo de introduzir possibilidades
de inovação tecnológica nas atividades produtivas dos
municípios fluminenses, ampliando o potencial para
a redução de desigualdades regionais, conforme es-
tabelecido nas prioridades do governo do Estado.

Tab. 23. Projetos aprovados no edital “Apoio à Inovação Tecnológica – 2007
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Fig. 188. Distribuição das propostas apoiadas (número de projetos e montante contemplado) no edital “Apoio à
Inovação Tecnológica – 2007” por município fluminense
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APOIO ÀS ENGENHARIAS – 2008

Este programa teve como objetivos estimular a realiza-
ção de projetos conjuntos de pesquisa científica e
tecnológica entre professores e alunos de Instituições
de Ensino Superior (IES) nas diversas áreas das enge-
nharias, e empreendedores de empresas brasileiras.
Dessa forma, pretendeu-se contribuir para a criação,
o fortalecimento e a ampliação de programas de pós-
graduação stricto sensu em IES que tratem de assun-
tos relativos às áreas das engenharias, e promover a
inserção de mestres, recém-doutores, alunos de gra-
duação e alunos de pós-graduação em projetos de
inovação tecnológica desenvolvidos em parceria com
empresas. Objetivou também a recuperação da
infraestrutura para pesquisa das áreas de engenharia
de IES e das empresas participantes. Trata-se de um
programa de indiscutível valor para a formação de
engenheiros de alto nível, bem como para possibilitar
a desejada integração entre academia e empresa, vi-
sando ao desenvolvimento de inovações tecnológicas.

O programa contemplava projetos que se enquadras-
sem nas diferentes subáreas da engenharia, tais como:

aeroespacial, agronômica, alimentos, ambiental,
biomédica, cartográfica, civil, computacional, de con-
trole e automação, econômica, energética, geotécnica,
hidráulica, hídrica, elétrica, eletrônica, de materiais,
mecânica, mecatrônica, metalúrgica, meteorológica,
de minerais, naval, nuclear, oceânica, petróleo e gás,
de produção, química, sanitária, telecomunicações,
transportes, entre outras.

Eram elegíveis como proponentes, equipes formadas
por um conjunto de pesquisadores com vínculo
empregatício em IES na área das engenharias,
sediadas no Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais
deveria ser nomeado um coordenador, sendo os de-
mais participantes considerados como pesquisado-
res associados.

Foram aprovados 9 (nove) projetos, em 5 (cinco) áre-
as da Engenharia – civil, elétrica, eletrônica, materi-
ais, produção e química –, num valor total de R$
1.826.798,45. A tabela 24 relaciona os projetos apro-
vados, discriminando-os por empresa/instituição.

Tab. 24. Projetos aprovados no edital “Apoio às engenharias – 2008”
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APOIO A INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RJ –
2008

Este programa objetivou apoiar a infraestrutura física
e administrativa de incubadoras de empresas de base
tecnológica sediadas em Instituições de Ciência e
Tecnologia (ICTs) em operação no Estado do Rio de
Janeiro. Visou ao aprimoramento dos serviços pres-
tados às empresas e à ampliação de sua capacidade
de operação, com possível expansão de instalações.
Visou também ao aumento do número de empresas
atendidas, à ampliação dos impactos da incubadora
sobre a comunidade em que está inserida e ao incre-
mento do conteúdo de inovação tecnológica das
empresas atendidas.

Participaram 15 projetos, num total de R$
6.509.290,92, tendo sido aprovados 13 projetos, no
valor de R$ 3.500.000,00, distribuídos em 5 (cinco)
municípios: Rio de Janeiro, Seropédica, Petrópolis,
Campos dos Goytacazes, Niterói e Duque de Caxias.
As incubadoras com projetos aprovados pertencem
às seguintes instituições: Universidade Federal Rural

do RJ (Seropédica); Instituto Nacional de Metrologia;
Instituto Nacional de Tecnologia (Rio de Janeiro);
Coppe/UFRJ; Pontifícia Universidade Católica RJ (Rio
de Janeiro); Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Rio de Janeiro); Universidade Federal
Fluminense (Niterói); Laboratório Nacional de Com-
putação Científica (Petrópolis); Instituto Militar de En-
genharia (Rio de Janeiro); Universidade Estadual do
Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes); Fun-
dação Bio-Rio (Rio de Janeiro); Centro Federal Edu-
cação Tecnólogica/RJ (Rio de Janeiro); Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro).
(Figura 189)

A tabela 25 lista os projetos aprovados nesse edital,
relacionando o solicitante, o título do projeto, a in-
cubadora e o município em que está situada. Essas
incubadoras constituem um dos alavancadores de
empresas de base tecnológica, em fase inicial, res-
ponsáveis por inovações tecnológicas no Estado.
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Fig. 189. Distribuição dos recursos financeiros concedidos no edital “Apoio a incubadoras de empresas de base
tecnológica – 2008.
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Tab. 25. Projetos aprovados no edital “Apoio a incubadoras de empresas de base tecnológica do Estado do
Rio de Janeiro – 2008
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS – ROCHAS ORNAMENTAIS

Este programa foi realizado em parceria com a Finep/
MCT e objetivou a realização de uma ampla ação de
capacitação de recursos humanos e de inovação
tecnológica na cadeia produtiva de Rochas Orna-
mentais, incluindo as atividades de extração e
beneficiamento de pedras decorativas, localizada no
município de Santo Antonio de Pádua e em suas re-
dondezas.

As micro e pequenas empresas extratoras e
beneficiadoras de rochas ornamentais predominan-

tes no Arranjo Produtivo Local de Rochas Ornamen-
tais do Noroeste Fluminense, além de sua função
econômica, exercem uma função primordial na ge-
ração de emprego, renda e desenvolvimento.

Na execução do programa, foi dada ênfase às ativi-
dades de capacitação técnica de recursos humanos,
às ações de padronização, melhoria do design e da
qualidade da produção, bem como às que visavam
à ampliação da capacidade de comercialização das
empresas, aumentando o potencial competitivo.
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Os recursos iniciais previstos para o programa de de-
senvolvimento da indústria foram de R$ 672.300,00,
sendo R$ 452.300,00 aportados pela Finep e R$

220.000,00 pela FAPERJ, com prazo de conclusão
previsto até outubro de 2009.  A tabela 26 mostra a
relação dos projetos aprovados nesse programa.

Tab. 26. Programa Rochas Ornamentais: relação dos projetos aprovados

Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOCIAL – 2008

Em consonância com a política de desenvolvimento
social, a FAPERJ lançou este edital, em 2008, com o
objetivo de estimular o desenvolvimento de modelos
de inovação tecnológica de aplicação social que
propiciassem melhoria na qualidade de vida da po-

pulação do Estado do Rio de Janeiro, com ênfase
em soluções novas e criativas, relevância social para
as comunidades, potencial para impacto econômi-
co, realização de teste piloto e/ou a produção de
protótipo.
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Procurava-se agrupar pesquisadores/empreendedo-
res individuais com vínculo funcional em ICTs ou com
vínculo empregatício em empresas brasileiras, em em-
presas públicas, em empresas individuais, em socie-
dades cooperativas, todas sediadas no Estado do
Rio de Janeiro, em parceria com ICTs sediadas no
Estado.

Dentro do escopo de seus objetivos, as propostas
deveriam abordar um ou mais dos seguintes temas:
agricultura familiar e cooperativada; água potável;
aquicultura; confecção e moda têxteis; construção
civil de casas populares de pequeno custo; energia

Tab. 27. Projetos aprovados no edital “Apoio ao desenvolvimento de modelos de inovação tecnológica social
– 2008”

gerada por unidades de pequeno porte, bem como
energias alternativas, biocombustíveis e o aproveita-
mento dos seus rejeitos; saneamento; e turismo em
locais ainda não explorados ou pouco explorados
por essa atividade.

Sete projetos foram aprovados, no montante de R$
633.388,91, em quatro municípios diferentes: Cam-
pos dos Goytacazes (3 projetos contemplados), Rio
de Janeiro (2), Angra dos Reis (1) e Cachoeira de
Macacu (1). A relação dos projetos contemplados é
mostrada na tabela 27, enquanto na figura 190 é
mostrada a sua distribuição por área de atuação.
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Fig. 190. Distribuição dos  projetos aprovados no edital “Apoio ao desenvolvimento de modelos de inovação
tecnológica social – 2008” por área de atuação

Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ
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APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS – 2008
Este programa visou a propiciar recursos para a ma-
nutenção corretiva e/ou preventiva de equipamentos
multiusuários de médio e grande portes, por um pe-
ríodo máximo de 12 meses, com o objetivo de mantê-
los em bom funcionamento e, dessa forma, evitar
interrupções nas atividades de pesquisa em áreas re-
levantes e estratégicas para o desenvolvimento cien-
tífico, tecnológico, econômico e social do Estado do
Rio de Janeiro. No edital, equipamento multiusuário
foi definido como sendo aquele de uso coletivo cuja
utilização seja regulamentada por um comitê de usu-
ários e administrada por um coordenador.

A equipe relativa a cada uma das propostas era for-
mada por um conjunto de pesquisadores vinculados
a instituições de ensino e/ou pesquisa sediadas no
Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais deveria ser
definido o coordenador do(s) equipamento(s)
multiusuário(s), sendo os demais participantes consi-
derados como pesquisadores associados. As propos-
tas apresentadas deveriam refletir a necessidade dos
equipamentos para a execução de um conjunto arti-
culado de linhas de pesquisa e as metas a serem atin-
gidas nas propostas deveriam ser explicitadas de modo
a permitir o seu acompanhamento e avaliação.

Os critérios considerados para a seleção das pro-
postas foram: (1) a característica da proposta (ma-
nutenção corretiva e/ou preventiva de equipamento(s)
multiusuário(s); (2) a urgência, relevância e gravi-
dade do problema relativo ao(s) equipamento(s); (3)
a diversidade de instituições e usuários atendidos
pelo(s) equipamento(s) multiusuário(s); (4) os pes-

quisadores atendidos pelo(s) equipamento(s); (5) o
impacto no desenvolvimento de programas de pós-
graduação stricto sensu atendidos pelo(s)
equipamento(s); (6) os curricula vitae do coordena-
dor e dos pesquisadores associados; e (7) a impor-
tância, contribuição e resultados esperados para o
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado
do Rio de Janeiro.

O edital foi lançado em 06/03/2008 e o prazo para
inscrição se estendeu até 30/04/08. Os recursos
alocados para o financiamento do Edital foram de
R$ 3.000.000,00. O julgamento ocorreu nos dias
23 e 24 de junho e o Comitê de julgamento foi com-
posto por 12 pesquisadores vinculados a instituições
de ensino e pesquisa externas ao estado do Rio de
Janeiro.

A demanda bruta neste edital consistiu de 56 projetos,
sendo a sua distribuição por grandes áreas do conhe-
cimento mostrada na figura 191 (as grandes áreas de
Ciências sociais aplicadas e Linguística, Letras e Artes
não apresentaram propostas). A distribuição do mon-
tante de recursos solicitados (R$ 5.774.069,92), tam-
bém por áreas do conhecimento, é mostrada na figu-
ra 192. Ressalta-se que a grande área da saúde, ape-
sar de apresentar apenas cinco propostas (9% do to-
tal de propostas apresentadas), foi responsável por
17% da demanda financeira neste edital. Inversamente,
as grandes áreas de Ciências agrárias e Engenharias,
que apresentaram 8 e 7 propostas (14% e 13%), fo-
ram responsáveis por 10% e 11% do montante de
recursos solicitados, respectivamente.
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Fig. 191. Distribuição dos  projetos apresentados no edital “Apoio à manutenção de equipamentos multiusuários –
2008” por grandes áreas do conhecimento

Fig. 192. Distribuição do montante de recurso solicitados no edital “Apoio à manutenção de equipamentos
multiusuários – 2008” por grandes áreas do conhecimento
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Praticamente todas as propostas apresentadas apre-
sentavam grande qualificação, mostrando a impor-
tância de um edital com estas características. Den-
tro do limite de recursos financeiros disponibilizados,
foi possível atender a 47 propostas, de 12 diferen-
tes instituições. (Fig. 193) O percentual de propos-

tas aprovadas, distribuídas por grandes áreas do
conhecimento, é mostrado na figura 194, sendo Ci-
ências biológicas e Ciências exatas e da terra as
grandes áreas do conhecimento mais contempla-
das, ratificando a maior demanda apresentada neste
edital.

Fig. 194. Percentual das propostas aprovadas no edital “Apoio à manutenção de equipamentos multiusuários – 2008”
por grande área do conhecimento

Fig. 193. Distribuição das propostas aprovadas no edital “Apoio à manutenção de equipamentos multiusuários –
2008” por instituição
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PRIORIDADE RIO – 2007

O objetivo do Programa “PRIORIDADE RIO – Apoio
ao estudo de temas prioritários para o Governo do
Estado do Rio de Janeiro – 2007”, desenvolvido em
parceria com a Secretaria de Estado de Planejamen-
to e Gestão, foi estimular a realização de projetos
que visem ao estudo e provimento de soluções para
temas prioritários indicados neste edital, de forma a
contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimen-
to socioeconômico do estado do Rio de Janeiro.

Cinco áreas foram consideradas prioritárias:Cinco áreas foram consideradas prioritárias:Cinco áreas foram consideradas prioritárias:Cinco áreas foram consideradas prioritárias:Cinco áreas foram consideradas prioritárias:

1. Reforma do Estado e ajuste fiscal;

2. Segurança pública;

3. Saúde;

4. Educação;

5. Desenvolvimento sustentável.

Para cada uma destas áreas, foram escolhidos te-
mas que exigem uma solução urgente para atender
a problemas no âmbito do estado do Rio de Janeiro.

Reforma do Estado e ajuste fiscalReforma do Estado e ajuste fiscalReforma do Estado e ajuste fiscalReforma do Estado e ajuste fiscalReforma do Estado e ajuste fiscal

  análise do comércio informal do Rio de Janeiro e
soluções para a redução da informalidade;

 regulação econômica e revisão tarifária;

 parcerias público-privadas;

 inovação em gestão pública;

 regularização fundiária;

 modelos de previsão de royalties;

 modelos de previsão de receitas;

 indicadores sociais e projetos para a redução da
pobreza;

 gestão de pessoal e de folha de pagamento;

 construção, monitoramento e avaliação de indica-
dores;

 previsão tecnológica em governo eletrônico.

Segurança públicaSegurança públicaSegurança públicaSegurança públicaSegurança pública

 uso do geoprocessamento para a análise criminal;

  participação da sociedade civil na formulação de
políticas de segurança pública, policiamento co-
munitário e sistema de proteção a testemunhas;

  melhoria na eficiência e produtividade do efetivo
policial;
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  análise de distribuição espacial das Polícias;

  previsão tecnológica na atividade policial;

  integração das policias (civil, militar), guarda mu-
nicipal e Forças Armadas;

  melhoria da formação policial;

  redução da letalidade e melhoria da segurança
dos policiais;

  direitos humanos e ONGs que atuam no campo
da segurança pública;

  avaliação econômica da violência no Estado do
Rio de Janeiro;

  cenários de evolução de violência urbana;

  comparação de modelos de gestão prisional.

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde

  sistemas de controle e gerenciamento em Saúde;

  vigilância sanitária;

  vigilância nutricional;

  saúde do trabalhador;

  informatização do setor de Saúde;

  telemedicina;

  previsão tecnológica para a Medicina;

  comparação de modelos de gestão em Saúde.

EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação

  segurança nas escolas;

  transporte escolar;

  nutrição nas escolas;

  melhoria no ensino técnico;

  peservação e restauração do patrimônio histórico
e cultural;

  adequação curricular às particularidades regio-
nais;

  previsão tecnológica na atividade de Educação;

  comparação de modelos de gestão em Educação.

Desenvolvimento sustentávelDesenvolvimento sustentávelDesenvolvimento sustentávelDesenvolvimento sustentávelDesenvolvimento sustentável

  plásticos biodegradáveis e com base biológica;

  compostagem, biodegradabilidade e resíduos só-
lidos;

  energia alternativa e biocombustíveis;

  veículos e contaminação ambiental;

  parques estaduais;

  poluição ambiental, efeito estufa e créditos de car-
bono;

  bacias hidrográficas e consumo de água;

  efeitos da elevação do nível do mar;

  habitação e demografia;

  softwares, TV digital e áudio-visual;

  turismo;

  portos – sensoriamento e eficiência;

  transportes urbanos alternativos.

As equipes proponentes eram formadas por um con-
junto de pesquisadores vinculados a instituições de
ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Ja-
neiro, coordenadas por um deles. O edital não fixou
limite de financiamento para as propostas apresen-
tadas e permitia a utilização em qualquer item de
despesas (custeio ou capital), com a única limitação
em diárias e passagens, que não poderia ultrapas-
sar 5% do valor total da proposta. Os projetos deve-
riam prever 12 (doze) meses para o seu desenvolvi-
mento. O edital foi lançado em 17 de agosto de
2007, e as propostas começaram a ser contratadas
em novembro de 2007.

Na avaliação das propostas, foram considerados: a
qualificação do proponente (coordenador) e dos pes-
quisadores associados, com relação às atividades
previstas para a execução do projeto; o mérito técni-
co-científico e a sua adesão aos termos deste edital;
a originalidade, integração e definição dos objeti-
vos; a sua aplicabilidade e relevância para o desen-
volvimento científico, tecnológico, econômico e so-
cial do Estado do Rio de Janeiro; a definição, articu-
lação e integração entre os diferentes pesquisadores;
a viabilidade de execução do projeto; a adequação
do orçamento; a clareza quanto à definição dos fatos
e metas relativos ao acompanhamento e avaliação,
pela FAPERJ, da evolução do trabalho desenvolvido.

Foram submetidas 150 propostas, sendo 87 con-
templadas, no valor total de R$  12.103.344,00. A
instituição que teve mais projetos aprovados foi a
UFRJ, com 26 projetos, seguida pela Uerj (19) e
Fiocruz (10). (Fig. 195) Ao todo, 20 instituições dife-
rentes foram contempladas. Quando relacionado aos
recursos alocados, a sequencia dessas primeiras ins-
tituições se mantém, ficando a UFRJ com R$
4.744.834,00 (39,2% do total), a Uerj com R$
2.220.672,00 (18,4%) e a Fiocruz com R$
1.485.375,00 (12,3%). (Fig. 196)
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Fig. 195. Distribuição das propostas aprovadas no Edital Prioridade Rio – 2007 por instituição de ensino e pesquisa
sediada no estado do Rio de Janeiro

Fig. 196. Distribuição dos recursos financeiros (em milhões de reais) aprovados no Edital Prioridade Rio – 2007
por instituição de ensino e pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro
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Houve uma boa distribuição nas grandes áreas do
conhecimento, sendo as Ciências da saúde a mais
contemplada em número de propostas (22), seguida
pelas Engenharias e Ciências exatas e da terra (cada
uma, com 16 propostas aprovadas). (Fig. 197) A
ordem se altera, quando expresso em recursos, pois

a área das Engenharias foi a mais contemplada (R$
3.042.706,00 – 25,14% das propostas contempla-
das), seguida pelas Ciências exatas e da terra (R$
2.847.999,00) e Ciências da saúde (R$
2.811.308,00), cada uma com cerca de 23% das
propostas contempladas. (Fig. 198)

Fig. 197. Distribuição das propostas aprovadas no Edital Prioridade Rio – 2007 por grandes áreas do conhecimento

Fig. 198. Distribuição dos recursos financeiros (em milhões de reais) aprovados no Edital Prioridade Rio – 2007 por
instituição de ensino e pesquisa sediada no estado do Rio de Janeiro
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As subáreas mais presentes com número de projetos
aprovados foram a Saúde coletiva, com dez, e a Me-
dicina, com seis, seguidas por Ciências da compu-
tação e Engenharia sanitária, cada uma com cinco
projetos.

Além do município do Rio de Janeiro, a Baixada
Fluminense, a região Norte do Estado, a Ilha Gran-
de, o Vale do Paraíba e a região Serrana também se
constituíram em focos de estudos. Os 87 projetos
contemplados abordaram os temas mais variados,
tais como: Seguros e resseguros; Modelo de previ-
sões de receitas de royalties e de distribuição de ren-
das para o Estado e Municípios do Rio de Janeiro;
Meteorologia; Vigilância de infecções hospitalares;
Mapeamento e monitoramento das áreas de preser-
vação e de bacias hidrográficas; Parques e reservas;
Suporte remoto ao atendimento médico emergencial;
Telessaúde e informatização na Saúde; Assistência

neonatal; Suicídios, acidentes e doenças do trabalho;
Mamografia; Abortamento inseguro; Saúde bucal nos
presídios; Agentes comunitários de saúde; Tratamento
de silicose com células-tronco; Sangue e
hemoderivados; Aproveitamento de biomassa;
Biopolímeros; Biodiesel e transporte de passageiros e
adequação aos motores; Indústria de açúcar e álcool;
Reciclagem de resíduos orgânicos; Tratamento de es-
gotos; Agrotóxicos; Poluição atmosférica; Otimização
do ensino na Baixada Fluminense e em outras regiões
do Rio de Janeiro; Ensino técnico; Transporte escolar;
Contaminação por mercúrio e metais pesados na in-
dústria de pesca; Fármacos e imunoderivados; Adu-
bos alternativos; Plantas ornamentais; Otimização da
utilização de água; Direitos humanos e violência; Po-
licia, criminalística e armas de fogo; Laudos periciais;
Acidentes de trânsito; Habitação e construção civil;
Políticas públicas em favelas; e Turismo.
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PRIORIDADE RIO – SEGURANÇA PÚBLICA – 2008

Atendendo a um anseio da sociedade, e reconheci-
do como uma das prioridades do Governo do Esta-
do, a FAPERJ publicou um edital visando a estimular
a realização de projetos de inovação tecnológica que
viessem prover soluções para a área de Segurança
Pública, e, desta forma, contribuir de modo efetivo
para a proteção da população e das forças de segu-
rança.

Os temas que foram priorizados para o desenvolvi-
mento dos projetos foram: armas não-letais; repres-
são à criminalidade em locais de alta periculosidade
(p.ex., viaturas blindadas, vidros e outros materiais
blindados, veículos aéreos não-tripulados, sistemas
para visão noturna e longa distância, dispositivos de
localização e miras telescópicas para armamentos);
sistemas de segurança de presídios, casas de custó-
dia e delegacias; sensores; sistemas de comunica-

ção segura e de interceptação de comunicação; sis-
temas para investigação criminal; sistemas para pro-
teção individual; vestimentas operacionais para gru-
pos especiais de comandos táticos.

Foram selecionados 7 (sete) projetos, num montante
de R$ 1.885.058,00. Entre os projetos selecionados,
estão previstos o desenvolvimento de novos materi-
ais para a construção de blindagens balísticas, o
desenvolvimento de armas não letais, o desenvolvi-
mento de sistema móvel de monitoração e controle,
e o desenvolvimento de novas técnicas laboratoriais
para auxílio das ações da polícia técnica do Estado
do Rio.

A tabela 28 apresenta a relação dos projetos con-
templados, indicando o seu título e o nome da em-
presa/instituição responsável por sua execução, pre-
vista para ocorrer em 12 (doze) meses.

Tab. 28. Projetos aprovados no edital “Prioridade Rio – 2008 – Segurança Pública”
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RIO INOVAÇÃO

O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas
(Pappe) é uma iniciativa do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), lançado pela Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), em parceria com as Fun-
dações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), que
tem por finalidade contribuir para a criação e o for-
talecimento de uma cultura que valorize a atividade
de pesquisa e o desenvolvimento e a inovação em
ambientes empresariais. Propicia um aumento no
espaço de atuação profissional para pesquisadores
das diversas áreas do conhecimento, melhora a dis-
tribuição geográfica dos investimentos em pesquisa
e desenvolvimento no País e oferece incentivos e opor-
tunidades para que as empresas de base tecnológica,
existentes ou em criação, e preferencialmente aque-
las associadas a incubadoras de empresas, desen-
volvam atividades inovadoras e com impacto co-
mercial ou social.

A FAPERJ, em parceria com a Finep, lançou o Edital
FAPERJ/Pappe 06/2003 – Programa Rio Inovação I,

em 2/12/2003; o Edital Finep/FAPERJ 08/2005 –
Programa Rio Inovação II, em 13/09/2005; e o Edital
Finep/FAPERJ 15/2008 – Programa Pappe Subven-
ção, chamado Rio Inovação 2008, em 13 /05/2008.

Esses editais visaram a estimular o desenvolvimento
de inovações tecnológicas e, ao mesmo tempo,
viabilizar maior aplicação prática de pesquisas reali-
zadas, bem como melhorar a distribuição geográfica
dos recursos aplicados em empresas no Estado do Rio
de Janeiro.

Neste relatório, estes editais serão referenciados como
Rio Inovação 1 (RI 1), Rio Inovação 2 (RI 2) e Rio
Inovação 2008. As informações do RI 1 são referen-
tes ao período de 2004 a 2008 e as do RI 2, ao
período de 2005 a 2008. Deve-se ressaltar o fato de
que os editais RI 1 e RI 2 tiveram seus prazos de
execução prorrogados até o fim de 2009. Os mon-
tantes disponibilizados para esses três editais é mos-
trado na figura 199.

RIO INOVAÇÃO 1RIO INOVAÇÃO 1RIO INOVAÇÃO 1RIO INOVAÇÃO 1RIO INOVAÇÃO 1

O Programa Rio Inovação 1 (RI 1) teve início em
2004 e encontra-se na fase de conclusão. O objeti-
vo do programa foi promover o desenvolvimento
tecnológico das empresas fluminenses, induzindo-

Fig. 199. Recursos financeiros disponibilizados nos editais “Rio Inovação”

as à aproximação com instituições de pesquisa com
o intuito de gerar inovações tecnológicas.

As empresas participaram por meio de um repre-
sentante (pessoa física), pela submissão de um pro-
jeto de inovação que apresentasse soluções
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tecnológicas, com potencial de inserção no merca-
do e/ou de alta relevância social nas áreas de inte-
resse elencados no edital.

O edital postulava que poderiam ser solicitados recur-
sos para os seguintes itens: diárias e passagens; mate-
rial de consumo (nacional e importado); e serviços de
terceiros (pessoas física ou jurídica). O financiamento
de equipamentos e outras despesas de capital poderi-
am ser considerados, mas seria dada preferência a pro-
jetos com ênfase em despesas de custeio, como anteri-
ormente citadas. Caso ocorresse a aprovação de proje-
tos contemplando bens de capital, tais bens deveriam
ser adquiridos em nome da empresa e doados, após o
término da execução do projeto, a uma universidade
ou um centro de pesquisa estadual fluminense, mo-
mento em que se estabeleceria um contrato de comodato
entre o ente público e a empresa, para possibilitar a
continuidade da produção, se fosse o caso.

Os recursos financeiros alocados para o programa
foram de R$ 10 milhões para as seguintes áreas
prioritárias de interesse: Petróleo e Gás,
Agronegócios, Biotecnologia, Sáude e Energia. Fo-
ram recebidos 109 projetos, solicitando R$
63.992.767,00, dos quais 20 foram aprovados por
avaliação de mérito, tendo sido concedidos auxílios
no valor total de R$ 6.883.000,00.

A tabela 29 apresenta uma síntese da demanda e da
aprovação.

A tabela 30 mostra a relação dos projetos aprovados e
o nome da empresa proponente. Alguns destes projetos
já foram finalizados, até mesmo, em alguns casos, com
notícias de comercialização de produtos desenvolvidos.

RIO INOVAÇÃO 2RIO INOVAÇÃO 2RIO INOVAÇÃO 2RIO INOVAÇÃO 2RIO INOVAÇÃO 2

O Programa Rio Inovação 2, iniciado em 2006, en-
contra-se em andamento. Em similaridade ao Rio
Inovação 1, seu objetivo foi promover a inovação
tecnológica no Estado do Rio de Janeiro, valorizan-
do a pesquisa desenvolvida em todas as bases do
conhecimento, promovendo a sua transferência para
o setor produtivo.

Os projetos também deveriam ser apresentados por
uma pessoa física, representando uma empresa, com
a submissão de projetos de inovação com as mes-
mas características do Rio Inovação 1, nas áreas de
interesse elencadas no edital. Os projetos deveriam
justificar a sua relevância para o desenvolvimento
econômico/social do Estado do Rio de Janeiro, de-
monstrar o seu potencial de mercado e/ou seu im-
pacto social, comprovando que o objeto de inova-
ção estava na fase de protótipo ou em vias de ser
colocado no mercado.

As quatro áreas de interesse previstas foram defini-
das pela Finep, em função do aporte de recursos
dos respectivos fundos setoriais de Agronegócios,
Biotecnologia, Saúde e Energia. Dentro dessas áreas
de interesse, o governo do Estado do Rio de Janeiro
privilegiaria projetos sobre produtos orgânicos, fruti-
cultura, desenvolvimento de kits diagnósticos para
doenças humanas e animais, fitoterápicos,
quimioterápicos, equipamentos médicos, aquecimento
de água e geração de energia para unidades rurais,
bem como softwares aplicados a estas áreas. Com
os recursos do fundo Verde Amarelo poderiam ser
contemplados propostas em outras áreas.

Tab. 29. Edital Rio Inovação 1 – Síntese da demanda e de projetos aprovados
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Tab. 30. Relação dos projetos aprovados, empresa proponente e valores do Edital Rio Inovação I

Os recursos financeiros alocados para o programa
foram de R$ 13,8 milhões, tendo sido recebidos 158
projetos, com uma demanda de R$ 50.849.070,58.
Foram contemplados 45 projetos, no valor total de
R$ 13.041.160,00.

A tabela 31 apresenta uma síntese da demanda e da
aprovação.

A tabela 32 mostra a relação dos projetos aprovados
e o nome da empresa proponente.
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TTTTTab. 31. Edital Rio Inovação 2 – Síntese da demanda e de projetos aprovados
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Tab. 32. Relação dos projetos aprovados por empresa proponente e valores do Edital Rio Inovação II
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Rio inovação 2008Rio inovação 2008Rio inovação 2008Rio inovação 2008Rio inovação 2008

Diferindo dos dois editais anteriores, nos quais o pes-
quisador deveria procurar uma empresa para con-
cretizar uma inovação, neste programa o foco prin-
cipal passou a ser as micro ou pequenas empresas
brasileiras sediadas no Estado do Rio de Janeiro que
se propusessem a realizar atividades de desenvolvi-
mento e inovação, com potencial de inserção no
mercado e/ou de alta relevância social em temas pre-
viamente estabelecidos definidos para este edital.

A FAPERJ, como executa deste programa, realizado
em parceria com a Finep/MCT, considerou Inovação
Tecnológica a concepção de novo produto ou pro-
cesso de fabricação, bem como a agregação de no-
vas funcionalidades ou características ao produto ou
processo que implique melhorias incrementais e efe-
tivas ganho de qualidade e/ou produtividade, resul-
tando maior competitividade no mercado e que pos-
suam destacada relevância social.

As áreas abrangidas incluíram temas priorizados pela
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(semicondutores, software e hardware – tecnologia de
informação e comunicação, incluindo TV digital, bens
de capital, fármacos e medicamentos) e as atividades
portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia e
biomassa/energias alternativas). Incluíram também te-
mas estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro, nas
áreas de segurança pública e saneamento, temas re-
lacionados às atividades de micro e pequenas empre-
sas prestadoras de serviços para a Refinaria de Itaboraí
e Porto de Sepetiba, e temas relacionados à Constru-
ção Naval e Polo Gás-químico.

Os recursos alocados para financiamento foram de
R$ 24.000.000,00, não-reembolsáveis, sendo R$
18.000.000,00 da Finep e R$ 6.000.000,00 da
FAPERJ. Desses recursos, uma parcela de 30% do
valor global foi destinada a projetos desenvolvidos
por empresas sediadas fora da região metropolitana
do Rio de Janeiro, desde que estes projetos tivessem
sido aprovados no mérito, de acordo com o estabe-
lecido no edital.

Foram elegíveis como proponentes micro e peque-
nas empresas brasileiras sediadas no Estado do Rio
de Janeiro que tivessem auferido receita operacional
bruta anual ou anualizada de até R$10.500.000,00
(dez milhões e quinhentos mil reais) no ano de 2007.
Foram definidas como Empresas Brasileiras as or-
ganizações econômicas instituídas para a produção
ou a circulação de bens ou de serviços, com finali-
dade lucrativa, devidamente registrada na Junta Co-
mercial, constituídas sob as leis brasileiras, e que
tenham a sede de sua administração no País.

Não poderiam concorrer os projetos contemplados
nas edições anteriores do Programa Rio Inovação
realizado pela FAPERJ ou que já tenham sido be-
neficiados com subvenção econômica, mas a mes-
ma empresa poderia participar, contanto que apre-
sentasse outro objeto de inovação ou etapa poste-
rior de produção ou processo de inovação apre-
sentada anteriormente.

Foram recebidos 98 projetos, em uma demanda total
de recursos de R$ 54.683.590.71, sendo 57 aprova-
dos, com total de auxílios no valor de R$ 24 milhões.
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Os projetos aprovados tiveram origem em 12 (doze)
municípios fluminenses, a saber: Rio de Janeiro –
37; Campos – 5; Petrópolis – 3; Niterói – 2; São
Gonçalo – 2; Nova Friburgo – 2, e Duque de Caxias
Nova Iguaçu, Saquarema, Itaboraí, Maricá e

Itaperuna, com um projeto cada. A figura 200 mos-
tra a distribuição de recursos, em cada um desses
municípios (em milhões de reais).

A tabela 33 mostra a relação dos projetos aprova-
dos e o nome da empresa proponente.

Fig. 200. Distribuição de recursos financeiros para micro e pequenas empresas pelo edital Rio Inovação 2008, por
municípios fluminenses

Tab. 33. Relação dos projetos aprovados por empresa proponente e valores do Edital “Rio Inovação 2008”
(MCT-Finep/Faperj)
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APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO TECNOLÓGICA NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2008

A constatação das vantagens da inclusão digital
como mecanismo indutor da inovação no âmbito das
micro e pequenas empresas sediadas no Estado do
Rio de Janeiro, com reflexos na política de redução
de custos, conduziram a FAPERJ a lançar um edital
visando, não somente a inovação tecnológica, mas
também a sua difusão.

Conceituou-se como inovação tecnológica a con-
cepção de novo produto ou de processo de fabrica-
ção, bem como a agregação de novas funcionalida-
des ou características a produto ou processo que
implique melhorias incrementais e efetivo ganho de
qualidade e produtividade, resultando em maior
competitividade no mercado, e que possua destaca-

da relevância social. A difusão tecnológica foi defi-
nida como processo pelo qual elementos ou carac-
terísticas de processos de produção e de
comercialização são transmitidos a terceiros por meio
de transferência ou de migrações de informação e
procedimentos, produzindo semelhanças que não
decorram de invenção independente.

Como comprovação do acerto desse procedimento,
foram recebidas 348 propostas, oriundas de 41 mu-
nicípios fluminenses, demandando um valor total de
R$ 21.528.283,49. Os recursos disponíveis, num to-
tal de R$ 6 milhões, permitiram a aprovação de 211
projetos. O prazo para a execução dos projetos é de
24 (vinte e quatro) meses.
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A relação dos municípios atendidos por esse pro-
grama, em todas as regiões do Estado do Rio de
Janeiro, é: Armação de Búzios; Arraial do Cabo;
Belford Roxo; Bom Jardim; Bom Jesus do
Itabapoana; Cabo Frio; Cachoeiras de Macacu;
Campos dos Goytacazes; Cantagalo; Cordeiro;
Duque de Caxias; Guapimirim; Itaborai; Itaperuna;
Itatiaia; Macuco; Magé; Maricá; Niterói; Nova

Friburgo; Nova Iguaçu; Paraíba do Sul; Petrópolis;
Resende; Rio Bonito; Rio das Ostras; Rio de Ja-
neiro; Santa Maria Madalena; São Francisco do
Itabapoana; São Gonçalo; São João de Meriti;
Sao José do Vale do Rio Preto; Teresópolis; e Três
Rios. A figura 201 mostra a distribuição dos pro-
jetos contemplados, com valores, nas diversas re-
giões do Estado.

Entre os 211 projetos aprovados, mais de 50% re-
presentam a inclusão digital de empresas do inte-
rior do Estado do Rio de Janeiro. Um percentual
superior a 20% em número de projetos incluíam
inovações tecnológicas em: reciclagem de resíduo
do beneficiamento de rochas ornamentais de San-
to Antônio de Pádua, em cerâmica vermelha; di-
fusão e inovação da produção in vitro de embri-
ões bovinos; revitalização de viveiro de mudas de
espécies florestais nativas da Mata Atlântica e
capacitação regional; produção de mudas clonais
de eucalipto, como forma de avanço tecnológico;
produção de orquídeas e bromélias, como forma
de desenvolvimento regional da floricultura; sele-
ção e utilização de leveduras selecionadas com
propriedades adequadas à produção de aguar-

dente de alta qualidade sensorial; produção de fios
diamantados para corte de rochas ornamentais;
instalação de uma planta de extração de óleos a
partir do uso de resíduos da indústria de suco de
maracujá, visando ao desenvolvimento de co-pro-
dutos de alto valor agregado; aproveitamento to-
tal da água de lavagem de cana e do vinhoto ob-
tido, como resíduo de destilação para fertirrigação;
difusão de novas tecnologias na confecção de rou-
pas; projeto de transformação dos rejeitos sólidos
e semi-sólidos das marmorarias em subproduto de
valor comercial; unidade de tratamento de madei-
ras, como alternativa para a oferta de produtos
florestais; e sistema inovador automatizado de com-
bate a dengue e pragas agrícolas, utilizando
termonebulização microprocessada.

Fig. 201. Distribuição dos projetos aprovados no edital “Apoio à inovação e difusão tecnológica – 2008” com valores
por regiões do Estado do Rio de Janeiro
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2008

Este programa destinou-se ao apoio de projetos de
inovação tecnológica para o desenvolvimento da
tecnologia da informação que contribuam para o
desenvolvimento econômico e social do Estado do
Rio de Janeiro, propostos por empresas brasileiras,
em parceria com Instituições Científicas e
Tecnológicas, ambas sediadas no Estado. Os proje-
tos deveriam apresentar soluções novas e criativas,
relevância imediata para as comunidades, potencial
para impacto econômico e realização de teste piloto
e/ou a produção de protótipo.

Foram elegíveis como proponentes grupos formados
por um conjunto de pesquisadores/empreendedores
com vínculo empregatício em Empresas Brasileiras
sediadas no Estado do Rio de Janeiro ou em empre-
sas públicas do Estado do Rio de Janeiro, em parce-
ria com Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs)
sediadas no mesmo Estado. Foram definidas como
empresas brasileiras, as organizações econômicas ins-
tituídas para a produção ou a circulação de bens ou
de serviços, com finalidade lucrativa, devidamente
registradas na Junta Comercial, constituídas sob as
leis brasileiras, e que tenham a sede de sua adminis-

tração no País Neste edital, foram elegíveis empresas
brasileiras sediadas no Estado do Rio de Janeiro que
tenham auferido receita operacional bruta anual ou
anualizada de até R$ 10.500.000,00 (dez milhões e
quinhentos mil reais); excepcionalmente, e de acor-
do com o mérito do projeto, poderão ser considera-
das propostas de médias empresas, com receita
operacional bruta anual ou anualizada de até R$
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Foram
definidas como Instituições Científicas e Tecnológicas
os órgãos ou entidades da administração pública ou
pessoas jurídicas com personalidade jurídica de di-
reito privado que tenham por missão institucional,
dentre outras, executar atividades de pesquisa bási-
ca ou aplicada para o desenvolvimento científico e
tecnológico.

Poderiam participar grupos formados por um con-
junto de pesquisadores/empreendedores com víncu-
lo empregatício em micro e pequenas empresas bra-
sileiras sediadas no Estado do Rio de Janeiro ou em
empresas públicas do Estado do Rio de Janeiro, em
parceria com Instituições Científicas e Tecnológicas
(ICTs) sediadas no mesmo Estado.
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Os temas abrangidos pelo edital foram: aceleração
dos processos de inclusão digital de comunidades
rurais ou urbanas menos favorecidas; ampliação das
redes públicas gratuitas de acesso à internet e redu-
ção dos custos dos equipamentos necessários à
implementação destas redes; desenvolvimento de
aplicações (software) relevantes para plataformas
públicas; desenvolvimento de equipamentos de com-
putação de baixo custo; desenvolvimento de
tecnologias para garantir a segurança, disponibili-
dade, integridade, confidencialidade e autenticida-
de no armazenamento e transmissão de informação

em ambientes públicos ou não confiáveis; aplica-
ções da tecnologia da informação à área médica
(diagnóstico e terapêutica); e televisão digital

Participaram 8 (oito) projetos, sendo 4 (quatro) do
município do Rio de Janeiro, e os demais, dos muni-
cípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes,
Niterói e Petrópolis (um projeto em cada um deles).
Foram aprovados 3 (três)  projetos, no valor total de
R$ 569.070,41. A tabela 34 relaciona os projetos
aprovados, o nome do solicitante, a empresa e o
município fluminense em que encontra-se situada.

Tab. 34. Projetos aprovados no edital “Apoio ao desenvolvimento da Tecnologia da Informação no Estado do
Rio de Janeiro – 2008”
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APOIO A HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS SEDIADOS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO – 2008

O Programa “Apoio a hospitais universitários sediados
no Estado do Rio de Janeiro – 2008” teve por objetivo
apoiar a aquisição e a manutenção de equipamen-
tos, bem como obras de infra-estrutura, para a execu-
ção de projetos de pesquisa clínica em humanos, vi-
sando ao diagnóstico, prognóstico e tratamento de
enfermidades, por meio de projetos apresentados por
pesquisadores pertencentes ao corpo clínico de hos-
pitais universitários. Foram definidos como hospitais
universitários aqueles certificados como tal pela co-
missão mista dos Ministérios da Saúde e da Educa-
ção, de acordo com a Portaria Interministerial n.o 1.000,
editada em 15 de abril de 2004

Os recursos financeiros disponibilizados neste edital fo-
ram da ordem de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), definidos na Programação Orçamentária da
FAPERJ. As propostas foram apresentadas por um con-
junto de pesquisadores vinculados ao corpo clínico dos
hospitais universitários, tendo um coordenador, e um
grupo de 8 (oito) ou 4 (quatro) outros pesquisadores,
de acordo com a faixa de solicitação, de R$ 250.001,00
e R$ 500.000,00 ou inferior a R$ 250.000,00, respec-
tivamente. Eram necessárias a anuência da instituição
de origem e uma carta-compromisso do diretor geral
do Hospital Universitário ao qual a proposta está vin-
culada, declarando que o projeto seria desenvolvido
no âmbito do hospital em questão.
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Foram apresentadas 26 propostas, oriundas das se-
guintes instituições: Fundação Educacional Serra dos
Órgãos – Feso (1), Fiocruz (1), Hospital dos Servi-
dores do Estado – HSE (1), Hospital Universitário

Pedro Ernesto – Uerj (15), Hospital Universitário An-
tonio Pedro – UFF (4) e Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho – UFRJ (4), totalizando uma
solicitação de R$ 8.386.016,16. (Figura 202)

Fig. 202. Distribuição dos projetos de pesquisa submetidos no edital “Apoio a hospitais universitários sediados no
Estado do Rio de Janeiro – 2008” por instituição

As propostas foram julgadas por um comitê com-
posto por três pesquisadores de renome vincula-
dos a instituições externas ao Estado do Rio de Ja-
neiro, que levaram em consideração os seguintes
critérios: o mérito técnico-científico e a sua adesão
aos termos do edital; a relevância para o desen-
volvimento científico, tecnológico, econômico e
social do Estado do Rio de Janeiro; o caráter
multidisciplinar; o escopo multiusuário para a uti-
lização de equipamentos; o impacto para o forta-
lecimento e/ou criação de programas de pós-gra-
duação stricto sensu na instituição a que estão vin-
culados os pesquisadores; a clareza quanto à de-
finição dos fatos e das metas relativos ao acompa-
nhamento e avaliação, pela FAPERJ, da evolução
do trabalho desenvolvido; a experiência e a capa-
cidade técnica do proponente e da equipe respon-
sável pelo desenvolvimento dos projetos; a
infraestrutura disponível na instituição para a rea-
lização das atividades de pesquisa relativas ao de-

senvolvimento dos projetos propostos; e os curricula
vitae do coordenador e dos pesquisadores associ-
ados, notadamente em relação às atividades pre-
vistas para a execução dos projetos.

Dentre os itens financiáveis, de custeio e de capital,
constavam: material permanente e equipamentos;
obras de infraestrutura e instalações (até 30% do
montante solicitado); despesas acessórias de impor-
tação; e manutenção corretiva e preventiva de equi-
pamentos.

Dezenove propostas foram aprovadas, perfazendo um
montante de R$ 5.997.457,00. Das 15 propostas
oriundas da Uerj, 10 foram contempladas; todas as
4 propostas da UFRJ, assim como as únicas apre-
sentadas pela Feso e pela Fiocruz foram aprovadas;
e 3 propostas da UFF também foram atendidas. (Fi-
gura 203) A tabela 35 mostra os projetos aprovados
dentro deste edital, bem como os seus coordenado-
res e instituições.
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Fig. 203. Distribuição de projetos de pesquisa contemplados no edital de “Apoio a hospitais universitários sediados
no Estado do Rio de Janeiro – 2008” com valores aprovados, por instituição

Tab. 35. Projetos de pesquisa aprovados no edital “Apoio a hospitais universitários sediados no Estado do Rio
de Janeiro – 2008”
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APOIO À INFRAESTRUTURA DE BIOTÉRIOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA
SEDIADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Lançado pela primeira vez em 2007, o programa Apoio
à Infraestrutura de Biotérios em Instituições Sediadas
no Estado do Rio de Janeiro tem como finalidade
subsidiar a modernização das instalações destinadas
à pesquisa científica e tecnológica, visando a garan-
tir a implantação, implementação, adequação e o
funcionamento de biotérios que tenham como finali-
dade a produção ou manutenção de animais utiliza-
dos em projetos de pesquisas científicas, tecnológicas,
inovação e desenvolvimento experimental. Na edi-
ção de 2008, essa linha de financiamento também
abrangeu o incentivo à estruturação e ao estabeleci-
mento de Comitês de Ética em Pesquisa com Animais
nas instituições de ensino e pesquisa do estado.

Na avaliação das propostas, foram considerados: o
mérito técnico-científico e a sua adesão aos termos
do edital; a relevância para o desenvolvimento cien-
tífico, tecnológico, econômico e social do Estado do
Rio de Janeiro; o caráter multidisciplinar; o escopo
multiusuário;  o impacto para o desenvolvimento de
programas de pós-graduação  stricto sensu da insti-
tuição a que estão vinculados os pesquisadores; a
clareza quanto à definição dos fatos e metas relativos
ao acompanhamento e avaliação, pela FAPERJ, da
evolução do trabalho desenvolvido; a experiência e
capacidade técnica do proponente e da equipe res-
ponsável pelo desenvolvimento dos projetos; a infra-
estrutura disponível na instituição para a realização
das atividades de pesquisa relativas ao desenvolvi-
mento dos projetos propostos;  as características do
biotério (área em m2, equipamentos e diversidade de
animais); e os curricula vitae do coordenador e dos
pesquisadores associados, em relação às atividades
previstas para a execução dos projetos.

Biotérios / 2007 –Biotérios / 2007 –Biotérios / 2007 –Biotérios / 2007 –Biotérios / 2007 – O valor disponibilizado pela
FAPERJ em 2007 ao programa foi da ordem de R$
1.576.626,50, distribuídos em duas faixas de financi-
amento, definidas de acordo com o montante solici-
tado (faixa A englobando projetos de até R$ 200 mil,
e faixa B, projetos de até R$ 50 mil). Dessa importân-
cia, R$ 600 mil foram reservados para a faixa A de
solicitação, sendo que os três projetos a serem apoia-
dos não poderiam pertencer à mesma instituição.

A demanda deste edital foi de R$ 3.241.073,27, sen-
do que 26 propostas foram financiadas de um total
de 46 submetidas, voltadas, notadamente, para a
faixa B de solicitação.
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As instituições que obtiveram maior número de pro-
postas classificadas foram a UFRJ com 7 projetos, a
Uerj com 6, e a UFF com 5 projetos. A Fiocruz e a
Uenf tiveram, cada uma, 2 propostas aprovadas. As
demais instituições – Pesagro, Uezo, UFRRJ e Unig –
receberam financiamento para uma proposta, cada
uma. (Fig. 204)

A distribuição dos recursos por grandes áreas de co-
nhecimento apresentou 17 projetos contemplados para
Ciências biológicas, cinco para Ciências da saúde,

três para Ciências agrárias e uma proposta que aten-
deu uma rede multidisciplinar em Ciências na UFF.
(Fig. 205) A figura 206 mostra a distribuição dos re-
cursos disponibilizados, por áreas de conhecimento.

Biotérios / 2008 –Biotérios / 2008 –Biotérios / 2008 –Biotérios / 2008 –Biotérios / 2008 – A edição de 2008 contou com
uma demanda de 36 projetos, contabilizando R$
2.715.281,75. Vinte e cinco propostas foram apro-
vadas, sendo que quatro foram classificadas na fai-
xa A de financiamento e 21 na faixa B, totalizando
recursos da ordem R$ 1.525.417,18. (Fig. 207)

Fig. 205. Distribuição dos recursos
disponibilizados no edital “Apoio à
infraestrutura de biotérios em
instituições de ensino e pesquisa
sediadas no estado do Rio de Janeiro
– 2007” (em milhares de reais) por
grandes áreas do conhecimento

Fig. 204. Distribuição dos projetos contemplados e do montante disponibilizado no edital “Apoio à infraestrutura
de biotérios em instituições de ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio de Janeiro – 2007” por instituição
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Fig. 206. Distribuição dos recursos disponibilizados no edital “Apoio à infraestrutura de biotérios em instituições
de ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio de Janeiro – 2007” (em milhares de reais) por áreas do
conhecimento

A demanda deste edital foi de R$ 2.715.281,75, sen-
do que 25 propostas foram financiadas, notadamente
decorrentes da faixa B de solicitação.

As instituições que obtiveram maior número de pro-
jetos financiados pela FAPERJ seguiram a mesma
ordem da edição anterior: UFRJ, com 12 projetos

classificados, seguida pela Uerj com sete e pela
UFF com duas propostas. A Fundação Educacio-
nal André Arcoverde (FAA – Valença), Fundação
Educacional Serra dos Órgãos (Feso – Teresópolis),
Inca, Uenf e UFF foram contempladas com um pro-
jeto, cada uma.

Fig. 207. Distribuição dos projetos contemplados e do montante disponibilizado no edital “Apoio à infraestrutura
de biotérios em instituições de ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio de Janeiro – 2008” por instituição
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Em 2008, os processos aprovados estavam distribu-
ídos nas seguintes grandes áreas de conhecimento:
Ciências biológicas, com 20 propostas contempla-
das (R$ 1.187 mil), Ciências da saúde, com 4 (R$

167 mil) e Ciências agrárias, com 1 projeto agracia-
do (R$ 171 mil). (Fig. 208) A figura 209 mostra a
distribuição dos recursos disponibilizados, por áreas
de conhecimento.

Fig. 208. Distribuição dos recursos disponibilizados no edital “Apoio à infraestrutura de biotérios em instituições de
ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio de Janeiro – 2008” (em milhares de reais) por grandes áreas do
conhecimento

Fig. 209. Distribuição dos recursos disponibilizados no edital “Apoio à infraestrutura de biotérios em instituições de
ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio de Janeiro – 2008” (em milhares de reais) por áreas do conhecimento
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APOIO À PESQUISA EM TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO – 2007

O programa Apoio à Pesquisa em Transplante de
Órgãos e Tecidos foi lançado em 2007 para fazer frente
às dificuldades enfrentadas pelo sistema de transplan-
te no Estado. Sendo assim, teve como objetivo ofere-
cer condições para a aquisição e manutenção de equi-
pamentos, bem como para a realização de pequenas
obras de infraestrutura e desenvolvimento de projetos
de pesquisa no setor. As propostas apresentadas refle-
tiram a necessidade de implantação, modernização e
de funcionamento das unidades voltadas para essa
atividade, no âmbito do estado do Rio de Janeiro.

Com recursos da ordem de R$ 2 milhões, o Edital
atendeu 63% da demanda financeira apresentada

pelo setor, correspondente a R$ 3,2 milhões, distri-
buídos entre seis instituições de pesquisa do estado
do Rio de Janeiro. (Fig. 210)

Do montante disponibilizado, 82% foram alocados
nas áreas de Medicina e Biomedicina, em Ciências
da saúde, e 18% desembolsados para as áreas de
Imunologia e Morfologia, áreas integrantes das Ci-
ências biológicas. (Fig. 211)

A tabela 36 mostra a relação dos projetos apoia-
dos com este edital, associado ao nome do pes-
quisador proponente e à instituição de ensino e
pesquisa.
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Fig. 211. Distribuição do montante e percentual disponibilizado no edital “Apoio ao transplante de órgãos e tecidos no
estado do Rio de Janeiro – 2007” por grande área do conhecimento

 Fig. 210. Distribuição do número de projetos selecionados e do montante financiado (em milhares de reais) no
edital “Apoio ao transplante de órgãos e tecidos no estado do Rio de Janeiro – 2007” por instituição de ensino e
pesquisa contemplada
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Tab. 36. Projetos de pesquisa aprovados no edital “Apoio à pesquisa em transplantes de órgãos e tecidos no
Estado do Rio de Janeiro – 2007”
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PROGRAMA “APOIO AO ESTUDO DE DOENÇAS
NEGLIGENCIADAS E REEMERGENTES – 2008”

O Programa “Apoio ao estudo de doenças negligenciadas e reemergentes –
2008” teve por objetivo estimular o estudo de doenças negligenciadas e
reemergentes, por meio de projetos de pesquisa que levem ao avanço do
conhecimento em sua prevenção, diagnóstico e tratamento que possibilitem
aplicabilidade clínica em curto prazo e que propiciem a efetivação de ações
públicas para a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do
Rio de Janeiro.

As propostas de pesquisa submetidas no âmbito deste edital deveriam con-
templar as seguintes doenças: dengue, doença de Chagas, esporotricose,
esquistossomose, febre amarela, hanseníase, leptospirose, leishmaniose,
malária, paracoccidiose, riquetsiose e tuberculose. Dentro destas doenças,
as linhas de apoio a serem contempladas foram: vetores, epidemiologia,
vigilância, controle, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento, prognós-
tico e vacinas.

As equipes proponentes eram formadas por um conjunto de pesquisadores
vinculados a Instituições de Pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro,
coordenado por um deles. O edital oferecia R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), sendo que R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) eram destinados
a pesquisas sobre dengue. As propostas foram enquadradas em três diferentes
faixas de financiamento: até R$ 100.000,00; entre R$ 100.001,00 e R$
200.000,00; e entre R$ 200.001,00 e R$ 400.000,00 , sendo que às propos-
tas deveriam estar associados 3, 5 ou 8 pesquisadores, respectivamente, todos
doutores, com vínculo com Instituições de pesquisa sediadas no Estado do Rio
de Janeiro.

Foram  financiáveis itens de custeio e de capital, compreendendo: a) mate-
rial de consumo; b) material permanente e equipamentos; c) serviços de
terceiros (pessoas físicas e jurídicas), desde que eventuais (até o limite de
15% do montante solicitado); d) diárias e passagens (até o limite de 5% do
montante solicitado); e e) despesas acessórias de importação e de instala-
ções necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos constantes
nas propostas. Os projetos deveriam ter a duração de 12 meses.

O edital  foi lançado em 30/04/2008 e as propostas começaram a ser
contratadas a partir de 10 de julho de 2008. Foram submetidas 75 pro-
postas, no valor de R$ 14.027.119,12 , oriundas de pesquisadores vincu-
lados a nove instituições de ensino e pesquisa. O maior número de proje-
tos veio da Fiocruz (31 projetos, no montante de R$ 6.322.336,63 – 45,07%),
seguida pela UFRJ (25 projetos, no montante de R$ 4.992.925,83 –
35,59%). (Fig. 212) Quarenta e sete propostas eram da grande área de
Ciências biológicas, seguida por Ciências da saúde (22 projetos), Ciênci-
as exatas e da terra (4 projetos) e Ciências agrárias (2 projetos). (Fig. 213)

No que se refere às áreas do conhecimento, a maior demanda se derivou
das áreas de Farmacologia, Parasitologia e Medicina, com R$ 2,64 milhões
(8 projetos), R$ 2,61 milhões (16 projetos) e R$ 2,19 milhões (12 projetos),
respectivamente. Seguiram-se as áreas de Microbiologia, Genética, Bioquí-
mica, Saúde coletiva e Imunologia, todas com montante importante de soli-
citação. (Fig. 214)
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Fig. 212. Distribuição dos projetos submetidos no edital “Apoio ao estudo de doenças negligenciadas e
reemergentes – 2008” por instituição de ensino e pesquisa

Fig. 213. Distribuição dos projetos submetidos (número e percentual) no edital “Apoio ao estudo de doenças
negligenciadas e reemergentes – 2008” por grande área do conhecimento
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Fig. 214. Distribuição dos projetos submetidos (número e montante financeiro solicitado) no edital “Apoio ao
estudo de doenças negligenciadas e reemergentes – 2008” por área do conhecimento

Fig. 215. Distribuição dos projetos submetidos (número e montante financeiro) no edital “Apoio ao estudo de
doenças negligenciadas e reemergentes – 2008” por instituição de ensino e pesquisa
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Foram apoiados 56 projetos, no valor total de R$
8.396.086,29. Ao todo, oito instituições diferentes fo-
ram contempladas, mas pesquisadores de apenas duas
instituições foram contemplados com 83,57% dos pro-
jetos aprovados: a UFRJ, com 24, no valor de R$
4.167.759,00 (49,64% do total apoiado), seguida pela

Inúmeras foram as manifestações de apoio recebidas
pela FAPERJ pelo lançamento de um edital com essas
características. O presidente da Academia Nacional
de Medicina (à época) e diretor de Oncobiologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mar-
cos de Oliveira Moraes, disse que financiar pesquisas
de aplicação imediata nessa área é uma iniciativa lou-
vável e oportuna, particularmente depois que o esta-
do do Rio de Janeiro enfrentou uma epidemia de den-
gue, neste verão. “Não tenho dúvidas de que o pro-
grama acelerará a obtenção de resultados no setor”,
referiu. O presidente da Fiocruz, Paulo Buss (à épo-
ca), também achou o programa oportuno, já que do-
enças negligenciadas e reemergentes acometem, so-
bretudo, as populações mais pobres e não recebem a
atenção da indústria. “Quando os governos não co-
locam os recursos necessários a esse enfrentamento
como uma prioridade em pesquisas e em políticas
públicas, elas continuam matando uma grande quan-
tidade de pessoas em todo o mundo, especialmente
nos países em desenvolvimento”, disse. E prosseguiu:

“No Brasil, em geral, e no estado do Rio de Janeiro,
em particular, estamos empenhados em acelerar es-
ses esforços, visando aumentar a atividade científica
e tecnológica neste campo. Por isso, iniciativas que
ajudem a promover tais esforços, entre elas o edital
da FAPERJ, são muito bem-vindas. Reafirmamos que
o combate às doenças contempladas nesse edital faz
parte da missão da Fiocruz.”

O edital, que começou a ser elaborado pela dire-
toria da Fundação em fevereiro de 2008 e contou,
à época, com ampla discussão com a comunidade
científica fluminense, concentra R$ 3 milhões do
total exclusivamente em projetos de pesquisa que
levem ao avanço do conhecimento e a sua
aplicabilidade clínica em curto prazo na preven-
ção, diagnóstico e tratamento da dengue.  A inici-
ativa também agradou o coordenador científico do
Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saíde
(CDTS) da Fiocruz, Carlos Morel. “Apesar de as
doenças contempladas pelo edital serem prioritárias,
elas costumam ser negligenciadas e os recursos aca-

Fig. 216. Distribuição das propostas apoiadas no âmbito do edital “Apoio ao estudo de doenças negligenciadas e
reemergentes – 2008” por área do conhecimento (número de projetos contemplados e montantes financeiros, em
milhões de reais)

Fiocruz, com 20 projetos, no valor de R$ 2.849.277,00
(33,93%). (Fig. 215) A área de Parasitologia foi a mais
contemplada, com 12 projetos apoiados, no valor de
R$ 1,78 milhão; com valores de contemplação próxi-
mos a R$ 1 milhão, ficaram as áreas de Medicina,
Genética, Microbiologia e Farmacologia. Fig. 216)
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bam sendo direcionados para doenças de maior
apelo, como o câncer. Só tenho que elogiar a Fun-
dação por esse edital e também pelos critérios de
seleção da FAPERJ, sempre transparentes. Ainda
mais porque o edital favorece pesquisas sobre a
dengue, o que tem tudo a ver com o momento que
vivemos no Rio. Tantas mortes por essa doença são
uma vergonha para os cariocas. A dengue precisa
de prevenção e tratamentos permanentes, por isso
o investimento nessa área, apesar de ser local, vai
gerar com certeza um efeito até global.” Para o
diretor científico da FAFERJ, Jerson Lima da Silva,
foi a primeira vez que se lançou um edital com tal
volume de recursos. “É enorme a premência de in-
vestimentos de pesquisa nessa área, sobretudo em
países em desenvolvimento. Temos o dever de esti-
mular esses estudos. No Brasil, e no Rio de Janei-
ro, em particular, há competência bem instalada na
área, embora com poucos recursos. Temos, por exem-

plo, uma tradição forte em trabalhos sobre doença
de Chagas. A própria Fiocruz mantém uma quanti-
dade enorme de núcleos de estudos sobre lepra, ma-
lária, e mais recentemente sobre dengue”, falou o
diretor científico. “Houve iniciativas do governo fe-
deral nos últimos anos em apoiar estas pesquisas,
mas é a primeira vez que uma agência estadual faz
um aporte de recursos com esse volume”, fala. Por
outro lado, também há uma alta produção científica
e tecnológica no Estado nessa temática. De acordo
com Jerson Lima, o que se buscou com o edital foi
juntar competências em áreas diferentes, envolven-
do grupos de pesquisadores para tentar acelerar e
chegar a resultados o mais rapidamente possível. “Há
diversos projetos no setor de vacinas, terapias e di-
agnósticos que podem apresentar aplicação em cur-
to prazo. Acredito que teremos agradáveis surpresas
em um período relativamente curto”, concluiu o di-
retor científico.



290 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ



291Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

EXEMPLOS DE PROJETOSEXEMPLOS DE PROJETOSEXEMPLOS DE PROJETOSEXEMPLOS DE PROJETOSEXEMPLOS DE PROJETOS
APOIADOS PELAPOIADOS PELAPOIADOS PELAPOIADOS PELAPOIADOS PELA FAPERJA FAPERJA FAPERJA FAPERJA FAPERJ
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BONS VENTOS QUE AJUDAM A MOVER ÁGUAS

Título do Projeto: Desenvolvimento de um aerogerador para uso emTítulo do Projeto: Desenvolvimento de um aerogerador para uso emTítulo do Projeto: Desenvolvimento de um aerogerador para uso emTítulo do Projeto: Desenvolvimento de um aerogerador para uso emTítulo do Projeto: Desenvolvimento de um aerogerador para uso em
sistemas de bombeamento de água subterrâneasistemas de bombeamento de água subterrâneasistemas de bombeamento de água subterrâneasistemas de bombeamento de água subterrâneasistemas de bombeamento de água subterrânea

PPPPProponente: Lroponente: Lroponente: Lroponente: Lroponente: Luiz Cezar Sampaio Puiz Cezar Sampaio Puiz Cezar Sampaio Puiz Cezar Sampaio Puiz Cezar Sampaio Pereiraereiraereiraereiraereira

Edital/PEdital/PEdital/PEdital/PEdital/Programa: Apoio à Inovação Trograma: Apoio à Inovação Trograma: Apoio à Inovação Trograma: Apoio à Inovação Trograma: Apoio à Inovação Tecnológica - AIT 2007ecnológica - AIT 2007ecnológica - AIT 2007ecnológica - AIT 2007ecnológica - AIT 2007

Empresa: Enersud Indústria e Soluções Energéticas Ltda.Empresa: Enersud Indústria e Soluções Energéticas Ltda.Empresa: Enersud Indústria e Soluções Energéticas Ltda.Empresa: Enersud Indústria e Soluções Energéticas Ltda.Empresa: Enersud Indústria e Soluções Energéticas Ltda.

A energia eólica produzida no País deixou de ser,
ao longo dos últimos anos, apenas um traço nas
estatísticas da matriz energética brasileira para se
transformar numa opção cada vez mais atraente
para os investimentos do setor privado. Mas, se por
um lado, a expansão do setor acompanha a ten-
dência mundial de destinar recursos cada vez mai-
ores a essa fonte de energia limpa, por outro lado,
há ainda um longo caminho a trilhar do ponto de
vista tecnológico até que se possa torná-la realmente
competitiva. Na localidade de Tribobó, no municí-
pio de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio,
uma microempresa fluminense, Enersud Indústria
e Soluções Energéticas Ltda., vem trabalhando
em projeto para adaptar a geração de energia eólica
às necessidades da população que vive na zona
rural. O objetivo principal dos empresários é
oferecer uma alternativa àqueles que não dispõem
de energia elétrica e precisam alimentar motores e
máquinas destinados à extração de água subterrâ-
nea, utilizada tanto para irrigar a lavoura e alimen-
tar o gado como para uso doméstico. Como no
interior o avanço da eletrificação ainda deve
demorar para alcançar as regiões mais isoladas, a
empresa pretende disponibilizar, a partir da energia
produzida por aerogeradores – turbinas na forma
de cataventos ou moinhos –, um sistema que
oferece algumas vantagens sobre os demais produ-
tos existentes no mercado nesse mesmo
segmento.  Alimentado por energia eólica, o aero-
gerador é uma alternativa viável e terá, certamente,
um custo competit ivo, se comparado às
demais opções já existentes.

Os aerogeradores são a evolução natural dos cata-
ventos, muito populares nas salinas da região lito-
rânea do Norte Fluminense, mas que apre-
sentam limitações quando o assunto é a extração
de água a grandes profundidades. O novo
sistema pode ainda retirar água do solo a profun-
didades que alcançam de 60 a 100 metros – tarefa
difícil para os cataventos mecânicos. O projeto da
Enersud prevê a produção de aerogeradores com

5 quilowatts (5.000 watts) de potência, capazes de
garantir um bombeamento de 2,5 quilowatts, mes-
mo em condições climáticas pouco favoráveis, com
ventos de baixa intensidade. 

As turbinas eólicas podem ter uma vida útil de 20
anos sem manutenção, passando apenas por ins-
peções periódicas”, garante. Ao longo dos
últimos anos, a Enersud espalhou pelo país – do
Rio Grande do Sul ao Pará – cerca de 200 turbinas
destinadas à geração de energia para
uso doméstico. “O know-how utilizado nos geradores
de energia eólica já está bastante disseminado, ao
contrário da tecnologia destinada ao aerobom-
beamento, onde as variáveis são muitas e as op-
ções disponíveis no mercado são importadas e ca-
ras. A utilização de turbinas eólicas potencializa a
expansão da fronteira agrícola, onde, muitas vezes,
há terras que possuem uma ferti l idade
potencial, mas que necessitam de água.
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BIORREATOR NA ELIMINAÇÃO DE LIXO

O pesquisador Renato Vasconcelos, da empresa
Inspector Engenharia, vem aperfeiçoando e difun-
dindo projeto de um biorreator capaz de, em um prazo
de 60 dias, transformar toneladas de lixo
biodegradável em adubo para a agricultura. O pro-
jeto, em sua primeira fase, desenvolveu um sistema
de automação para usinas de triagem de lixo; e a
segunda fase incluiu o desenvolvimento de um
biorreator capaz de utilizar a transformação do ma-
terial orgânico segregado.

O biorreator já vem funcionando de forma satisfatória
na Usina de Triagem de Lixo e Compostagem de Re-
síduos de Paty do Alferes, no interior fluminense. Ele
é composto de uma célula fechada para disposição
do lixo orgânico, com fundo de polietileno de alta
densidade e cobertura plástica para evitar o escapa-
mento de gases. Esse biorreator pode ser projetado
em diversas dimensões e, qualquer que seja o tama-
nho do equipamento, a degradação de detritos é
sempre acelerada, bastando para isso injetar-se oxi-
gênio, favorecendo a proliferação dos micro-

Título do Projeto: Biorreator SanitárioTítulo do Projeto: Biorreator SanitárioTítulo do Projeto: Biorreator SanitárioTítulo do Projeto: Biorreator SanitárioTítulo do Projeto: Biorreator Sanitário

PPPPProponente: Rroponente: Rroponente: Rroponente: Rroponente: Renato da Fenato da Fenato da Fenato da Fenato da Fonseca Vonseca Vonseca Vonseca Vonseca Vasconcelosasconcelosasconcelosasconcelosasconcelos

Edital/Programa: Rio Inovação 2Edital/Programa: Rio Inovação 2Edital/Programa: Rio Inovação 2Edital/Programa: Rio Inovação 2Edital/Programa: Rio Inovação 2

Instituição/Empresa: Inspector Engenharia LtdaInstituição/Empresa: Inspector Engenharia LtdaInstituição/Empresa: Inspector Engenharia LtdaInstituição/Empresa: Inspector Engenharia LtdaInstituição/Empresa: Inspector Engenharia Ltda

organismos responsáveis pela degradação da maté-
ria orgânica (biooxidação). É relevante notar que,
retirando-se o material reciclável e a parcela do lixo
não biodegradável, a matéria orgânica equivale a
65% do peso dos resíduos que chegam a uma usina
de tratamento.

O oxigênio injetado desempenha um papel impor-
tante no tratamento dos resíduos. Cabe ressaltar ainda
que, caso depositados em aterros sanitários, esses
resíduos orgânicos podem gerar CO² e metano e o
processo de decomposição levaria cerca de 50 anos,
introduzindo odor ruim e microorganismos
patogênicos no meio ambiente. O processo desen-
volvido pelo empreendedor prevê também a
reintrodução controlada do chorume gerado durante
o processo de degradação da matéria orgânica. Isso,
porém, em um processo totalmente automatizado, so-
mente acontece depois que o chorume produzido é
captado por dutos e canaletas e levado para um tan-
que, onde permanece até haver a sua necessidade de
reintrodução, de modo a agilizar o processo.
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PAMMEMBRANAS
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Um recurso estratégico, a água é considerada, hoje,
a grande questão do século XXI. Analistas de política
internacional prevêem que as novas disputas mundi-
ais serão travadas por conta de disputas pelo líquido.
Empresas que oferecem serviços de purificação e
reciclagem de águas devem protagonizar disputas cada
vez mais acirradas num mercado global em que o
H2O já provoca escaramuças entre países em regiões
áridas do Oriente Médio e do norte da África. Uma
das empresas que se prepara para brigar nesse novo
mercado no País é a PAM-Membranas Seletivas. Ins-
talado desde 2005 na Incubadora de Empresas da
Coppe /UFRJ –, já exibe um portfólio de negócios
com empresas de purificação de água nos processos

da indústria de papel, reciclagem de água em postos
de gasolina, tratamento e reuso de água da produção
de petróleo e fábricas de pigmento. Em setembro de
2007, a PAM-Membranas ganhou reconhecimento ao
levar o Prêmio Nacional de Empreendedorismo Ino-
vador, na categoria Melhor Empresa Incubada.

Os números relativos à utilização da água na produ-
ção industrial dão uma idéia dos valores que o mer-
cado movimenta. Uma indústria de São Paulo paga
hoje R$ 8,50 por cada metro cúbico de água que
entra em seus reservatórios, e mais R$ 8,50 pelo mes-
mo metro cúbico da água vertida no sistema de esgo-
to. Na cidade do Rio de Janeiro, esse custo é de R$ 5
na captação e mais R$ 5 por metros cúbicos de esgo-
to lançado. Evitar desperdício, reusar e racionalizar a
utilização desse líquido é mais que uma questão polí-
tica ou ambiental: é econômica.

O projeto desenvolvido por PAM-Membranas nada
mais é do que um conjunto de tubinhos de dimensões
capilares feitos de material plástico flexível, cujas pare-
des contêm microporos capazes de reter todos os
microorganismos ou qualquer material em suspensão
com dimensões micrométricas. Para o uso industrial,
feixes dessas fibras ocas são reunidos e incorporados
em módulos tubulares de vários tamanhos e capaci-
dades, utilizando materiais como PVC (policloreto de
vinila, plástico da família dos termoplásticos), CPVC
(PVC com maior adição de cloro) e aço inox  para
microfiltração.  Segundo a BBC Research, braço espe-
cializado em pesquisas sobre mercado & inovação da
tradicional rede estatal britânica de comunicação, o
mercado mundial de microfiltração (somente membra-
nas) cresceu de U$ 200 milhões, em 1990, para U$
800 milhões, em 2005. As estimativas prevEem que
esse mercado chegará a um patamar de U$ 1,2 bi-
lhão em 2010.  Com o emprego dos sistemas de
microfiltração proposto pela PAM-Membranas, capa-
zes de produzir água para reUso secundário a um cus-
to médio de R$ 1/metro cúbico, as indústrias e os con-
domínios que optarem por essa tecnologia poderão en-
xugar, de forma considerável, os gastos com a conta de
água.
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BIOFÁBRICA: MUDAS DE FRUTAS COM MELHORAMENTO GENÉTICO
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A região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro ga-
nhou a primeira biofábrica fluminense. Sediado no
município de Bom Jesus de Itabapoana, o projeto
une o Laboratório de Melhoramento Genético Ve-
getal, da Universidade Estadual do Norte
Fluminense (Uenf), à empresa Itamudas. Com um
investimento de R$ 369 mil, a biofábrica poderá
ser levada a diversas outras cidades fluminenses. A
iniciativa permitirá produzir mudas resistentes a
nematóides, como o Meloidogyne mayaguensis,
que ataca goiabeiras. A praga, que vem contami-
nando os cultivares de alguns municípios, como
São João da Barra e Cachoeiras de Macacu, tem,
ao longo dos anos, prejudicado os pequenos pro-
dutores da região.

A biofábrica irá atuar em duas frentes. De um lado,
dará continuidade à parceria entre a Itamudas e os

pesquisadores da Uenf, nos estudos para se chegar
a uma variedade de goiabeira resistente. De outro,
promoverá a produção de plântulas de banana e de
espécies de orquídeas para comercialização a agri-
cultores locais. A partir de matrizes de orquídeas
usadas para produzir material genético e para cul-
tura dos tecidos que serão empregados nos labora-
tórios da biofábrica, o empreendimento irá transfor-
mar esse material em mudas, a serem comercializadas
para produtores locais, que as cultivarão durante as
fases seguintes, até a floração. O mesmo tratamento
será dado às mudas de bananas. No caso destas e
também das orquídeas, a expectativa é de cultivo,
junto com pequenos agricultores da região, de 100
mil mudas anuais de alto padrão genético e livre de
doenças, que seria capaz de atender todo o estado
do Rio de Janeiro
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PESQUISA FAZ DIAGNÓSTICO DA ECONOMIA DA ZONA OESTE: SANTA CRUZ, CAMPO
GRANDE, BANGU E REALENGO
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Muito se fala sobre a rápida expansão do setor imo-
biliário na Zona Oeste da capital fluminense, que
avança a passos largos, especialmente, na Barra da
Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes. Mas o cresci-
mento da cidade vai além desses bairros cariocas,
predominantemente residenciais. É o que mostra a
pesquisa liderada pela professora Renata La Rovere,
do Instituto de Economia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (IE/UFRJ). De acordo com os da-
dos preliminares levantados para o estudo, as regi-
ões administrativas de Campo Grande, Realengo,
Santa Cruz e Bangu, que representam cerca de 30%
da área do município do Rio de Janeiro, têm forte
vocação industrial e um significativo potencial de
desenvolvimento tecnológico.  O critério de escolha
desses quatro bairros foi por seu perfil econômico.  A
Zona Oeste oferece para a indústria a proximidade
com o Porto de Itaguaí e o Arco Metropolitano do
Rio de Janeiro, em construção pelo governo do esta-
do.  O trabalho foi dividido em quatro etapas: le-
vantamento estatístico preliminar da economia lo-
cal, com base em pesquisas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e na Relação Anual
de Informações  Sociais (Rais) do Ministério do Tra-
balho, que concluiu que a Zona Oeste tem uma
predominância das atividades comerciais e de ser-
viços, além de uma especialização relativa na in-
dústria, quando comparada com o restante do mu-
nicípio do Rio; envio de questionários a 262 em-
presas da Zona Oeste, análise dos produtos, van-
tagens da localização, perspectivas de crescimen-
to, a qualificação da mão-de-obra, e se elas fazem
inovação tecnológica ou contratam empresas de fora
da região; realização de estudos qualitativos por
uma equipe multidisciplinar que se dedicou a dife-
rentes aspectos do desenvolvimento socioeconômico
local, entre a ocupação e uso do solo, logística e
infraestrutura, segurança, educação, comércio ex-
terior e condições de governança; e por último, a
realização de um seminário com a participação das
lideranças empresariais e institucionais.

A pesquisa constatou que, apesar da demanda in-
dustrial da região, a maioria dos cursos técnicos ofe-
recidos na Zona Oeste é voltada para a área de saú-
de.  O cadastro do IPTU [Imposto Predial e Territorial
Urbano] das quatro regiões mostra que a área total
dos imóveis na região é de 163.866.617 m2. Destes,
92% são terrenos, 7% são apartamentos e casas, e o
resto é constituído por áreas de uso industrial. O es-
tudo observou também a participação da Zona Oes-
te no comércio exterior da cidade. As regiões respon-
dem por 6,7% das exportações e 5,11% das importa-
ções do município, em relação ao número de empre-
sas, o que ainda representa uma inserção relativa-
mente pequena. Os principais setores exportadores
são a metalurgia básica (80%), que tem em Santa
Cruz seu polo principal, e o setor químico (11%).
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PLANTA  PODE SER O PONTO DE PARTIDA PARA REMÉDIO CONTRA A DENGUE
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Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
deram o primeiro passo para o desenvolvimento de
um medicamento para reduzir os efeitos inflama-
tórios e a gravidade dos casos de dengue – enfer-
midade que nos últimos 15 anos vem se propagan-
do com rapidez em países tropicais de diversas regi-
ões, incluindo a América Latina. Estudando a
Uncaria tomentosa, a popular unha-de-gato, entre
outras plantas com características imunossupressoras,
cientistas do Laboratório de Imunologia Viral do Ins-
tituto Oswaldo Cruz alcançaram promissores resul-
tados nos testes in vitro de alguns dos princípios
ativos da planta.

Usando uma técnica inédita de cultivo das células
de defesa do organismo, os pesquisadores observa-
ram que alguns dos princípios ativos da unha-de-
gato reduziram a produção de citocinas – proteínas
associadas à resposta inflamatória do organismo –
, diminuindo as chances de agravamento da doen-
ça. No laboratório, uma fração enriquecida em
alcalóides da Uncaria tomentosa mostrou-se eficaz
na redução de fatores inflamatórios. A pesquisa faz
parte de um projeto da Fiocruz, desenvolvido inici-
almente em Farmanguinhos, de testar diversas subs-
tâncias extraídas de plantas medicinais para criar
novos medicamentos.

O grupo de pesquisadores trabalha com substânci-
as ainda inéditas, embora com tradição na medici-
na popular e abundantes no País, para que mais
tarde possam ser usadas como matéria-prima, como
no caso da unha-de-gato, empregada popularmente
contra a artrite e também como suplemento para

aumentar a imunidade. A pesquisa, como enfatizam
os cientistas, é apenas um primeiro passo num amplo
quebra-cabeças até se chegar a um resultado efetivo
na criação de um medicamento para tratar a enfermi-
dade. Atualmente, o tratamento nos casos de dengue
é feito apenas no sentido de aliviar os sintomas, como
dores e febre. Embora outros grupos de pesquisado-
res também estejam testando outras substâncias, não
há, na clínica, atualmente, drogas específicas que
estejam sendo usadas no tratamento dos que contraem
dengue. Com isso, muitos casos se agravam. A pes-
quisa da Fiocruz abre novas perspectivas para o tra-
tamento da doença no futuro.
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CURANDEIRA É A VOVOZINHA PESQUISA REVELA RICO UNIVERSO DE MULHERES
HERBALISTAS DA BAIXADA
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As quintas-feiras são movimentadas na Igreja Nos-
sa Senhora de Fátima, no bairro Santa Maria, em
Belford Roxo, Região Metropolitana do Rio. Na co-
zinha instalada nos fundos da paróquia, a procura
por remédios fitoterápicos não pára.  Moradores da
comunidade buscam medicamentos para tratar os
mais diversos problemas de saúde e são atendidos
pelas integrantes do grupo Grão de Mostarda, mu-
lheres acima dos 40 anos, cujo conhecimento sobre
o uso de plantas medicinais as transformou em refe-
rência no bairro. Elas também são objeto da pes-
quisa “Mulheres da Rede Fitovida: ervas medicinais,
envelhecimento e associativismo” e do vídeo
etnográfico “Curandeira é a vovozinha”, que a an-
tropóloga e jornalista Mariana Leal, do programa
de pós-graduação em Ciências Sociais da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), desenvol-
veu com apoio do programa Bolsista Nota 10, da
FAPERJ. O grupo compõem-se, em sua maioria, de
mulheres que deixaram de ficar restritas ao espaço
doméstico – onde muitas vezes não mais tinham
função por já haver passado da fase reprodutiva e
não precisarem mais cuidar dos filhos –, passando
a ser consideradas como as detentoras de um sa-
ber.  A pesquisa procurou analisar aspectos cultu-
rais, práticas curativas e transmissão de conheci-
mentos de um dos diversos grupos que fazem parte

da Rede Fitovida. Por meio da metodologia antropo-
lógica e do registro audiovisual, o vídeo e a pesquisa
mostram quem são essas mulheres, o que fazem e
por que fazem. O grupo escolhido foi o Grão de
Mostarda. Assim como as senhoras que o integram,
existem muitas outras mulheres de idade, de cama-
das populares, que se reúnem em cozinhas comuni-
tárias, em localidades de baixa renda O Grão de
Mostarda é um dos 108 grupos que constituem a
Rede Fitovida, criada em 2000 para transmitir co-
nhecimento e buscar soluções conjuntas para supe-
rar as dificuldades que todas enfrentam. Suas princi-
pais características são o trabalho voluntário e a venda
de preparações medicamentosas a preço de custo.
A Rede Fitovida reivindica que o saber que detêm
seja valorizado e reconhecido como parte do
patrimônio cultural imaterial. Para isso, as “vovós”
andam se empenhando em inventariar o que sabem.
Nesse sentido, a rede conta com apoio do Ministério
da Cultura, por meio do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan), e da Petrobras,
que está financiando o inventário dessa tradição po-
pular. Elas também estão contribuindo com técnicos
dos ministérios do Meio Ambiente e da Saúde, num
trabalho ligado ao patrimônio genético vegetal e para
o registro nacional de fitoterápicos e plantas medici-
nais.
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EMPRESA CARIOCA DESENVOLVE SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADA INÉDITO NO
MUNDO
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Para garantir a segurança de eventos que reúnem
uma grande circulação de pessoas – tais como shows
ao ar livre, festas de réveillon e blocos carnavales-
cos –, as autoridades são obrigadas a mobilizar
agentes de diversos órgãos e instituições, como Po-
lícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e fun-
cionários responsáveis pela engenharia do trânsito
(no Rio, a CET-Rio). Com isso, não raro, as autori-
dades têm dificuldades para coordenar a troca de
informações entre os agentes e, em caso de necessi-
dade, colocar em andamento medidas que evitem
eventuais distúrbios e que coloquem em risco a inte-
gridade física dos participantes. Em busca de uma
solução tecnológica que permita uma perfeita sintonia
entre as diversas equipes, a empresa carioca
Tecnologia em Sistemas de Comando e Controle Ltda.
(TecC2), em parceria com o Instituto Militar de En-
genharia (IME), desenvolveu o Centro Integrado de
Monitoramento e Coordenação Móvel (CIMov). Nele,
uma central de comando instalada em um micro-
ônibus recebe informações e imagens em tempo real
por meio de potentes câmeras e antenas espalhadas
pela área designada para a realização de um deter-
minado evento. Dentro do veículo, os comandantes
dos órgãos implicados na segurança são municiados
de informações sobre eventuais ocorrências e podem,
assim, tomar decisões rapidamente.

Além do micro-ônibus, o sistema conta com duas
unidades de vigilância móveis (UVM), semelhantes a
um pequeno reboque que pode ser acoplado a qual-
quer veículo e, em seguida, colocado em local próxi-
mo, para apoio ao micro-ônibus. Tanto o CIMov como
as UVM não necessitam de fios, e sua comunicação
toda se dá por uma rede do tipo MESH, por rádio. Os
veículos são equipados com baterias capazes de fun-
cionar, ininterruptamente, por até cinco dias. Já as
câmeras de vigilância alcançam 300 metros de dis-
tância em alta resolução e ainda possuem um zoom
óptico de 35 vezes. A iniciativa, inédita no mundo, já
é objeto de um pedido de patente junto ao INPI (Ins-
tituto Nacional da Propriedade Intelectual).
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BANCO DE DADOS DE DNA É NOVA ARMA DA POLÍCIA PARA IDENTIFICAR
DESAPARECIDOS

Título do Projeto:Título do Projeto:Título do Projeto:Título do Projeto:Título do Projeto:     Projeto localizarProjeto localizarProjeto localizarProjeto localizarProjeto localizar

Proponente: Selma Proponente: Selma Proponente: Selma Proponente: Selma Proponente: Selma Lílian Sallenave SalesLílian Sallenave SalesLílian Sallenave SalesLílian Sallenave SalesLílian Sallenave Sales

Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007

Instituição: Instituto de PInstituição: Instituto de PInstituição: Instituto de PInstituição: Instituto de PInstituição: Instituto de Pesquisas e Pesquisas e Pesquisas e Pesquisas e Pesquisas e Perícias em Genética Ferícias em Genética Ferícias em Genética Ferícias em Genética Ferícias em Genética Forense (IPPGF)orense (IPPGF)orense (IPPGF)orense (IPPGF)orense (IPPGF)

A investigação de casos de desapareci-
mento no estado do Rio de Janeiro – que
nos primeiros nove meses de 2008 regis-
trou 3.655 ocorrências desse tipo – ga-
nhou um aliado na Polícia Civil
fluminense: o banco de dados de DNA
do Instituto de Pesquisas e Perícias em Ge-
nética Forense (IPPGF). A iniciativa é um
desdobramento do projeto Localizar, uma
parceria da polícia com instituições de
ensino e pesquisa do estado. O banco de
dados genéticos foi elaborado para pro-
cessar mais de 300 amostras biológicas,
retiradas dos despojos de diversas vítimas
fatais necropsiadas pelo Instituto Médico
Legal (IML) e enterradas como indigentes.

O objetivo é estabelecer um banco de
dados que permita o cruzamento do exa-
me de DNA extraído das amostras dos
restos mortais dos indigentes, a maioria
ossadas, com o DNA de parentes dos de-
saparecidos vinculados a procedimentos
policiais em andamento no Setor de Descoberta de
Paradeiros, da Delegacia de Homicídios. Como já
existe um cadastro desses parentes e muitos já pro-
curam seus familiares, o instituto deverá relacionar
a ossada com o cadastro para identificar as pes-
soas desaparecidas. Os parentes serão contactados,
por assistentes sociais, para fazerem o exame de
DNA. O uso de um dos ramos atuais da genética
forense, a biologia molecular, para elucidar crimes
não é novidade em outros países. O governo es-
panhol desenvolve o projeto Fênix. Nos Estados
Unidos, existe o Sistema CODISmp – CODIS
Missing Person’s Database. Na Nova Zelândia, o
projeto FEEDS/ESR congrega, em um único banco
de dados, os sistemas criminais e de não identifi-
cados. Já no estado do Rio de Janeiro, a iniciativa
da perícia técnico-científica de montar um banco
de dados de DNA é inédita.  Se por ora ainda não
há um banco de dados nacional entre as polícias

civis, no futuro será possível confrontar o material
com o de outros estados.

Atendendo a princípios éticos, o cadastramento dos
parentes dos indigentes será voluntário e vai res-
guardar a identificação do doador. A coleta do ma-
terial biológico dos familiares será realizada medi-
ante a assinatura de um termo de consentimento li-
vre e esclarecido, de modo a preservar a privacida-
de dos dados genéticos. Após localizar o desapare-
cido, os dados de tipagem genética de todos os fa-
miliares serão removidos do sistema.

A integração científica e acadêmica com a Polícia
Civil vislumbra uma nova forma de perícia. No mun-
do todo, especialistas estão apostando nesse tipo de
parceria como o futuro da investigação, que terá
uma perícia científica, com o auxílio das novas
tecnologias. Esses dados, além de contribuírem para
a investigação policial, podem resultar em outras
pesquisas no âmbito acadêmico.
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NOVA VIATURA OFERECE SEGURANÇA E CONFORTO PARA POLICIAIS

Título do projeto: Viatura Blindada Tática LeveTítulo do projeto: Viatura Blindada Tática LeveTítulo do projeto: Viatura Blindada Tática LeveTítulo do projeto: Viatura Blindada Tática LeveTítulo do projeto: Viatura Blindada Tática Leve

PPPPProponente: Proponente: Proponente: Proponente: Proponente: Paulo Raulo Raulo Raulo Raulo Roberto Roberto Roberto Roberto Roberto Rocha Aguiarocha Aguiarocha Aguiarocha Aguiarocha Aguiar

Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1

Instituição/Empresa: Centro TInstituição/Empresa: Centro TInstituição/Empresa: Centro TInstituição/Empresa: Centro TInstituição/Empresa: Centro Tecnológico do Exércitoecnológico do Exércitoecnológico do Exércitoecnológico do Exércitoecnológico do Exército

 Com base em informações obtidas junto à     Secreta-
ria Estadual de Segurança (Seseg), o Centro
Tecnológico do Exército (CTEx), no bairro de
Guaratiba, Zona Oeste, concluiu o primeiro protóti-
po de um veículo blindado que poderá integrar a
frota de veículos utilizada no dia-a-dia pelas forças
de segurança do Estado. A viatura irá proporcionar
maior segurança e conforto aos policiais durante a
rotina de patrulhamento de ruas. O veículo, cha-
mado de Viatura Blindada Tática Leve (VBTL), tem
capacidade para levar até cinco policiais e seis pre-
sos. Com blindagem capaz de resistir a tiros de fuzil,
o protótipo possui, na parte traseira, reservada ao
transporte de presos, dois compartimentos indepen-
dentes, que permite separar homens de mulheres. A
nova viatura apresenta diversas vantagens sobre os

veículos Patamo (Patrulhamento Tático Móvel), usa-
dos atualmente no patrulhamento de ruas. Mesmo
usando coletes à prova de balas, as forças de segu-
rança correm o risco de serem alvejadas por projé-
teis, uma vez que as viaturas Patamo não apresen-
tam qualquer mecanismo de blindagem.  O projeto
foi desenvolvido após visita da equipe de pesquisa-
dores do CTEx a diversos batalhões, onde foram le-
vantados os principais itens de segurança aponta-
dos como essenciais por policiais com prática em
patrulhas. O novo veículo poderá contribuir para a
mobilidade e o melhor desempenho das forças poli-
ciais não só no Estado do Rio de Janeiro, mas tam-
bém em outros estados da federação e ainda de tro-
pas brasileiras, em operações de paz junto às Na-
ções Unidas.
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NA PONTA DA LÍNGUA: ESTUDO DA FIOCRUZ PERMITIRÁ QUE PERITOS USEM SALIVA
PARA ANALISAR QUANTIDADE DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS EM MOTORISTAS
Proponente: Jefferson José Oliveira da SilvaProponente: Jefferson José Oliveira da SilvaProponente: Jefferson José Oliveira da SilvaProponente: Jefferson José Oliveira da SilvaProponente: Jefferson José Oliveira da Silva

Título do projeto: Estudo do impacto do uso de álcool e psicotrópicos nos incidentes deTítulo do projeto: Estudo do impacto do uso de álcool e psicotrópicos nos incidentes deTítulo do projeto: Estudo do impacto do uso de álcool e psicotrópicos nos incidentes deTítulo do projeto: Estudo do impacto do uso de álcool e psicotrópicos nos incidentes deTítulo do projeto: Estudo do impacto do uso de álcool e psicotrópicos nos incidentes de
transito e a capacitação do Estado para atenuar seus efeitostransito e a capacitação do Estado para atenuar seus efeitostransito e a capacitação do Estado para atenuar seus efeitostransito e a capacitação do Estado para atenuar seus efeitostransito e a capacitação do Estado para atenuar seus efeitos

Edital/programa: Prioridade RioEdital/programa: Prioridade RioEdital/programa: Prioridade RioEdital/programa: Prioridade RioEdital/programa: Prioridade Rio

Instituições: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Médico LegalInstituições: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Médico LegalInstituições: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Médico LegalInstituições: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Médico LegalInstituições: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Médico Legal

No Rio de Janeiro, um grupo de jovens sai de uma
rave após ter consumido drogas à vontade. No car-
ro, a direção fica a cargo do único rapaz que não
ingeriu álcool durante a noite, embora ainda esteja
sob efeito de uma pílula de ecstasy. No caminho, o
motorista comete uma série de imprudências. Não
demora muito para o carro ser parado por uma blitz.
Até aqui, a cena é comum. Mas, se ela ocorresse
hoje, provavelmente o motorista voltaria para casa
sem punição. É que o teste do etilômetro (o conheci-
do bafômetro) só mede o nível de álcool consumido.
Neste caso, nenhum grama.

Mas como saber se o motorista ingeriu outras dro-
gas, como o ecstasy, por exemplo? Nesse caso, o
suspeito de ter ingerido substância entorpecente pre-
cisaria, espontaneamente, aceitar ser levado a um
hospital, deixar que amostras de sangue fossem co-
lhidas e esperar pelo resultado. Esse método, além
de ser invasivo, exige tempo das autoridades e do
paciente. Além disso, para que uma morte no trânsi-
to seja contabilizada como provocada pela direção

em estado de embriaguez, é preciso que uma aná-
lise do cadáver constate a presença de álcool ou
outras drogas no sangue. Quando o condutor mor-
re no hospital –muitas vezes dias após o ocorrido, o
falecimento não engorda a lista.   Agora, imagine
se a primeira blitz pudesse colher amostras da sali-
va do condutor que ingerira ecstasy. Em poucos
minutos, graças a um equipamento especial, os
policiais constatariam a presença de drogas e o
motorista seria imediatamente obrigado a deixar o
veículo. Essa ação preventiva poderia, sem nenhu-
ma dúvida, salvar muitas vidas. E se esse mesmo
motorista, em vez de ter sido parado pela “blitz da
saliva”, se envolvesse em um acidente, colidindo
com outro automóvel? Nesse caso, a equipe do
Corpo de Bombeiros chamada para o local poderia
colher amostras do sangue dos motoristas vitima-
dos. Um automóvel da polícia, especialmente equi-
pado, transportaria o material colhido até o IML,
onde exames precisos diagnosticariam a presença
ou não de álcool ou de outras drogas no sangue
das vítimas, vivas ou mortas.



303Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

UM ROBÔ QUE GOSTA DE LIMPEZA E TRABALHA EM PROL DA SAÚDE 

Proponente: Alexandre EtchebehereProponente: Alexandre EtchebehereProponente: Alexandre EtchebehereProponente: Alexandre EtchebehereProponente: Alexandre Etchebehere

Título do Projeto: Robo-In ferramenta robotizada com múltiplas aplicaçõesTítulo do Projeto: Robo-In ferramenta robotizada com múltiplas aplicaçõesTítulo do Projeto: Robo-In ferramenta robotizada com múltiplas aplicaçõesTítulo do Projeto: Robo-In ferramenta robotizada com múltiplas aplicaçõesTítulo do Projeto: Robo-In ferramenta robotizada com múltiplas aplicações

Programa/Edital: Rio Inovação Programa/Edital: Rio Inovação Programa/Edital: Rio Inovação Programa/Edital: Rio Inovação Programa/Edital: Rio Inovação 

Instituição/Empresas: RInstituição/Empresas: RInstituição/Empresas: RInstituição/Empresas: RInstituição/Empresas: Robô-In e Fobô-In e Fobô-In e Fobô-In e Fobô-In e Fr ioterm r ioterm r ioterm r ioterm r ioterm 

A poluição do ar nas metrópoles se transformou
num grave problema de saúde pública e vem assu-
mindo proporções alarmantes neste início de século.
Para ficar num só exemplo, os chineses tiraram metade
da frota de automóveis das ruas de Pequim durante
os Jogos Olímpicos para que o resto do mundo – de
estrangeiros fãs do esporte que visitaram o país du-
rante o evento à audiência global de centenas de
milhões de telespectadores que acompanharam a com-
petição – não visse o altíssimo custo ambiental pro-
vocado pelo boom da economia que mais cresce no
planeta. Nos ambientes fechados e refrigerados,
contudo, permanece a sensação de que ali estamos
ao abrigo da ação de poluentes e de
microorganismos nocivos. Ledo engano, diria o
engenheiro Alexandre Etchebehere, da Robô-In, para
quem essa ameaça tem sido negligenciada por auto-
ridades, lideranças empresariais e especialistas
em saúde pública. A disseminação do ar condicio-
nado central nas últimas décadas não foi acompa-
nhada pelo desenvolvimento de tecnologias
capazes de garantir o controle da qualidade do ar
que respiramos dentro desses ambientes.  Uma
pessoa adulta respira entre 10 mil e 15 mil litros de ar
por dia. Análises bacteriológicas realizadas por agên-
cias particulares e públicas, dentro e fora do país,
têm evidenciado a presença de microorganismos no-
civos à saúde dentro de um grande número de
edificações climatizadas. Entre elas, os hospitais ocu-
pam o topo das preocupações das autoridades
governamentais, que, desde o fim da década de 1990,
buscam uma regulamentação eficiente para o setor.
De acordo com esses relatórios, uma das principais
causas para essa contaminação são os dutos dos sis-
temas de ar-refrigerado, por meio dos quais o ar é
conduzido aos diferentes espaços dos edifícios.  Em
busca de uma solução para o problema, 
Etchebehere  da Robô-In, em associação com a
empresa Frioterm Engenharia Ltda., criou um robô
multiferramenta capaz não só de percorrer e limpar
os dutos dos sistemas de ar-refrigerado, mas também
de higienizá-los. Equipado com uma escova e um

sistema de aspiração semelhante ao dos aspiradores
de pó domésticos, o mecanismo é capaz de limpar
as tubulações sem espalhar os resíduos pelo resto
do duto. O Robô-In, como é chamado, possui  uma
garra para pegar objetos, como plásticos,
madeiras, pedras, vidros etc. Dotado de uma pá, ele
ainda é capaz de recolher resíduos, como areia, pe-
dras de pequeno porte e lixo. Controlado por
um joystick, o mecanismo recebeu uma fonte de luz
e uma câmera que transmite imagens de alta defini-
ção do ambiente – seja o interior de tanques, tubu-
lações industriais, galerias ou forros – para um
monitor. O preço das primeiras unidades deve ficar
entre US$ 6 mil e US$ 15 mil cada, segundo as esti-
mativas do projeto e dependendo da configuração do
equipamento. O preço de modelos importados com
características semelhantes gira hoje em torno de US$
28 mil. De acordo com dados da Associação Brasi-
leira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e
Aquecimento (Abrava), há no país cerca de 120
empresas associadas e especializadas na instalação e
manutenção de ar condicionado, e cerca de 50 de-
las são ou pretendem ser prestadoras de serviços
de limpeza e higienização.
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RIO AVANÇA EM PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO

Título do Projeto: Caracterização do potencial terapéutico de células-tronco em modelos pré-Título do Projeto: Caracterização do potencial terapéutico de células-tronco em modelos pré-Título do Projeto: Caracterização do potencial terapéutico de células-tronco em modelos pré-Título do Projeto: Caracterização do potencial terapéutico de células-tronco em modelos pré-Título do Projeto: Caracterização do potencial terapéutico de células-tronco em modelos pré-
clínico da Doença de Pclínico da Doença de Pclínico da Doença de Pclínico da Doença de Pclínico da Doença de Parkinson: mecanismos de neurogênese e comparação funcional entrearkinson: mecanismos de neurogênese e comparação funcional entrearkinson: mecanismos de neurogênese e comparação funcional entrearkinson: mecanismos de neurogênese e comparação funcional entrearkinson: mecanismos de neurogênese e comparação funcional entre
células embrionárias adultascélulas embrionárias adultascélulas embrionárias adultascélulas embrionárias adultascélulas embrionárias adultas

Proponente: Stevens RehenProponente: Stevens RehenProponente: Stevens RehenProponente: Stevens RehenProponente: Stevens Rehen

Edital/PEdital/PEdital/PEdital/PEdital/Programa: Apoio à Programa: Apoio à Programa: Apoio à Programa: Apoio à Programa: Apoio à Pesquisa em Tesquisa em Tesquisa em Tesquisa em Tesquisa em Transplante de Órgãos e Transplante de Órgãos e Transplante de Órgãos e Transplante de Órgãos e Transplante de Órgãos e Tecidos no Estado do Rio deecidos no Estado do Rio deecidos no Estado do Rio deecidos no Estado do Rio deecidos no Estado do Rio de
Janeiro Apoio a Grupos Emergentes de PJaneiro Apoio a Grupos Emergentes de PJaneiro Apoio a Grupos Emergentes de PJaneiro Apoio a Grupos Emergentes de PJaneiro Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de Janeiroesquisa no Estado do Rio de Janeiroesquisa no Estado do Rio de Janeiroesquisa no Estado do Rio de Janeiroesquisa no Estado do Rio de Janeiro

Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Uma nova e promissora etapa nas pesquisas com
células- tronco promete trazer muitas novidades no
campo da terapia celular ao longo dos
próximos anos. Com o apoio dos ministérios da
Saúde e da Ciência e Tecnologia, o governo federal
promete inaugurar, até 2011, oito novos  laborató-
rios destinados às pesquisas com células-tronco. Com
um expressivo número de pesquisas em
andamento em instituições fluminenses, o estado do
Rio de Janeiro – com o apoio da FAPERJ, nos Insti-
tutos Nacional de Cardiologia (INC) e de
Ciências Biomédicas (ICB/UFRJ) – disputa a lide-
rança desse importante campo da ciência com os
principais centros de pesquisa do País. Um dos es-
tudos que garantem a vanguarda do estado nas
pesquisas com células-tronco é conduzido
pelo cientista Stevens Rehen, do Programa de
Neurociência Básica e Clínica, do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas (ICB), da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ). Em janeiro de 2008, o pes-
quisador anunciou que sua equipe havia domina-
do, com algumas modificações, a técnica japo-
nesa de reprogramar células do organismo para
que elas venham a se tornar pluripotentes, ou, em
outras palavras, capazes de se tornar tecido de
qualquer parte do corpo. A técnica abre novas
perspectivas para o uso de células-tronco
em aplicações biotecnológicas e terapêuticas no
futuro. Dois outros estudos – um deles também no
ICB e outro na Coppe (Instituto Luiz Alberto
Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa
em Engenharia), que também integra a UFRJ – que
contam igualmente com a participação de Rehen,
prometem importantes avanços no campo
da pesquisa com células-tronco. As células
pluripotentes induzidas, ou iPS (do inglês induced
pluripotent stem cells), são em tudo semelhantes
às células-tronco embrionárias e poderão atuar
como tal. Embora siga o protocolo japonês para
produzir as iPS, Rehen introduziu algumas
modificações na técnica. Para começar, diferente do

método original, que emprega fibroblastos (células
da pele), o pesquisador usou células renais humanas
para fazer a reprogramação. Também utilizou o
ácido valproico, reagente que facilita o processo de
reorganização do DNA.  A equipe de Rehen reali-
zou paralelamente a experiência tanto com
células humanas como com as de camundongos. O
processo propriamente dito foi realizado em
etapas, tanto em um caso como no outro. 

A médio prazo, a principal aplicação das iPS está
no auxílio à identificação de medicamentos.
“Podemos, por exemplo, reprogramar células da pele
de um paciente para em seguida transformá-las em
células do coração e empregá-las para
identificar novos medicamentos com potencial na
recuperação de cardiopatias. A criação das células
reprogramadas só foi possível graças a uma
parceria entre o grupo de Rehen no ICB/ UFRJ e
Martin Bonamino, pesquisador do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), com a participação
dos estudantes de pós-graduação Bruna Paulsen e
Leo Chicaybam.  Outra pesquisa em curso está na
aplicação de biorreatores para multiplicar células-
tronco, sejam elas embrionárias ou iPS. A ideia é
promover a produção em larga escala, capaz de
alimentar os mais diversos laboratórios no País.
O modelo clássico de biorreator busca a produção
de substâncias secretadas por células
(biofármacos). A pesquisa adapta essa tecnologia
para que o produto final seja a própria célula
viva, no caso células-tronco. Dessa forma, pode-se
chegar a um resultado 70 vezes maior do que
o obtido pelo método convencional.  Além disso,
consegue-se também maior rapidez, custos menores
e menor possibilidade de contaminação. A pergun-
ta agora é se, com a técnica, as iPS e as
células embrionárias genuínas se multiplicam na
mesma proporção. Espera-se, em dois anos, ter res-
postas a tais indagações. A utilização de
biorreatores para o cultivo de células-tronco é uma
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parceria entre o grupo de Rehen, no ICB/UFRJ e
Leda Castilho, pesquisadora da Coppe/UFRJ, e
conta com a participação dos alunos de pós-gradu-
ação Aline Marie Fernandes e Paulo André
Marinho. Nesse meio tempo, paralelamente, outro
trabalho está sendo desenvolvido. Rehen e sua equi-
pe estão testando a atuação de três diferentes tipos de
células-tronco: as embrionárias, as iPS (originadas da
pele) e as extraídas de polpa de dente para
tratamento da doença de Parkinson. Os pesquisadores
comparam os três tipos procurando identificar qual
deles será o mais eficaz para o tratamento da doen-
ça em modelo animal. 

O grupo de Rehen já determinou  que células
derivadas da polpa dentária secretam fatores que
favorecem a sobrevivência de células-tronco
mbrionárias transplantadas. O desenvolvimento do
modelo pré-clínico da doença de Parkinson é uma
parceria entre o grupo de Rehen e de Jean-Christophe

Houzel, neurocientista do ICB/UFRJ. O estudo tem
colaboração de pesquisadores da Universidade
Federal Fluminense (UFF) e do aluno de
Iniciação Científica Fabio Conceição. Essas célu-
las estão sendo aplicadas em modelos animais, nos
quais foram induzidos os sintomas da doença. Nos
Estados Unidos, os primeiros testes realizados em
humanos com células-tronco embrionárias começa-
ram  em março de 2008.  Estão sendo testadas em
pacientes com lesão de medula espinal.  Acredita-
se que, em cinco anos, saberemos se o
potencial terapêutico de células-tronco embrio-
nárias, observado em animais, é uma realidade.

As pesquisas têm como alvo o tratamento de doen-
ças que afetam um grande número de cidadãos,
como a doença de Parkinson, o mal de Alzheimer,
a diabetes mellitus, problemas cardíacos, doenças
sanguíneas e câncer, dentre muitas outras     
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BRASIL: UMA NOVA POTÊNCIA MUNDIAL EM BIOCERÂMICAS?

Título do Projeto: Biocerâmicas nanoestruturadas: produção, propriedades e aplicações naTítulo do Projeto: Biocerâmicas nanoestruturadas: produção, propriedades e aplicações naTítulo do Projeto: Biocerâmicas nanoestruturadas: produção, propriedades e aplicações naTítulo do Projeto: Biocerâmicas nanoestruturadas: produção, propriedades e aplicações naTítulo do Projeto: Biocerâmicas nanoestruturadas: produção, propriedades e aplicações na
medicina regenerativa do tecido ósseomedicina regenerativa do tecido ósseomedicina regenerativa do tecido ósseomedicina regenerativa do tecido ósseomedicina regenerativa do tecido ósseo

Proponentes: Alexandre Malta Rossi e Radovan BorojevicProponentes: Alexandre Malta Rossi e Radovan BorojevicProponentes: Alexandre Malta Rossi e Radovan BorojevicProponentes: Alexandre Malta Rossi e Radovan BorojevicProponentes: Alexandre Malta Rossi e Radovan Borojevic

Edital/Programa: Cientista do Nosso EstadoEdital/Programa: Cientista do Nosso EstadoEdital/Programa: Cientista do Nosso EstadoEdital/Programa: Cientista do Nosso EstadoEdital/Programa: Cientista do Nosso Estado

Instituição/Empresa: Centro Brasileiro de PInstituição/Empresa: Centro Brasileiro de PInstituição/Empresa: Centro Brasileiro de PInstituição/Empresa: Centro Brasileiro de PInstituição/Empresa: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e Universidade Fesquisas Físicas (CBPF) e Universidade Fesquisas Físicas (CBPF) e Universidade Fesquisas Físicas (CBPF) e Universidade Fesquisas Físicas (CBPF) e Universidade Federalederalederalederalederal
do Rio de Janeiro (UFRJ)do Rio de Janeiro (UFRJ)do Rio de Janeiro (UFRJ)do Rio de Janeiro (UFRJ)do Rio de Janeiro (UFRJ)

Quando o corpo humano sofre uma perda óssea,
diferentemente do que ocorre com partes menos rí-
gidas do corpo – como a pele, a língua e o estôma-
go –, as células que habitam a região lesionada
não conseguem, sozinhas, reconstituir o osso.
Elas precisam de um suporte, um apoio. É quando
entram em cena os biomateriais –utilizados para
repor ou auxiliar na reparação de algumas partes
do corpo. Entre esses materiais, as biocerâmicas se
destacam pela capacidade que têm de “entrar” no
corpo, sem provocar qualquer reação tóxica, por
sua biocompatibil idade, e estimular a
recuperação do osso danificado (bioativi-
dade). Com o aumento da expectativa de vida da
população e, consequentemente, das compli-
cações médicas relacionadas à terceira idade –
entre elas, a perda óssea –, há uma demanda cada
vez maior por biocerâmicas. O Brasil, com
um número crescente de pesquisadores e o avanço
de sua infraestrutura de pesquisa, já lidera o campo
latinoamericano de biomateriais. Mas para se tor-
nar uma potência mundial na produção de
biocerâmicas, o País ainda precisará enfrentar
importantes desafios. Há diversos tipos de
materiais cerâmicos, com diferentes aplica-
ções médicas. Os mais uti l izados em
procedimentos de regeneração óssea são  os com-
postos de fosfato de cálcio. Embora exista em abun-
dância nas terras brasileiras, o fosfato de cálcio de
origem mineral não é adequado ao uso médico por
conter um alto teor de impurezas. Por isso,
as biocerâmicas disponíveis hoje no mercado são
produzidas principalmente a partir de ossos
bovinos, devido a sua similaridade com a
fase mineral dos ossos humanos. Uma

alternativa que ganha cada vez mais adeptos, tan-
to no meio acadêmico como no setor privado, é o
uso do fosfato de cálcio sintético, ou seja, produzido
artificialmente em laboratório.   O grupo liderado
pelo físico Alexandre Malta Rossi, do Centro Brasi-
leiro de Pesquisas Físicas (CBPF), com uma rede
de parceiros, que inclui engenheiros e biólogos do
Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade
Federal Fluminense (UFF) e Instituto Militar de
Engenharia (IME) tem desenvolvidos materiais
biocerâmicos  promissores. A síntese em laboratório
já permitiu processar biocerâmicas mais
adaptadas a aplicações clínicas específicas, sejam
odontológicas ou ortopédicas.

Já foram quatro as patentes registradas pelo grupo e
Empresas do Rio de Janeiro e de São Paulo já de-
monstraram interesse em absorver alguns dos mate-
riais à base de fosfato de cálcio sintetizados
no laboratório do CBPF.

Atualmente, os Estados Unidos e a Europa lideram o
mercado internacional com os materiais mais eficien-
tes e competitivos. Já o Brasil concentra a maior parte
das pesquisas em biomateriais conduzidas na Améri-
ca Latina. De dez anos para cá, o País vive um
crescimento significativo do número de grupos de
pesquisa dedicados ao tema, que hoje já chegam a
mais de uma centena. Esses grupos
estão concentrados principalmente em universidades
e centros de pesquisa de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais.  O próximo passo do grupo do CBPF
é desenvolver materiais biocerâmicos que possam re-
duzir o custo deste tipo de tratamento, que ainda é
muito dispendioso.
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PROGRAMA CONTRIBUI PARA A PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Título do Projeto: Gestão do cuidado ao paciente com infarto agudo do miocárdio emTítulo do Projeto: Gestão do cuidado ao paciente com infarto agudo do miocárdio emTítulo do Projeto: Gestão do cuidado ao paciente com infarto agudo do miocárdio emTítulo do Projeto: Gestão do cuidado ao paciente com infarto agudo do miocárdio emTítulo do Projeto: Gestão do cuidado ao paciente com infarto agudo do miocárdio em
emergências hospitalares do Rio de Janeiroemergências hospitalares do Rio de Janeiroemergências hospitalares do Rio de Janeiroemergências hospitalares do Rio de Janeiroemergências hospitalares do Rio de Janeiro

PPPPProponente: Margareth Crisóstomo Proponente: Margareth Crisóstomo Proponente: Margareth Crisóstomo Proponente: Margareth Crisóstomo Proponente: Margareth Crisóstomo Portelaortelaortelaortelaortela

Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007Edital/Programa: Prioridade Rio – 2007

Instituição/Empresa: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Instituição/Empresa: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Instituição/Empresa: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Instituição/Empresa: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Instituição/Empresa: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Ensp /Ensp /Ensp /Ensp /Ensp / Fiocruz Fiocruz Fiocruz Fiocruz Fiocruz

As doenças cardiovasculares são a principal causa
de mortalidade proporcional no País, tendo sido res-
ponsáveis por cerca de 30% do total de óbitos no
estado do Rio de Janeiro em 2002. Com o objetivo
de desenvolver um programa de melhoria da quali-
dade no atendimento de casos de infarto agudo do
miocárdio pelo Sistema Único de Saúde (SUS), um
projeto elaborado por pesquisadores da Escola Na-
cional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz
(Ensp/Fiocruz), desenvolve um estudo de governança
voltado para a implementação de diretrizes clínicas
e para o monitoramento de indicadores dos proces-
sos e resultados.

A iniciativa inclui quatro hospitais da Região Metro-
politana e mobiliza equipes multidisciplinares, para
padronizar as boas práticas médicas no atendimen-
to a pacientes com infarto agudo do miocárdio nas
emergências desses hospitais. Os hospitais recebe-
ram ampla capacitação de uma média de 500 pro-
fissionais de várias áreas, desde médicos e enfermei-
ros, passando por técnicos de enfermagem, até vigi-
lantes, recepcionistas e maqueiros. Todos foram sen-
sibilizados no sentido de facilitar um diagnóstico mais
rápido e a intervenção médica em casos de infarto
agudo do miocárdio.

Para difundir os procedimentos assistenciais adotados
no Programa de Reconhecimento de Atenção ao Infarto
Agudo (Praia), realizou-se a distribuição de material
explicativo às equipes, que inclui livretos contendo as
diretrizes clínicas, bótons, fôlderes com fluxogramas e
cartazes para a identificação dos sinais de um infarto
agudo do miocárdio. Tudo customizado para valori-

zar as lideranças locais das emergências escolhidas,
que são corresponsáveis pelo processo de capacitação
dos demais profissionais nas suas respectivas unida-
des. Cada hospital conta com um computador e um
projetor multimídia para capacitação e armazenamento
dos dados retrospectivos de antes da implementação
do projeto, que serão comparados com os dados de
seis meses depois, para medir a eficácia das estratégi-
as. No futuro, o projeto poderá expandir-se para aten-
der outras unidades hospitalares do SUS.



309Relatório de Atividades 2007-2008FAPERJ

PMMA: SOLUÇÃO DEFINITIVA OU FONTE DE PROBLEMAS EM PROCEDIMENTOS
ESTÉTICOS?

Título do projeto: Efeitos do polimetilmetacrilato (PMMA) na cartilagem humanaTítulo do projeto: Efeitos do polimetilmetacrilato (PMMA) na cartilagem humanaTítulo do projeto: Efeitos do polimetilmetacrilato (PMMA) na cartilagem humanaTítulo do projeto: Efeitos do polimetilmetacrilato (PMMA) na cartilagem humanaTítulo do projeto: Efeitos do polimetilmetacrilato (PMMA) na cartilagem humana

Proponente: Cláudio Cardoso de CastroProponente: Cláudio Cardoso de CastroProponente: Cláudio Cardoso de CastroProponente: Cláudio Cardoso de CastroProponente: Cláudio Cardoso de Castro

Edital/Programa: APQ 1Edital/Programa: APQ 1Edital/Programa: APQ 1Edital/Programa: APQ 1Edital/Programa: APQ 1

Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

A substância polimetilmetacrilato (PMMA), empre-
gada em cirurgias reparadoras e preenchimentos
para eliminar do rosto rugas e marcas de expressão,
tornou-se bastante popular na área de estética e ci-
rurgia plástica. Por apresentar como vantagem a
possibilidade de ser aplicada em procedimentos sim-
ples, de resultados definitivos, o PMMA – sigla como
é conhecida entre os médicos – tem sido, ao longo
dos últimos anos, uma alternativa das mais usadas.
Mas o que parecia uma solução fantástica vem pre-
ocupando cirurgiões-plásticos, que têm visto chegar
a clínicas e hospitais pacientes com complicações
pelo uso da substância. Observando esses maus
resultados, pesquisadores e médicos do Hospital
Universitário Pedro Ernesto (Hupe/Uerj), empreen-
deram uma pesquisa a fim de confirmar, ou não, o
que já vinham percebendo na rotina hospitalar.

Se o PMMA já era amplamente usado na medicina
sob a forma de cimento ósseo, em dentaduras e
próteses, desde 1989 passou a ser aplicado como
microesferas injetáveis para correção de deformida-
des de partes moles, como o remodelamento do nariz.
A partir daí, casos de pacientes em que o PMMA
provocou infecções ou migrou do ponto em que foi
injetado e se infiltrou por outras áreas também se
tornaram frequentes. Os médicos, nesses casos, pro-
curam controlar a infecção e efetuar a retirada do
material, o que é sempre complicado, já que ele é
de difícil visualização. E o caso se torna ainda pior
quando a substância infiltra.

Foi esse o ponto de partida para a pesquisa no Hupe,
que reuniu 21 pacientes do Serviço de Cirurgia Plás-
tica, entre os 18 e 77 anos, portadores de orelhas de
abano. A retirada do tecido foi feita seis meses de-
pois de injetada a substância. A amostra de pele
local foi levada para estudo histopatológico. A aná-
lise, de acordo com os pesquisadores, demonstrou
que, nesse meio tempo, o PMMA foi absorvido em

todos os 21 pacientes, houve infiltrado celular em 20
deles e que em 19 houve também a formação de
tênue cápsula fibrosa. Em 18, a cartilagem mostrou-
se espessada, apresentando degeneração celular. O
resultado permitiu concluir que a fagocitose das
microesferas de PMMA, ou seja, sua absorção pelos
tecidos, não garante o caráter permanente do
preenchedor e evidencia sua migração. Em 5% dos
voluntários houve degeneração cartilaginosa, em-
bora não se tenha observado resposta inflamatória
ou extrusão em nenhum deles.

Com a divulgação dos resultados da pesquisa por
meio de artigos em periódicos científicos nacionais e
internacionais, os cientistas agora esperam que o
estudo ajude a alertar colegas e, particularmente, a
agência americana de controle de medicamentos, a
Food and Drug Administration (FDA), e sirva para
direcionar uma tendência de deixar de usar o PMMA.
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NOVO SOFTWARE IRÁ AGILIZAR RESULTADOS DE EXAMES DE ESPIROMETRIA

Título do projeto:Título do projeto:Título do projeto:Título do projeto:Título do projeto: Spiromatic: programa de espirometria Spiromatic: programa de espirometria Spiromatic: programa de espirometria Spiromatic: programa de espirometria Spiromatic: programa de espirometria

Proponente: Abel Fernandes da ConceiçãoProponente: Abel Fernandes da ConceiçãoProponente: Abel Fernandes da ConceiçãoProponente: Abel Fernandes da ConceiçãoProponente: Abel Fernandes da Conceição

Edital/Programa: Rio Inovação 2Edital/Programa: Rio Inovação 2Edital/Programa: Rio Inovação 2Edital/Programa: Rio Inovação 2Edital/Programa: Rio Inovação 2

Instituição/Instituição/Instituição/Instituição/Instituição/Empresa: Engelógica Engenharia de SistemasEmpresa: Engelógica Engenharia de SistemasEmpresa: Engelógica Engenharia de SistemasEmpresa: Engelógica Engenharia de SistemasEmpresa: Engelógica Engenharia de Sistemas

Milhares de pessoas sofrem de problemas respiratóri-
os em todo o País. Para investigar sintomas como
tosse e falta de ar, é indicado aos pacientes um exa-
me de espirometria conhecido como prova de fun-
ção pulmonar. O exame, que avalia a função respi-
ratória e permite classificar os tipos de insuficiência
respiratória, seguir a evolução do tratamento e ava-
liar sua eficácia, consiste na medida de volumes e
fluxos do pulmão, por meio de respirações rápidas e
lentas em um aparelho chamado espirômetro. Este
equipamento está disponível em vários hospitais, con-
sultórios e clínicas, e permite a comparação dos va-
lores teóricos obtidos em estatísticas realizadas com
pessoas saudáveis, de mesma idade e altura.

Com o objetivo de modernizar esse teste, pesquisa-
dores da empresa carioca Engelógica Engenharia de

Sistemas desenvolveram um software de automação,
o Spiromatic. Trata-se do primeiro sistema de
espirometria com tecnologia nacional e o único que
segue as normas da Associação Brasileira de
Pneumologia, além dos padrões mundiais.

O espirômetro utiliza um microcontrolador acoplado
a ele, que envia as informações ao Spiromatic. Este
apresenta automaticamente o registro gráfico e o cál-
culo dos parâmetros de volume e fluxo.

Uma das novidades do projeto, originalmente criado
pela Engelógica em 1989, é a migração da antiga
versão, exclusiva para microcomputadores que utili-
zavam o MS-DOS, para o sistema operacional mais
popular do mercado, o Windows. O software, que
mantém uma base de dados para armazenar as in-
formações sobre os pacientes, contempla ainda a
incorporação de novas funcionalidades ao sistema,
com destaque para a possibilidade de uso em
notebooks e a adoção de novos valores teóricos de
trabalhos estatísticos sobre a população brasileira.

O programa é acompanhado por manuais de instru-
ção para uma instalação rápida, que pode ser feita
pelo próprio médico. Depois da incorporação do
Spiromatic aos hospitais, o exame, que era demora-
do porque os cálculos eram feitos manualmente e
podia levar até várias horas, passou a ser feito em
cerca de 30 minutos.

Por ser um produto nacional, as solicitações de
melhorias no sistema são atendidas com mais rapi-
dez, e novas funções de avaliação estão ganhando
espaço no sistema, como a broncoprovocação, para
pacientes com problemas nos brônquios.
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O CÉREBRO NOSSO DE CADA DIA
Título do Projeto: O cérebro nosso de cada dia – um Título do Projeto: O cérebro nosso de cada dia – um Título do Projeto: O cérebro nosso de cada dia – um Título do Projeto: O cérebro nosso de cada dia – um Título do Projeto: O cérebro nosso de cada dia – um sitesitesitesitesite de referência em neurociência para de referência em neurociência para de referência em neurociência para de referência em neurociência para de referência em neurociência para
a sociedade brasileiraa sociedade brasileiraa sociedade brasileiraa sociedade brasileiraa sociedade brasileira
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Instituição: Universidade Federal do Rio de JaneiroInstituição: Universidade Federal do RioInstituição: Universidade Federal do Rio de JaneiroInstituição: Universidade Federal do RioInstituição: Universidade Federal do Rio de JaneiroInstituição: Universidade Federal do RioInstituição: Universidade Federal do Rio de JaneiroInstituição: Universidade Federal do RioInstituição: Universidade Federal do Rio de JaneiroInstituição: Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ)de Janeiro (UFRJ)de Janeiro (UFRJ)de Janeiro (UFRJ)de Janeiro (UFRJ)

Este projeto tem por objetivo garantir a atualização
mensal do site O Cérebro Nosso de Cada Dia (http:/
/www.cerebronosso.bio.br) e expandir seu conteúdo
de modo a consolidá-lo como uma referência em
divulgação da neurociência para a sociedade brasi-
leira. Criado pela coordenadora em agosto de 2000
com recursos caseiros e sem fins lucrativos, o site
hoje aparece em quinto lugar na primeira página de
resultados de busca pela palavra “cérebro” no
Google.com.br (tendo ascendido da nona coloca-

ção, quando da concessão do auxílio a este proje-
to), e recebe uma média de 400 visitas únicas por
dia. Até 2008, sem apoio específico, todo o conteú-
do do site era criado e mantido unicamente pela pro-
ponente. Com a concessão do auxílio, já foi possível
contratar serviços para complementação de conteú-
do. Nossos objetivos incluem a formação de uma
equipe dedicada e a criação de conteúdos de refe-
rência, de atualidades e recursos como jogos, ban-
cos de imagens e ferramentas de pesquisa.
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DETECÇÃO DE TUMORES INTRACRANIANOS

Proponente: Proponente: Proponente: Proponente: Proponente: Vivaldo Moura NetoVivaldo Moura NetoVivaldo Moura NetoVivaldo Moura NetoVivaldo Moura Neto
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Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro ()UFRJInstituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro ()UFRJInstituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro ()UFRJInstituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro ()UFRJInstituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro ()UFRJ

O Central Brain Tumor Registry of Primary Brain
Tumors, de 2005-2006, estimou 43.000 novos ca-
sos de tumores cerebrais ao ano nos EUA. As lesões
cancerosas na faixa pediátrica chegam a 13.000
mortes por ano por tumores intracranianos. No Bra-
sil, nosso registro também é preocupante. Uma par-
ceria pública-privada (PPP), entre UFRJ-UERJ-Rede
Lab’s D’OR, com apoio FAPERJ, desenvolve o Pro-
jeto acima. Ele agrega pesquisadores do Instituto de
Ciências Biomédicas (UFRJ) e de sua Pós-Gradua-
ção (PCM), da Anatomia Patológica, e Neurologis-
tas e Cirurgiões das duas Universidades, de diferen-
tes Hospitais do RJ, como o Hospital do Andaraí.
Além dos Coordenadores, em regime de formação
continuada, cerca de 40 médicos e pesquisadores
se reunem mensalmente para avaliação de casos de
tumores, melhor classificação, cirurgia, procedimentos
de neuronavegação, terapia e desenvolvimento de
pesquisa básica com o emprego de antitumorais
conhecidos ou ainda em fase inicial de experimenta-
ção. Graças ao apoio da FAPERJ, imunodiagnósticos,
realizados por excelentes patologistas, têm ajudado
a complementar a informação por imagem de resso-
nância magnética que utiliza o que há de melhor em
tecnologia hoje no RJ.

Tudo é disponibilizado aos Serviços de Neurocirurgia
do Estado do Rio de Janeiro para pacientes porta-
dores de tumor cerebral com diagnóstico presuntivo
ou definido. Cerca de 140 pacientes (70 de hospi-
tais públicos)  têm sido cadastrados e examinados.
As publicações  em periódicos internacionais, a par-

ticipação em Congressos e a interação com pesqui-
sadores da França e da Inglaterra tem dado proje-
ção internacional ao projeto. Um Portal do Projeto
está em construção, com a criação de um banco de
dados dos resultados, imagens e estratégias de tra-
tamento do projeto que serão disponibilizados, atra-
vés de livre acesso,  aos profissionais de saúde e
pesquisadores dedicados ao assunto, sempre obe-
decendo às determinações do Comitê e Ética. Uma
entrada no site será dedicada ao público leigo com
informações para esclarecimento de dúvidas, trata-
mentos e pesquisas com bases científicas sólidas na
luta contra o câncer cerebral.
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PESQUISA AVALIA EFEITOS DE EXERCÍCIOS NA SAÚDE DOS IDOSOS COM DEPRESSÃO
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Um bom estímulo para deixar para trás a vida se-
dentária é conhecer os benefícios de um estilo de
vida saudável para o corpo e, também, para a men-
te. O projeto, desenvolvido por pesquisadores do
Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a Escola
Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo
Cruz (Ensp/Fiocruz), avaliou os efeitos dos exercíci-
os físicos no cérebro de idosos com depressão, por
meio da eletroencefalografia.

O estudo monitorou, durante um ano, idosos seden-
tários com diagnóstico clínico de depressão unipolar
– doença que tem 20% de prevalência na popula-
ção mundial. Os voluntários foram divididos em dois
grupos, com 10 pacientes cada. O primeiro passou
a fazer 30 minutos de caminhada, duas vezes por
semana, além de tomar antidepressivos. O segundo
grupo não realizou exercícios e apenas tomou remé-
dios.

Os pacientes foram submetidos a eletroen-
cefalogramas antes do início do programa de exercí-
cios e depois do treinamento de um ano, para ava-
liar os padrões cerebrais. Os sintomas da depressão

e ansiedade do grupo de idosos que aderiu à cami-
nhada diminuíram, constataram os pesquisadores.
Houve ainda melhora na capacidade funcional, au-
mento da atividade cortical e mudanças positivas nos
padrões de ondas cerebrais, quando comparados
aos que se exercitaram e os sedentários. Alguns pa-
cientes melhoraram tanto que o psiquiatra conse-
guiu reduzir a medicação.

A avaliação cerebral por meio dos exames de
eletroencefalografia (EEG) é um dos diferenciais do
estudo, que levou o prêmio Saúde é Vital, na cate-
goria Saúde Mental e Emocional, da editora Abril, e
foi publicado na revista internacional Biological
Psychology. Para os pesquisadores, ainda se pensa
muito nos benefícios dos exercícios para a melhora
da forma física, mas eles não são só uma maneira
de prevenir e tratar doenças físicas. Os exercícios
são também um meio complementar importante para
prevenir e tratar doenças mentais, dizem. O próximo
passo da pesquisa será avaliar os efeitos da ativida-
de física no cérebro de pacientes da terceira idade
que sofrem doenças neurodegenerativas, como
Alzheimer e Parkinson.
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NOVOS EQUIPAMENTOS EMPREGARÃO TÉCNICA DE PONTA PARA TRATAR CATARATA
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Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS)
atestam que metade da população mundial acima
de 55 anos sofre de catarata – distúrbio que leva à
perda da transparência do cristalino, lente do olho
que fica atrás da pupila e é responsável por dar foco
à visão. Atualmente, a única maneira de eliminar de
vez o problema é a cirurgia. No Rio de Janeiro, a
população, desde 2008, ganhou um aliado contra
o mal. Um microscópio e um facoemulsificador de
última geração, instalados na unidade de cirurgia
ambulatorial da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) –
instituição ligada à Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj) e ao Ministério da Saúde –, que
servem para uso da técnica de quick-chop. O equi-
pamento foi adquirido graças a financiamento da
FAPERJ.

Esta nova intervenção, realizada com alto vácuo,
ultra-som e um instrumento conhecido como chopper,
permite maior precisão do que outras técnicas de
microcirurgia.  É um método mais eficiente do que
os usuais porque faz perder menos células endoteliais
da córnea, ou seja, a técnica proporciona uma me-
lhor preservação da saúde do olho.  A previsibilidade
de resultado visual não varia tanto em relação às
outras, mas quando se faz esse procedimento são
inúmeras as variáveis que se levam em conta, uma
delas é a facoemulsificação do cristalino, ou seja, a
técnica quick-chop teria essa propriedade de prote-
ger mais a córnea.

Na Policlínica Piquet Carneiro, além de serviços à
população, na área de oftalmologia, e treinamento
de profissionais de saúde, são realizadas regular-
mente importantes pesquisas pela comunidade cien-
tífica.
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APOIO À INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA CLÍNICA NOS HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS SEDIADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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O pesquisador Mario Fritsch Toros Neves, da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro, foi contem-
plado no Programa Apoio a Hospitais Universitários
Sediados no estado do Rio de Janeiro com a pro-
posta intitulada “Impacto da Unidade Semi-Intensi-
va Multidisciplinar Clínica em um Hospital Universi-
tário – avaliação de custo-efetividade”.

O desenvolvimento das unidades de tratamento in-
tensivo está relacionado à evolução tecnológica e
recursos humanos especializados e, por conseguin-
te, àscensão progressiva dos seus custos. O Centro
de Tratamento Intensivo (CTI) caracteriza-se como
uma unidade de alto custo operacional. A proposta
deste projeto é a criação e análise de custo-
efetividade de uma Unidade Semi-Intensiva (USI)
Multidisciplinar no Hospital Universitário Pedro
Ernesto, podendo resultar em um excelente campo
para futuros projetos de pesquisa nesta área. Para
isso, foi reestruturado um espaço para adequar 10
leitos e um posto central de enfermagem. Serão ava-
liados a frequência das doenças, custo do tratamento,
taxa de mortalidade, custo por doença, taxa de
mortalidade e taxa de infecção hospitalar.

Como resultado, espera-se que os pacientes na USI
apresentem maior sobrevida e menor custo em rela-
ção ao CTI, sem aumento da taxa de infecção hos-

pitalar. A equipe de saúde a ser envolvida inclui mé-
dicos e professores do Departamento de Clínica Mé-
dica para as atividades de rotina, enfermeiras, técni-
cos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas e
assistentes sociais do HUPE. Os residentes de Clínica
Médica terão um período de rodízio obrigatório, com
três residentes a cada dois meses. Residentes de ou-
tras áreas poderão desenvolver parte de seu treina-
mento nesta unidade.

A meta principal é estabelecer uma relação entre en-
sino-pesquisa-assistência nas áreas de saúde. Entre
as metas ligadas à assistência, a mais importante é
melhorar a qualidade do atendimento hospitalar ao
paciente. Com isso, espera-se reduzir o tempo de
internação em decorrência do diagnóstico e tratamento
mais precoce. Por fim, estão previstas a elaboração
de material didático-pedagógico para familiares e
pacientes, divulgação dos resultados nos meios de
comunicação e publicação de artigo científico em
periódico indexado. A maior perspectiva é poder es-
tabelecer critérios para a criação de Unidades Semi-
Intensivas no estado do Rio de Janeiro. Assim,
proporcionalidade dos leitos hospitalares poderia ser
redefinida na rede pública de Saúde, trazendo um
impacto altamente positivo para a sociedade
fluminense.
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A MEMÓRIA RESTAURADA: ARQUIVO NACIONAL INVESTE NA RECUPERAÇÃO DE SUAS
COLEÇÕES SOBRE PERÍODO JOANINO
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Em abril de 1808, o intendente de polícia Paulo
Fernandes Vianna baixava a seguinte proibição: os
responsáveis por lançar às ruas águas servidas ou
lixo seriam obrigados ao pagamento de multa ou a
cumprir alguns dias de prisão. A determinação, que
também incluía a inspeção das casas, particular-
mente as da região do Centro da cidade do Rio,
seguia as diretrizes de se estabelecer uma nova or-
dem urbana, visando transformar a cidade de modo
a torná-la mais condizente com seu novo status de
Corte. Documentos como esses fazem parte das vá-
rias coleções sobre o período joanino (de 1808 a
1821) do Arquivo Nacional e constituem o material
da pesquisa coordenada pela historiadora Cláudia
Heynemann, Nesse trabalho é realizado o cruzamen-
to dos fundos, documentos e coleções do acervo,
visando indexar o material selecionado sob o olhar
da pesquisa acadêmica.  O trabalho não está volta-
do apenas para o pesquisador, que tanto pode
acessar no próprio site as ementas e comentários
aos documentos como pode fazer pedidos de con-
sulta a distância e buscar informações na sede do
Arquivo Nacional. Ele também é direcionado aos
professores de ensino médio e fundamental, com di-
cas de temas a serem explorados em sala de aula.
Para se ter uma idéia, apenas sobre o tema “Abertu-
ra dos Portos”, há 81 ementas produzidas (34 delas
publicadas), quatro documentos transcritos e 32
novos verbetes; “Nova ordem na cidade”, sobre a
vida do Rio depois da instalação da Corte, há 39
ementas, quatro documentos transcritos e 18 novos
verbetes. “O tempo das fábricas” foi ainda mais pro-
fícuo: 120 ementas produzidas, das quais 44
selecionadas para publicação, cinco documentos
transcritos e 29 verbetes. Para consultar, basta visitar
o endereço eletrônico
www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br
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UMA OBRA EM PROGRESSO PARA CRIANÇAS E JOVENS
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“Sei quem eu era quando me levantei hoje de ma-
nhã. Mas acho que já me transformei bastante, des-
de então.” A fala de Alice encontra eco nas palavras
do Chapeleiro Maluco: “Pessoas inteligentes sabem
que não há diferença entre o real e o irreal.” Ambas
traduzem bem o espírito do escritor Lewis Carroll, que,
em 1872, escreveu dois dos livros mais conhecidos
por sucessivas gerações de crianças e adultos: Alice
no País das Maravilhas e Alice através do espelho.
Num mundo onde impera o nonsense, também há
jogos filosóficos e de linguagem, problemas de mate-
mática e um texto cheio de ironia e citações. É exata-
mente o que a pesquisa coordenada pela professora
Maricélia Bispo, do Instituto de Aplicação Fernando
Rodrigues da Silveira, da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (CAP/Uerj) enfatiza: a investigação de
linguagem em teatro para crianças.

O grupo liderado por Maricélia tem investigado e
desenvolvido técnicas e procedimentos de trabalho
diversificados relacionados à prática teatral para cri-
anças e jovens. Segundo a professora, além do
binômio ator-espectador, a pesquisa se desdobra para
os demais elementos do teatro, como cenografia,
cenotécnica, luminotécnica, indumentária, constru-
ção e manipulação de formas animadas – teatro de
formas animadas, máscaras, clown, títere,
sonorização, construção de elementos de sonorização,
música e dança.

O projeto Adaptação de Textos Clássicos para Lin-
guagem de Teatro Infantil desenvolvido junto ao Pro-
grama de Artes Cênicas (Procenium) da Uerj e da
Companhia Teatral Nosconosco, levou à encenação
do espetáculo Através do Espelho – E o que Alice
Encontrou Lá... para crianças, inspirado nos textos
de Lewis Carroll, fruto da investigação sobre a cons-
trução de técnicas teatrais de encenação e represen-
tação.

A peça é encenada pela Cia. Nosconosco, grupo de
teatro voltado para o teatro para crianças, que conta
com alguns dos mais importantes prêmios na área –
Coca Cola de Teatro Jovem, Maria Clara Machado e

Mambembe. A Companhia, que surgiu em 1989,
como resultado de um projeto de extensão da Uerj,
transformou o espetáculo em parte das comemora-
ções por seus 20 anos de estrada.

 O cenário transforma o palco num enorme tabulei-
ro de xadrez. A história se passa como se fosse um
jogo de xadrez, em que cada evento constitui-se em
uma jogada, até o final: um xeque-mate. É onde
Alice acorda, depois de uma noite de sono, apenas
para descobrir que acordou em outro sonho. Nesse
mundo imaginário, Alice se depara com persona-
gens inusitados, como o Chapeleiro Maluco, o rei e
a rainha de Copas, e Humpty Dumpty. É também
onde entram as paixões do próprio Carroll, que na
verdade chamava-se Charles Lutwidge Dodgson,
professor de matemática do Christ College, na cida-
de inglesa de Oxford, que transferiu para seus livros
o humor, a ironia e seu gosto pela lógica e pelas
palavras. Sua personagem mais famosa, a própria
Alice, foi inspirada em Alice Liddell, a filha do deão
do colégio onde lecionava.  A pesquisa e o espetá-
culo são dirigidos às crianças, mas não impede que
seja visto por ‘crianças de todas as idades.
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Veiculada na Rio TV, canal legislativo da Câmara
Municipal do RJ (canal 12 da Net Rio) e no site
www.tomeciencia.com.br, o programa Tome Ciên-
cia se transformou em importante instrumento de
divulgação de assuntos ligados à ciência e à
tecnologia. Questões que agitam a vida nas mo-
dernas sociedades e que mostram como transfor-
mar as descobertas científicas em aplicações que
beneficiem a vida do cidadão comum aparecem de
forma recorrente nos debates realizados pelo pro-
grama.

Com a decisão de dar acesso aos programas por
meio da rede mundial de computadores, quem qui-
ser assisti-los não precisa ficar limitado a um horário
na televisão. O espectador pode ver qualquer um
dos programas, a qualquer hora, e em qualquer lu-
gar, não somente no Rio de Janeiro.

Desde 1987, já foram realizadas 218 edições do pro-
grama. Com o apoio do governo do Estado, por
meio da FAPERJ, foi produzida e gravada uma nova
série de 11 debates, que também estão disponíveis

no formato DVD – o que permite a sua exibição nas
escolas.

O Tome Ciência já discutiu, por exemplo, as células-
tronco e suas futuras possibilidades terapêuticas; al-
ternativas energéticas que vêm sendo desenvolvidas,
como os biocombustíveis e as implicações sociais e
econômicas de sua produção; a influência dos tem-
pos modernos sobre a tradicional constituição da
família, em “Casais da atualidade”; e, mostrando
dados de pesquisas, especialistas apresentaram em
“Favelas sem preconceito”, um cenário distinto da-
quele que apenas associa comunidades à violência.
A ideia é a de sempre procurar levantar os diferentes
aspectos de um determinado assunto.

O programa conta com um conselho científico for-
mado por todas as sociedades vinculadas à Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
parceira do projeto. As instituições sugerem temas
que são discutidos, avaliados e votados pelo conse-
lho editorial, composto por eminentes cientistas
fluminenses e de outros estados brasileiros.
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ESTÍMULO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Esta proposta visa a desenvolver ações de difusão de
Ciência e Tecnologia de Alimentos por meio da parce-
ria entre a Embrapa Agroindústria de Alimentos, a
Emater-Rio e dois colégios técnicos agrícolas do Esta-
do do Rio de Janeiro, sendo um piloto para futura
implementação em outros colégios similares que atu-
am neste Estado em benefício do agronegócio
fluminense. O desconhecimento sobre conceitos e prá-
ticas em Ciência e Tecnologia (C&T) de Alimentos e a
falta de pessoal especializado nas instituições de ensi-
no agrícola são fatores que limitam o interesse dos
futuros técnicos por este tema. Tais limitações podem
ser superadas através de ações que despertem a curi-
osidade e motivem os técnicos em formação a se inte-
ressar pelos assuntos ligados à área de C&T de Ali-
mentos, valendo-se de técnicas pedagógicas atuais
de ensino, despertando • o interesse pela atividade
agroindustrial no estado do Rio de Janeiro.  Assim,
firmou-se uma parceria entre a Embrapa Agroindústria
de Alimentos, Emater-Rio, Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus
Nilo Peçanha e o Colégio Técnico da Universidade

Rural que, com o patrocínio da FAPERJ, tem desen-
volvido ações de popularização de C&T de alimentos
nas regiões de Seropédica e Pinheiral.

A etapa inicial deste trabalho foi realizar um diag-
nóstico da estrutura física e educacional dos colégi-
os e das condições das localidades.
Subsequentemente, a popularização da C&T de ali-
mentos se deu na forma de quatro cursos de
capacitação que foram ministrados a alunos, pro-
fessores e funcionários, da construção de uma pági-
na na Internet para comunicação on-line e da reali-
zação de um fórum de discussão. Foi construída uma
rede de relacionamentos e comunicação que inclui
os agentes interessados no desenvolvimento destas
localidades e produzidos materiais de divulgação das
ações. Foram avaliadas as impressões dos alunos
em relação aos cursos ministrados e ao evento pro-
movido. Os relatos obtidos consideraram que as ati-
vidades executadas foram na sua maioria positivas
e demonstraram a necessidade de novas ações nes-
te sentido.
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CRIAÇÃO DE RÃS: NEGÓCIO ANTIGO, SAUDÁVEL E PROMISSOR
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 O Brasil é um dos principais produtores de carne de
rã e o estado do Rio de Janeiro – que possui a tercei-
ra maior costa em extensão do Brasil e um complexo
hídrico interior de reconhecida qualidade – foi pio-
neiro na criação de rãs em cativeiro, atividade que
teve início na década de 30 do século passado. Se a
partir da década de 70 as pesquisas para o aprimo-
ramento da ranicultura ganharam importância, cul-
minando com o surgimento de criatórios espalhados
por todo o território nacional, no início dos anos 90,
contudo, a maior parte dos ranicultores passou a
enfrentar dificuldades para manter os negócios.

Um projeto executado no Laboratório de Pesquisas
em Biologia da Centro Universitário Augusto Motta
(Unisuam), desenvolvido por meio de um convênio
com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio
de Janeiro (Fiperj) e das associações de ranicultores
do estado, pode ajudar a reverter esse quadro. O
objetivo foi alcançar formas de baratear os custos de
um ranário, para que a carne de rã chegue à mesa
de um número maior de brasileiros.

O valor nutritivo da carne de rã já foi comprovado
por pesquisas realizadas em diferentes países, mas
poucos sabem que seu consumo pode minimizar certos
tipos de problemas de metabolismo em crianças. Nem
mesmo a pele  precisa ser descartada. Os pesquisa-
dores já descobriram que, transformada em pó, ela
ajuda a diminuir o tempo de cicatrização de quei-
maduras.

A carne de rã pode ainda ajudar a diminuir diversos
erros inatos de metabolismo em seres humanos, como
certas alergias a carboidratos, e seu consumo tam-
bém fortifica o sistema imunológico, minimizando
problemas de desnutrição. Estudos realizados no Bra-
sil e no exterior já comprovaram a eficácia de trata-
mento de herpes e de outras infecções a partir da
utilização de substâncias secretadas pelo anfíbio, e
compostos químicos encontrados nesses animais
podem se tornar a base de novos antibióticos e
antivirais. O projeto prevê igualmente a reunião de

todas as informações da pesquisa em cartilhas para
orientar os donos dos ranários, contribuindo para
orientar os produtores familiares a aumentar a oferta
da carne de rã.
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MILHO-PIPOCA: OPÇÃO PARA O NORTE FLUMINENSE  

Título do Projeto: Melhoramento Genético Assistido por Procedimentos BiotecnológicosTítulo do Projeto: Melhoramento Genético Assistido por Procedimentos BiotecnológicosTítulo do Projeto: Melhoramento Genético Assistido por Procedimentos BiotecnológicosTítulo do Projeto: Melhoramento Genético Assistido por Procedimentos BiotecnológicosTítulo do Projeto: Melhoramento Genético Assistido por Procedimentos Biotecnológicos
Visando ao Desenvolvimento de Cultivares Adaptadas para as Regiões Norte e Noroeste doVisando ao Desenvolvimento de Cultivares Adaptadas para as Regiões Norte e Noroeste doVisando ao Desenvolvimento de Cultivares Adaptadas para as Regiões Norte e Noroeste doVisando ao Desenvolvimento de Cultivares Adaptadas para as Regiões Norte e Noroeste doVisando ao Desenvolvimento de Cultivares Adaptadas para as Regiões Norte e Noroeste do
Estado do Rio de Janeiro; e Melhoramento avançado de milho pipoca da Uenf e o estímuloEstado do Rio de Janeiro; e Melhoramento avançado de milho pipoca da Uenf e o estímuloEstado do Rio de Janeiro; e Melhoramento avançado de milho pipoca da Uenf e o estímuloEstado do Rio de Janeiro; e Melhoramento avançado de milho pipoca da Uenf e o estímuloEstado do Rio de Janeiro; e Melhoramento avançado de milho pipoca da Uenf e o estímulo
ao agronegócio para os produtores do norte noroeste fluminenseao agronegócio para os produtores do norte noroeste fluminenseao agronegócio para os produtores do norte noroeste fluminenseao agronegócio para os produtores do norte noroeste fluminenseao agronegócio para os produtores do norte noroeste fluminense

PPPPProponente:roponente:roponente:roponente:roponente: Antônio TAntônio TAntônio TAntônio TAntônio Teixeira do Amaral Junioreixeira do Amaral Junioreixeira do Amaral Junioreixeira do Amaral Junioreixeira do Amaral Junior

Edital/PEdital/PEdital/PEdital/PEdital/Programa: Programa: Programa: Programa: Programa: Pensa Rio e Cientista do Nosso Estadoensa Rio e Cientista do Nosso Estadoensa Rio e Cientista do Nosso Estadoensa Rio e Cientista do Nosso Estadoensa Rio e Cientista do Nosso Estado

Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)

Filas em frente às carrocinhas de pipoca são parte
da paisagem urbana de Campos dos
Goytacazes, no Norte Fluminense. Os produtores
rurais locais, contudo, ainda não atentaram para
o fato de que praticamente todo o milho-pipoca
consumido na cidade provém de outros municípios
do País e até do exterior. No que depender dos
pesquisadores do Laboratório de Melhoramento Ve-
getal (LMGV), da Universidade Estadual do Norte
Fluminense (Uenf), essa realidade já está com dias
contados. O grupo trabalha no desenvolvimento de
uma variedade de milho-pipoca  adaptada às con-
dições climáticas da região, que seja capaz de resis-
tir ao clima da região e aos fortes ventos, que deve-
rá ser lançada dentro de, no máximo, três
anos. Atualmente, o milho-pipoca que é consumido
em Campos vem de empacotadoras que utilizam
híbridos norte-americanos adaptados a
condições temperadas e que são cultivados em
parceria com produtores de regiões frias do Brasil.
Vem também da importação direta da
Argentina desses mesmos híbridos norteamericanos.
Batizado de UNBC4, o milho-pipoca desenvolvido
nos laboratórios da UENF  já alcançou a
capacidade de expansão recomendada pelo Ministé-
rio da Agricultura, bem como a produtividade mé-
dia nacional – características consideradas mais
importantes para essa cultura. Mas
os pesquisadores trabalham para alcançar as
performances dos melhores materiais lançados no
Brasil: média de 29 a 30 g/ml (grama por
mililitro) para capacidade de expansão e produtivi-
dade de aproximadamente  2.900 a 3.000 kg/ha.Ao
contrário da cana-de-açúcar, que requer grandes
áreas de cultivo, a cultura permite que o produtor
obtenha lucro com a exploração de  pequenas
áreas – com um hectare plantado, já é possível

obter bons lucros, uma vez que o milho-pipoca
é mais valorizado que o milho comum. Enquanto
a saca de 60 kg do milho comum custa de R$ 25 a
R$ 30, a saca com 30 kg do milho-pipoca sai por
R$ 43. Além disso, o plantio é bem simples. Agora
é esperar que, até 2011, os produtores tenham à
disposição um milho-pipoca que promete estourar
com a hegemonia da popcorn americana no
mercado nacional e se transformar numa excelente
alternativa para o desenvolvimento do interior
fluminense.   
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TRATAMENTO DE ÁGUA E REJEITOS DANA INDÚSUTRIA DO PESCADO FLUMINESNE
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A pesquisadora Magali Christe Cammaarota (Esco-
la de Química da Universidade Federal do Rio de
Janeiro) foi agraciada com uma bolsa do Programa
Jovem Cientista do Nosso Estado com o projeto
intitulado “Digestão anaeróbia de efluentes da in-
dústria de pescado com ênfase na pré-hidrólise
enzimática de gorduras e proteínas empregando pools
enzimáticos produzidos por fermentação em estado
sólido com rejeitos da agroindústria”. Segundo a
pesquisadora, as indústrias processadoras de pes-
cado em conserva, situadas na orla da Baía de
Guanabara, contribuem de modo expressivo para
sua degradação. Os despejos dessas indústrias se
caracterizam por apresentar vazões relativamente ele-
vadas, altos teores de matéria orgânica, óleos e gra-
xas e sólidos suspensos totais sendo, na maioria das
vezes, lançados na Baía após tratamento em grau
incompatível com seu potencial poluidor. O trata-
mento biológico de efluentes com alto teor de gordu-
ra, após uma etapa de hidrólise enzimática, vem sendo
estudado pelo Grupo de Biotecnologia da UFRJ. Di-

versas estirpes produtoras de enzimas hidrolíticas iso-
ladas pelo grupo, quando cultivadas em meio sóli-
do composto de resíduos da agroindústria, produ-
zem lipases, proteases e amilases. A etapa de pré-
hidrólise enzimática com o pool enzimático obtido
por fermentação em estado sólido (FES) possibilita,
na etapa subseqüente de tratamento biológico, um
considerável aumento da eficiência de remoção de
matéria orgânica e a obtenção de um efluente de
melhor qualidade. Neste projeto, desenvolvido em
uma tese de Doutorado, a aplicação do preparado
enzimático sólido (PES) produzido pelo fungo
Penicillium simplicissimum se mostrou uma boa op-
ção de tratamento do efluente gerado na indústria
de pescado, contendo 1500 mg/L de O&G, quando
realizada uma pré-hidrólise com 0,5% de PES du-
rante 8h. Além de reduzir os problemas operacionais,
possibilitou a conversão do carbono orgânico na
forma de gorduras e proteínas, antes descartadas
como resíduos sólidos problemáticos, em metano,
que pode ser aproveitado como fonte de energia na
própria indústria.
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UM SALTO DE QUALIDADE NA MEDICINA VETERINÁRIA

Título do Projeto: Laboratório de avaliação do desempenho de equinosTítulo do Projeto: Laboratório de avaliação do desempenho de equinosTítulo do Projeto: Laboratório de avaliação do desempenho de equinosTítulo do Projeto: Laboratório de avaliação do desempenho de equinosTítulo do Projeto: Laboratório de avaliação do desempenho de equinos

Proponente: Fernando Queiroz de AlmeidaProponente: Fernando Queiroz de AlmeidaProponente: Fernando Queiroz de AlmeidaProponente: Fernando Queiroz de AlmeidaProponente: Fernando Queiroz de Almeida

Edital/PEdital/PEdital/PEdital/PEdital/Programa: Programa: Programa: Programa: Programa: Pensa Rioensa Rioensa Rioensa Rioensa Rio

Instituição/Empresa: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

O hipismo brasileiro já conta com um importante ali-
ado na busca por novas conquistas. Trata-se do La-
boratório de Avaliação do Desempenho de Equinos
(Lade), inaugurado nas dependências da Escola de
Equitação do Exército, em Realengo, Zona Norte do
município do Rio de Janeiro.

As instalações representam um passo importante para
o País na área científica e acadêmica no que tange ao
desenvolvimento da Medicina Veterinária. A execução
do projeto é fruto de uma ampla parceria, reunindo
diversas instituições, entre elas, a Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), Universidade Estadual do Norte
Fluminense (Uenf) e Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), além da Escola de Equitação do Exér-
cito. O projeto conta, ainda, com a colaboração do

Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exérci-
to e, os pesquisadores, com o apoio financeiro do
CNPq e Capes, além da FAPERJ.

O laboratório irá agregar toda a infraestrutura do
Centro Nacional de Hipismo, legado dos Jogos Pan-
Americanos de 2007, aos estudos de pesquisadores
que trabalham na área da produção, medicina, me-
lhoramento genético, sanidade e treinamento espor-
tivo de equinos.

Alguns dos projetos desenvolvidos por alunos e pes-
quisadores das instituições de ensino associadas ao
laboratório já alcançaram destaque, não só no País
como também no exterior. Com isso, o local passou
a receber a visita de renomados pesquisadores es-
trangeiros, abrindo possibilidades de parcerias com
instituições congêneres no exterior.
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DETECÇÃO DA TUBERCULOSE BOVINA
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O pesquisador Walter Lilenbaum, da Universidade
Federal Fluminense foi contemplado no Programa
Pensa Rio – Apoio ao Estudo de Temas Relevantes e
Estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro , com
a proposta intitulada “Diagnóstico Avançado da Tu-
berculose Bovina no Rio de Janeiro: Abordagens
Bacteriológicas, Imunológicas e Moleculares, com
tipificação de isolados locais”. A tuberculose bovina
é uma doença infecciosa causada por
Mycobacterium bovis que determina prejuízos à pe-
cuária e riscos à saúde da população que consome
produtos de origem animal. O seu controle baseia-
se no método de “teste-e-abate”. O plano oficial de
controle da enfermidade deixa claro que “o MAPA
pretende atualizar e melhorar o padrão de diag-
nóstico, à medida que novos e melhores testes fo-
rem surgindo no mercado.” É neste contexto, por-
tanto, de desenvolvimento de novos métodos de di-
agnóstico e de sua avaliação em condições brasilei-
ras, que se insere o presente projeto. Animais natu-
ralmente infectados do estado do Rio de Janeiro fo-
ram submetidos a diversos métodos de diagnóstico,
tanto os tradicionais quanto os avançados e inova-
dores, abrangendo técnicas imunológicas in vivo e
in vitro, bacteriológicas, histopatológicas e
moleculares. A partir dos resultados obtidos nas mais

diferentes abordagens de diagnóstico da tuberculo-
se bovina, mostrou-se possível realizar comparações
entre métodos mais modernos e estabelecer padrões
para seu efetivo e mais completo diagnóstico. No-
vos métodos, tais como o Teste do gama-interferon e
ELISA foram padronizados e aplicados a campo, al-
guns pela primeira vez. Novas abordagens foram
aplicadas para métodos já conhecidos, e novos
antígenos, obtidos em cooperação internacional,
foram avaliados. Estudos de diagnóstico e de
epidemiologia molecular dos isolados de M. bovis
vem sendo conduzidos, permitindo um melhor co-
nhecimento das cepas de agente circulantes em nosso
meio. Até o momento, foram publicados e submeti-
dos sete artigos completos para revistas nacionais e
internacionais de alto impacto, e pretendemos sub-
meter mais três ou quatro. O projeto auxilia na for-
mação de dois pós-doutorandos, um doutorando e
dois mestrandos, além de alunos de Iniciação Cien-
tífica. Assim, com forte impacto direto em Sanidade
e consequentemente em Produção Animal e com re-
flexos em Comércio Internacional e em Saúde Públi-
ca, acreditamos poder contribuir substancialmente
para o controle da Tuberculose Bovina no Rio de
Janeiro.
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SANIDADE DE VARIEDADES CÍTRICAS NO RIO DE JANEIRO
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a sua utilização no Estado do Rio de Janeiroa sua utilização no Estado do Rio de Janeiroa sua utilização no Estado do Rio de Janeiroa sua utilização no Estado do Rio de Janeiroa sua utilização no Estado do Rio de Janeiro

Proponente: Alcílio VieiraProponente: Alcílio VieiraProponente: Alcílio VieiraProponente: Alcílio VieiraProponente: Alcílio Vieira
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Os objetivos deste projeto são: diversificar a base ge-
nética de variedades cítricas nas regiões produtoras;
incrementar e diversificar o plantio de frutas exóticas
no estado do Rio de Janeiro; viabilizar a consorciação
de plantas cítricas visando reduzir os custos de im-
plantação da cultura; diversificar as atividades
agropastoris, através do plantio de fruteiras tradicio-
nais; diminuir a dependência de frutos de outros esta-
dos e aumentar a renda dos produtores rurais.

Abiu, kinkan, atemoia, carambola e figo-da-índia, fru-
tas consideradas exóticas para grande parte da popu-
lação, têm caído cada vez mais no gosto do consumi-
dor fluminense. Essa popularização tem se traduzido
num aumento de 20% ao ano na comercialização. A
constatação é parte de um estudo desenvolvido com
o apoio da FAPERJ pelo agrônomo Alcílio Vieira, que
passou 12 meses investigando a produtividade e os
aspectos genéticos de frutas comercializadas no esta-
do, na estação experimental de Macaé da Pesagro-
Rio (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do
Rio de Janeiro). Os resultados do estudo possibilita-
ram a criação do único Banco Ativo de Germoplasma
(BAG) de fruteiras silvestres, nativas e exóticas, reco-
nhecido pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária) – órgão regulador do setor no País
–, e tem auxiliado pesquisadores de universidades,
produtores de frutas, órgãos públicos e privados do
estado.

Além do aspecto econômico, o agrônomo estudou,
no laboratório da Pesagro-Rio, fatores como porcen-
tagem de polpa, peso, tamanho, diâmetro, colora-
ção externa e interna, aroma, incidência de pragas e
doenças, produtividade, acidez e açúcares. Ou seja,
a base genética destas frutas. O material tem sido
usado para auxiliar diversos trabalhos. “Na Univer-
sidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), por
exemplo, estão usando essas informações para aju-
dar nas pesquisas de melhoramento de frutos e com-
bate a pragas e doenças”, explica o agrônomo.

Com base em suas conclusões, Alcílio Vieira acon-
selhou a introdução e plantio do durian, cujas vari-

edades americanas já são plantadas no Brasil. “Tam-
bém verificamos a existência de um mercado garan-
tido para a jabuticaba e a siriguela, cujas épocas de
concentração ocorrem em setembro, outubro e no-
vembro”, diz. O agrônomo constatou ainda a im-
portância de se introduzir e selecionar novas varie-
dades de romã, carambola, abiu e jambo no co-
mércio local.

Ao longo da pesquisa, Vieira verificou a existência
de 45 espécies de frutas distintas, comercializadas
ao natural na cidade do Rio em ao menos um dos
quatro locais estudados. A venda de jacas, por exem-
plo, foi encontrada somente nos hortifrutis. Nas fei-
ras livres, provavelmente devido ao peso, espaço
limitado das barracas e alto grau de deterioração
da fruta, encontramos apenas os bagos da jaca,
separados e embalados em sacos plásticos. Isso fa-
cilita o transporte e a satisfação do consumidor, agre-
gando valor ao produto.
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CRÉDITOS DE CARBONO LEVAM À PRODUÇÃO DE BIODIESEL DE GORDURA DE ESGOTO

Título do Projeto: Biodiesel de gordura de esgoto com usina paga por carbonoTítulo do Projeto: Biodiesel de gordura de esgoto com usina paga por carbonoTítulo do Projeto: Biodiesel de gordura de esgoto com usina paga por carbonoTítulo do Projeto: Biodiesel de gordura de esgoto com usina paga por carbonoTítulo do Projeto: Biodiesel de gordura de esgoto com usina paga por carbono

Proponente: Luiz Guilherme da Costa MarquesProponente: Luiz Guilherme da Costa MarquesProponente: Luiz Guilherme da Costa MarquesProponente: Luiz Guilherme da Costa MarquesProponente: Luiz Guilherme da Costa Marques

Edital/Programa: Rio Inovação 2008Edital/Programa: Rio Inovação 2008Edital/Programa: Rio Inovação 2008Edital/Programa: Rio Inovação 2008Edital/Programa: Rio Inovação 2008

Instituição/Empresa: ECO 100 Desenvolvimento SustentadoInstituição/Empresa: ECO 100 Desenvolvimento SustentadoInstituição/Empresa: ECO 100 Desenvolvimento SustentadoInstituição/Empresa: ECO 100 Desenvolvimento SustentadoInstituição/Empresa: ECO 100 Desenvolvimento Sustentado

A interface entre saneamento e energia limpa está sen-
do estimulada pelas Mudanças Climáticas, através dos
recursos financeiros provenientes dos créditos de car-
bono.

O aproveitamento energético do lixo é um exemplo
já consolidado desta interface, e há, no mundo, um
grande incentivo ao desenvolvimento de tecnologias
mais eficientes na oferta de energia e na antecipação
dos benefícios.

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) também ini-
ciam investimentos no aproveitamento energético de
seus efluentes. As norteamericanas começam a apro-
veitar o gás para combustão e a gordura para
biodiesel. As australianas convertem o lodo em car-
vão e óleo combustível.

No Rio de Janeiro, que teve ônibus consumindo gás
de esgoto nos anos 80, a COPPE está avaliando
para a CEDAE, na ETE Alegria, de maneira pioneira
no mundo, a viabilidade de aproveitamento integra-
do do gás, da gordura e do lodo. A ECO 100 parti-
cipa deste projeto no desenvolvimento do biodiesel
com a gordura do esgoto.

Os objetivos deste projeto são o desenvolvimento da
produção de biodiesel com gordura de esgoto, a ins-
talação de um protótipo de fabricação, realização de
testes, elaboração de caderno de engenharia do sis-
tema e estudo da possibilidade de redução de gastos
com saúde pública e de valoração da melhoria
ambiental relacionados ao projeto.

Com a utilização de resíduos do setor de saneamen-
to na produção de biocombustíveis, as usinas pode-
rão ser instaladas por meio do aporte de recursos
provenientes de créditos de carbono negociados no
exterior. Esta nova fonte de recursos terá como
consequência natural a melhoria nos índices de saú-
de pública, tanto os relacionados com as doenças
de veiculação hídrica bem como aquelas relaciona-
das ao sistema respiratório, o biodiesel é menos
poluente que o diesel, e a redução do lançamento
de esgoto in-natura no sistema hídrico fluminense.
Uma outra vantagem é a redução de importação do
diesel, economizando divisas, e a geração de em-
pregos qualificados e não qualificados.
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RESÍDUO DA PESCA VIRA PRODUTO NOBRE, A QUITOSANA
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Proponente: Gabriel Henrique da SilvaProponente: Gabriel Henrique da SilvaProponente: Gabriel Henrique da SilvaProponente: Gabriel Henrique da SilvaProponente: Gabriel Henrique da Silva
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20082008200820082008

Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)

Dentro de muito pouco tempo, os resíduos da indús-
tria de beneficiamento de camarão no litoral de Cam-
pos, no Norte Fluminense, deixarão de ser lançados
no ambiente e passarão a gerar um produto nobre: a
quitosana. Obtida a partir do exoesqueleto (esqueleto
externo) de diversas espécies de crustáceos, como ca-
marões, lagostas, caranguejos e siris, seu uso no Bra-
sil ainda depende em grande parte de importação.

O projeto, que está sendo implantado na praia do
Farol de São Thomé – uma extensão de areia de
cerca de 40 quilômetros que ocupa toda a região
litorânea do município de Campos – é coordenado
por pesquisadores do Laboratório de Ciências Quí-
micas da Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro (Uenf). A iniciativa prevê a montagem
de uma unidade experimental de produção de
quitosana a partir de casca de camarão, e envolve a
cooperação dos pesquisadores da Uenf com a em-
presa MJC Nascimento ME, que atua no
beneficiamento deste tipo de pescado.

A quitosana tem aplicações diversas, que vão des-
de a obtenção de produtos utilizados na remediação
de derrames de petróleo até a formulação de su-
plementos alimentares pela crescente indústria de
nutracêuticos – termo cunhado a partir da fusão
do radical grego ‘nutri’ (de nutriente), e ‘cêutico’
(de farmacêutico); em outras palavras, alimentos
que nutrem e trazem saúde.

O projeto prevê a produção de aproximadamente
300 kg de quitosana por mês. A iniciativa oferece
a chance de dar aplicação a um conhecimento já
disponível, num contexto tradicionalmente marca-
do pelo baixo índice de inovação, como é o caso
da atividade pesqueira do Farol de São Thomé. O
projeto já despertou o interesse da Prefeitura de
Campos, que vislumbrou uma alternativa de gera-
ção de renda para as ‘marisqueiras’ da praia do
Farol – mulheres que atuam no ramo do
beneficiamento do pescado.
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RÉPTIL NA CABEÇA
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Paleontólogos brasileiros descobriam o
Montealtosuchus arrudacamposi, um elo perdido entre
os crocodilos primitivos e os atuais.  A pesquisa co-
ordenada pelo professor Ismar de Souza Carvalho
vem sendo realizado pelo Departamento de Geolo-
gia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
transcende a descrição de novas espécies, mas bus-
ca uma identidade para a paleontologia brasileira,
revelando ao mundo fósseis que possibilitarão uma
nova reflexão sobre a evolução das espécies a partir
do que possuímos em nosso território. A descoberta
do Montealtosuchus arrudacamposi, um ancestral dos
crocodilos atuais, desfaz por completo um dos mais
antigos mitos que rondam a espécie: a de que esses
animais nada ou pouco evoluíram ao longo dos sé-
culos.  O fóssil, já considerado o elo perdido entre os
crocodilomorfos, foi apresentado ao público no Cen-
tro de Ciências Matemáticas e da Natureza, da UFRJ.
O novo réptil está sendo classificado como o respon-
sável pela revisão da história da espécie.  Diferente-
mente de seus descendentes aquáticos, o M.
arrudacamposi era um predador totalmente terrestre,
que media até 1,70 m, pesava entre 25 kg e 50 kg e

se alimentava de carcaças de animais mortos. Ele
viveu no período Cretáceo Superior, há cerca de 85
milhões de anos e era altamente adaptado às con-
dições de clima árido do interior de São Paulo du-
rante o período. Era um animal gregário, possuía
uma carapaça flexível e cauda que permanecia na
vertical, um tipo de proteção contra os predadores
naturais. No local onde esse fóssil foi descoberto
extremamente bem preservado, uma verdadeira jóia
da paleontologia, também foram encontrados ou-
tros dois espécimes que morreram juntos. O cená-
rio em que viveu o crocodilo era composto de rios
e pequenos lagos temporários, e o clima, seco e
quente. Dinossauros, tartarugas aquáticas e
crocodilomorfos terrestres eram os animais contem-
porâneos do M. arrudacamposi, que sucumbiram
ao calor ou às inundações, foram soterrados e pre-
servados como fósseis.
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ENTRA EM CAMPO O GIGANTE DOS DINOSSAUROS
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O clima foi de amistoso. “No campo do futebol, nós
somos insuperáveis, mas, no campo da
paleontologia, os argentinos são os melhores.” Com
essa parábola futebolística, o paleontólogo Alexander
Kellner, do Museu Nacional/ UFRJ, comparou o atu-
al estágio da paleontologia nacional com os vizi-
nhos da Bacia do Prata. Mas, durante a apresenta-
ção do terceiro maior dinossauro do planeta, na
Academia Brasileira de Ciências (ABC), no Centro
do Rio. O colosso, que media entre 32 e 34 metros,
foi encontrado às margens do lago Barreales, na
Patagônia, num projeto conjunto entre Brasil e Ar-
gentina, financiado pela FAPERJ e pela empresa ar-
gentina Duke Energy Argentina Company.  A vérte-
bra cervical – mais precisamente a do final do pes-
coço – do espécime chama a atenção pelas dimen-
sões: 1,10 metro de altura e cerca de 200 a 300
quilos. Outra vértebra – a que une a coluna verte-
bral ao quadril – também confirma o tamanho da
espécie, que pertence a um novo grupo de
dinossauros titanossaurídeos (denominado
Lognkosauria), animais que habitaram a região no
período Cretáceo Superior, há 88 milhões de anos, e
são achados exclusivamente na Patagônia. A desco-
berta teve repercussão na Europa, nos Estados Uni-
dos e no Japão. O fóssil desse réptil pré-histórico é o
mais completo já encontrado: cerca de 70% do es-
queleto foi recuperado. O ecossistema do lago
Barreales é o maior e mais completo encontrado até
agora no mundo. A importância dessa descoberta
não se resume à grandeza do Futalognkosaurus dukei,
mas às condições nas quais ele foi encontrado. Os
mais de mil fósseis do sítio do lago Barreales esta-
vam espalhados em uma área de apenas 400 metros
quadrados e uma camada de somente meio metro.
Não raro, cientistas precisam vasculhar áreas de
dezenas de quilômetros para reunir fósseis de uma
mesma descoberta, cujos vestígios pré-históricos po-

dem estar distribuídos em camadas diferentes, que
variam em dezenas de metros de profundidade.

O gigante dos gigantes morreu por razões desco-
nhecidas, às margens de um rio. Parte de seu es-
queleto foi devorado por animais e uma enxurrada
encarregou-se de arrastar a carcaça para o interior
do rio. Por suas dimensões, esses restos ficaram par-
cialmente sedimentados e a porção exposta funcio-
nou como uma barreira natural, retendo a força das
águas e permitindo que resíduos do organismo se
acumulassem sob a carcaça. A decomposição se-
guiu seu curso e  folhas que existiam na beira do rio
também foram depositadas e preservadas.

Também foram coletados vestígios de pterossauros
(os répteis voadores), folhas de angiospermas
fossilizadas, que provavelmente devem ter composto
a dieta alimentar do Futalognkosaurus dukei e de
outros dinos herbívoros. As réplicas do réptil pas-
sam a integrar o acervo do Museu Nacional da
Quinta da Boa Vista.
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AS PROPRIEDADES FÍSICAS E EMOCIONAIS DE UMA VENCEDORA
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Sandra da Silva Pedro, 23 anos, é a filha mais velha
de imigrantes de Cruz do Espírito Santo, cidade com
cerca de 15 mil habitantes, na Zona da Mata
paraibana. O pai é borracheiro aposentado e a mãe,
dona de casa. Com 1,65m, cabelos frisados pinta-
dos de cobre, ela coleciona sandálias e brincos. Sua
rotina não difere muito das jovens de sua idade,
não fosse o fato de esta discreta moradora da co-
munidade de Nova Brasília, no Complexo do Ale-
mão, ser bolsista de doutorado em física pela FAPERJ.

No doutorado, Sandra dará continuidade ao traba-
lho já iniciado no mestrado, vai analisar as proprie-
dades óticas de outros materiais cerâmicos que con-
têm Fe3+. A pesquisa desenvolvida por Sandra é
importante para áreas como a medicina, na cons-
trução de laser, em detectores de radiação, em
displays de cristal líquido e em sensores óticos, por
exemplo.

Apesar de o endereço de sua casa ser considerado
uma das áreas mais conflagradas da cidade, a tími-
da Sandra atribui à sorte nunca ter visto um episó-
dio violento.  A sorte, pelo visto, costuma sorrir para
Sandra. Uma delas, quando foi selecionada, em
1999, quando tinha 15 anos, entre vários colegas
do CIEP Nação Mangueirense, para integrar a pri-
meira turma de bolsistas do projeto Jovens Talentos
para a Ciência da FAPERJ, depois de assistir às pa-
lestras de professores da Uerj sobre física.

Sobre a reação de seus colegas e professores de ser
moradora de uma favela, ela diz não ter sido alvo
de privilégios ou preconceitos. Mas não se pode di-
zer que somente a sorte tenha possibilitado a entra-
da de Sandra na Uerj. Houve empenho, dedicação
e muito talento. É o que confirma a professora Lilian

Pantoja Sosman, do Instituto de Física da Uerj, que
não se cansa de elogiar a pupila. Lilian orientou
Sandra em sua dissertação de mestrado e agora na
de doutorado. O que torna Sandra uma aluna tão
especial, além do fato de ter nascido, ter sido criada
e ainda morar no Complexo do Alemão, é seu exce-
lente desempenho acadêmico.  Apesar de sua ori-
gem humilde, a pesquisadora não acha excepcio-
nal o fato de ter frequentado uma universidade pú-
blica. Mas admite não conhecer entre seus vizinhos
outros exemplos como o seu, apenas alguns que
cursam faculdades privadas.

Nos momentos de folga, Sandra vai ao cinema, lê
livros de divulgação científica ou suspense e ouve
rock.
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PROGRAMA AJUDA A ORIENTAR FUTURO DE JOVENS

Edital/PEdital/PEdital/PEdital/PEdital/Programa: Jovens Trograma: Jovens Trograma: Jovens Trograma: Jovens Trograma: Jovens Talentosalentosalentosalentosalentos

Estudantes do ensino médio e técnico de escolas públi-
cas de todo o estado do Rio de Janeiro têm, desde
1999, a oportunidade de apresentar projetos e traba-
lhos de pesquisa durante o evento “Jornada Jovens Ta-
lentos”, que visa estimular o intercâmbio entre escolas
fluminenses. O encontro, itinerante e que acontece anu-
almente, é uma das atividades previstas pelo programa
Jovens Talentos (JT) –uma parceria da FAPERJ e a Fun-
dação Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro
(Cecierj) –, que oferece bolsas de pré-iniciação científi-
ca a estudantes que tenham interesse e potencial para
atuar em atividades de pesquisa em ciência e tecnologia.

Atualmente, existem cerca de 600 jovens bolsistas JT
de 35 municípios nesse programa que visa estimular
a formação científica e a identificar vocações, aju-
dando a melhor orientar o seu futuro profissional. As
atividades são desenvolvidas nos laboratórios das
instituições científicas conveniadas, sob orientação
de pesquisadores. Participam do programa.

Até 2006, as apresentações de alunos eram feitas
por meio de pôsteres. A partir daí, foram incluídas
exposições orais. Em 2008, a X Jornada reuniu
cerca de 200 pessoas por dia entre 12 e 14 de
novembro, no campus da Universidade Católica
de Petrópolis (UCP). Ao longo do encontro, foram
apresentados diversos projetos de cunho social,
como o que debateu a busca de uma solução para
o problema da ocupação irregular do terreno da
extinta fábrica Cometa, entre as cidades de
Petrópolis e Magé.

Com a maior parte dos bolsistas vivendo em áreas
carentes do estado, avaliações periódicas mostram
que o projeto, além de incentivar o gosto pela ciên-
cia, contribui para a inclusão social dos jovens ao
proporcionar, entre outras atividades, estágios para
representantes de populações indígenas do estado;
detentos em liberdade condicional; e portadores de
necessidades especiais.
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SOLUÇÕES QUE APONTAM PARA O CÉU

Título do PTítulo do PTítulo do PTítulo do PTítulo do Projeto: Desenvolvimento tecnológico de Vrojeto: Desenvolvimento tecnológico de Vrojeto: Desenvolvimento tecnológico de Vrojeto: Desenvolvimento tecnológico de Vrojeto: Desenvolvimento tecnológico de Veículo Aéreo Nãoeículo Aéreo Nãoeículo Aéreo Nãoeículo Aéreo Nãoeículo Aéreo Não-----TTTTTripulado (Vripulado (Vripulado (Vripulado (Vripulado (VANT) paraANT) paraANT) paraANT) paraANT) para
segurança e sensoriamento remotosegurança e sensoriamento remotosegurança e sensoriamento remotosegurança e sensoriamento remotosegurança e sensoriamento remoto

Proponente: Jacy Montenegro Magalhães NetoProponente: Jacy Montenegro Magalhães NetoProponente: Jacy Montenegro Magalhães NetoProponente: Jacy Montenegro Magalhães NetoProponente: Jacy Montenegro Magalhães Neto

Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1

Instituição/Empresa: Instituto Militar de Engenharia (IME)Instituição/Empresa: Instituto Militar de Engenharia (IME)Instituição/Empresa: Instituto Militar de Engenharia (IME)Instituição/Empresa: Instituto Militar de Engenharia (IME)Instituição/Empresa: Instituto Militar de Engenharia (IME)

A área de segurança pública do Estado do Rio de Ja-
neiro pode ganhar um aliado importante nas opera-
ções de resgate da Defesa Civil, no levantamento aéreo
de infraestrutura de transportes e de acidentes geográfi-
cos naturais ou que façam vítimas entre a população.
Trata-se do desenvolvimento de um sistema de navega-
ção para operação de veículos aéreos não-tripulados
(VANT), construídos com aeromodelos de baixo custo.
Ao término do projeto, o Estado terá à sua disposição
veículos capazes de cumprir missões de reconhecimen-
to e sensoriamento remoto em apoio às operações de
segurança pública. O computador de bordo e os
sensores dos modelos, que terão autonomia de voo de
40 minutos, estão sendo testados em protótipo já
construído no Laboratório de Sensoriamento Remoto do
Instituto Militar de Engenharia (IME).

O Lanu-3, como foi batizado, é capaz de decolar
de uma pista com cerca de 15 metros de compri-
mento e cumprir de forma autônoma missões sobre
rotas pré-programadas. Quando em operação, o
modelo recebe, da terra, os sinais de comando, e
transmite imagens em tempo real do terreno, inclu-
indo dados que permitem acompanhar as missões
sobre imagem de satélite. Guiado a distância por
piloto automático fundamentado em GPS (Sistema
de Posicionamento Global), o veículo já realizou,
com sucesso, seu primeiro ensaio, no Centro de
Avaliações do Exército (Restinga da Marambaia).
No solo, uma antena de tracking aponta automa-
ticamente para a aeronave, garantindo a recepção
do sinal e a transmissão dos dados com clareza e
segurança.
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DESENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO TREM DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA DO PAÍS

Título do Projeto: Implantação de uma linha de teste e demonstração do sistema de transporteTítulo do Projeto: Implantação de uma linha de teste e demonstração do sistema de transporteTítulo do Projeto: Implantação de uma linha de teste e demonstração do sistema de transporteTítulo do Projeto: Implantação de uma linha de teste e demonstração do sistema de transporteTítulo do Projeto: Implantação de uma linha de teste e demonstração do sistema de transporte
Maglev-CobraMaglev-CobraMaglev-CobraMaglev-CobraMaglev-Cobra

Proponente:Richard Magdalena StephanProponente:Richard Magdalena StephanProponente:Richard Magdalena StephanProponente:Richard Magdalena StephanProponente:Richard Magdalena Stephan

Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1Edital/Programa: ADT 1

Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Instituição/Empresa: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O estado do Rio de Janeiro deve ser o primeiro a con-
tar com um trem de levitação magnética no País. O
MagLev-Cobra, como está sendo chamado, está sen-
do desenvolvido pelas equipes do Laboratório de Apli-
cação de Supercondutores da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (Lasup/UFRJ), da Escola Politécnica, e
do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisa de Engenharia (Coppe), em parceria com o
engenheiro de transportes Eduardo David e com o fun-
dador do laboratório, Roberto Nicolsky. O nome do
trem “cobra” é uma alusão aos diversos módulos, to-
talmente articulados, que formarão o veículo. Essa es-
trutura permitirá maior flexibilidade ao trem, que fará
curvas mais acentuadas do que os veículos tradicio-
nais, com apenas 50 metros de raio.

A tecnologia de levitação magnética é fundamenta-
da na formação de um campo magnético de repulsão
entre os trilhos e os módulos de levitação (pastilhas
supercondutoras que substituem as rodas e são for-
madas de ítrio, bário e cobre). Para criar este campo
magnético, que faz o trem levitar, os cientistas resfri-
am os supercondutores de elevada temperatura críti-
ca a 196º C negativos, com nitrogênio líquido.

Os testes do trem, que dispensa rodas, estão sendo
realizados com um modelo em escala reduzida, e
um protótipo, em escala real, irá operar em uma
linha de teste com 180 metros de extensão, interli-
gando dois prédios no Centro de Tecnologia (CT)
da UFRJ. Até meados de 2010, a linha deve entrar
em operação para servir ao transporte acadêmico
no campus do Fundão. Posteriormente, o MagLev
deverá atender ao transporte coletivo de toda a ex-
tensão da cidade universitária, substituindo os ôni-
bus da universidade. O projeto está no Plano Dire-
tor da UFRJ.

No futuro, de acordo com os responsáveis, o siste-
ma poderá ser expandido para atender outras áre-
as da região metropolitana do Rio de Janeiro. O
custo para a implantação do trem representa um
terço em relação aos investimentos necessários para
abertura de uma linha equivalente de metrô. O novo
trem terá uma velocidade de 70 Km/h, similar a do
metrô em circulação no Rio, mas com a vantagem
de não ser poluente e consumir 50% a menos de
energia quando comparado a um trem elétrico con-
vencional.
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ESTUDO DE SOLUÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE

Edital/Programa: Apoio ao estudo de soluções para problemas relativos ao meio ambiente –Edital/Programa: Apoio ao estudo de soluções para problemas relativos ao meio ambiente –Edital/Programa: Apoio ao estudo de soluções para problemas relativos ao meio ambiente –Edital/Programa: Apoio ao estudo de soluções para problemas relativos ao meio ambiente –Edital/Programa: Apoio ao estudo de soluções para problemas relativos ao meio ambiente –
20082008200820082008

Este é um dos programas inéditos lançados pela
FAPERJ, neste biênio 2007-2008. Como se trata de
um edital cujo resultado somente foi divulgado em
setembro de 2008, os projetos ainda se encontram
em início de execução, mas apresentam grande po-
tencial, haja vista os excelentes projetos contempla-
dos. Escolhemos sete projetos para ilustrar este pro-
grama, face à sua temática e potencial de repercus-
são econômica e social,  contribuindo para o desen-
volvimento sustentável de nosso Estado.

Um grupo liderado pelo Dr. Carlos Augusto de Alencar
Fontes, da Uenf,  objetiva desenvolver estratégias para
a redução da emissão de gás metano (CH4) por bovi-
nos de corte. Uma das grandes fontes de  gás metano,
que contribui para o aquecimento global, é emitido
pelos rebanhos, principalmente bovinos. Assim, os
pesquisadores testarão diversas dietas para o gado,
que  reduzam a emissão destes gases. Considerado
um dos mais perigosos gases poluentes da atmosfera,
cada molécula de metano, potencialmente, tem um
efeito estufa maior que a do gás carbônico, mas, feliz-
mente, o metano existe na atmosfera em quantidades
muito menores (a quantidade de metano na atmosfe-
ra é cerca de 250 vezes menor que o gás carbônico).
Assim, o efeito de todo o metano na atmosfera  para
aquecer o planeta é mais ou menos um quarto do gás
carbônico. É por meio da eructação, na pré-digestão,
que os bovinos emitem gás metano do alimento inge-
rido. O conhecimento sobre os processos de digestão
animal indica que seria até desejável diminuir a emis-
são de metano dos ruminantes porque o metano apre-
senta energia. Se o bovino expele metano é porque a
digestão não conseguiu retirar toda a energia do ali-
mento, possibilitanto o retorno de um gás que ainda
tem energia.

Alimentos que sejam mais bem aproveitados, ou que
gerem menos metano, apresentam vantagens
potenciais até para a produção de gado, leite e de-
rivados.

O método tem origem no liquido produzido pela cas-
tanha de caju e pelo óleo de mamona. Este líquido
da castanha do caju, o cardonal,  é um polímero
bastante parecido com o petróleo e capaz de atraí-lo
magneticamente. Da mesma forma, a glicerina resi-
dual da produção de biodiesel, a partir da mamona,

apresenta as mesmas propriedades. Estes dois com-
postos plásticos atraem o petróleo, mas o processo
de extração da água, ganhou um procedimento ino-
vador pelo grupo com o emprego de nanopartículas
magnéticas.

Com a finalidade de realizar o monitoramento
ambiental, Israel Felzenszwalb, do Instituto de Biolo-
gia da Uerj, desenvolveu um método que utiliza a
Tradescantia pallida var. purpurea,  que é a
trapoeraba-roxa, para avaliar os efeitos mutagênicos
de poluentes presentes no  ar atmosférico, testado
inicialmente em duas grandes vias de tráfego inten-
so, no Rio de Janeiro, que são o túnel Rebouças e
a Avenida Brasil. Essa espécie é uma planta orna-
mental facilmente encontrada em ruas e jardins,
mesmo em locais com concentrações elevadas de
poluentes atmosféricos. Por essas características, ela
é adequada para o biomonitoramento. O teste utili-
zado revelou que, nos locais testados com um maior
tráfego de automóveis, onde a emissão de poluentes
é maior, há uma maior mutação genética (alta
frequência de micronúcleos). Já nas células da planta
recolhida em áreas de menor fluxo de veículos, as
frequências médias de micronúcleos encontradas fo-
ram menores.

Três projetos altamente originais procuram transfor-
mar poluentes em produtos economicamente úteis e
não contaminantes. São eles: Desenvolvimento de
tecnologias de reciclagem de resíduos sólidos
poluentes em novos materiais cerâmicos, coorde-
nado por José Nilson França de Holanda, da Uenf;
Desenvolvimento de tecnologia para regeneração
de borracha de pneus inservíveis com análise do
ciclo de vida, coordenado por Leila Léa Yuan
Visconte, da UFRJ; e Bagaço de cana de açúcar
como aditivo em misturas asfálticas do tipo SMA,
coordenado por Regina Coeli Martins Paes Aquino,
do Cefet-Campos.

O Brasil está enfrentando um problema sério com
relação ao descarte dos resíduos urbanos gerados,
os aterros existentes estão sendo fechados, pois já
estão quase na sua capacidade máxima. Não exis-
tem outros espaços para novos aterros, somando-se
ao fato de que nenhuma pessoa gostaria de morar
perto de um deles. Estes pesquisadores estão consci-
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entes de que não há como evitar, nos próximos anos,
o aumento da produção de lixo contaminante. Des-
ta forma, procuraram desenvolver estratégias que
transforme este lixo poluente em produtos ainda úteis
e que não contaminem o ambiente. A possibilidade
de tratamento e reaproveitamento de matérias-pri-
mas, tais como as substâncias em questão, é motivo
de constantes pesquisas por parte da comunidade
científica. Do ponto de vista sócio-econômico, a
otimização de processos antigos e a descoberta de
novas tecnologias pode levar à economia de gran-
des cifras e à melhoria da qualidade de vida da
sociedade, devido a uma redução na quantidade
de poluentes descartados e consequente preserva-
ção dos recursos hídricos.

Como um último exemplo dos projetos a serem de-
senvolvidos no âmbito deste programa, Catia Cala-
do, do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvi-
mento Sustentável (Ceads), da Uerj, procura  apre-
sentar soluções relativas à preservação e ao uso sus-
tentável da biodiversidade terrestre e marinha da Baía
da Ilha Grande e adjacências. Este projeto apresen-
ta grande impacto econômico, haja vista o expressi-
vo potencial turístico da área, além de se constituir
em uma região importante para a pesca artesanal.
O projeto tem possui potencial para o desenvolvi-
mento do turismo ecológico na região e para a cri-
ação de um parque florestal em moldes internacio-
nais.
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II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E POBREZA: A
SITUAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA AMÉRICA LATINA HOJE
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Edital/Programa: APQ 2Edital/Programa: APQ 2Edital/Programa: APQ 2Edital/Programa: APQ 2Edital/Programa: APQ 2

Instituição/Empresa: Instituição/Empresa: Instituição/Empresa: Instituição/Empresa: Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

A pesquisadora Silene de Moraes Freire, da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro foi contemplada
na modalidade APQ 2  para organizar o II Seminá-
rio Internacional sobre direitos humanos, violência e
pobreza: a situação de crianças e adolescentes na
América Latina hoje. O evento ocorreu nos dias 05,
06 e 07 de novembro de 2008, no campus Maracanã
da Uerj. Participaram destas atividades quatro
palestrantes internacionais e 15 nacionais, todos com
reconhecida produção na temática dos Direitos Hu-
manos na América Latina. Foram realizados seis gru-
pos de trabalho e uma mostra de pôsteres, nos quais
as produções das mais diversas universidades e ins-
tituições foram expostas e debatidas. Na ocasião,
ocorreram duas atividades lúdicas: a apresentação
da Banda Infantil AMI e da Cia. Teatral Talentos da
Vila Vintém. A administração do campus estimou um
público aproximado de 2.600 pessoas circulantes,
dentre participantes credenciados e não-
credenciados. Nos grupos de trabalho foram apre-

sentados cerca de 346 comunicações orais e 53
pôsteres, para um total de 1.899 pessoas
credenciadas. Estes participantes ao preencherem a
inscrição se autoclassificaram segundo o seguinte
perfil por área de atuação: 582 eram estudantes de
graduação, 342 eram estudantes de pós-graduação,
156 eram professores do ensino básico, 326 profes-
sores-pesquisadores universitários, 289 profissionais
das mais variadas funções e 204 se denominaram
como outros. Baseando-nos nesses dados, ressalta-
se que ficou demarcado novamente o perfil de exce-
lência acadêmica do evento, evidenciado pela efeti-
va participação de representantes de diversas insti-
tuições de ensino superior.

O II Seminário logrou um êxito além daquele previsto
pelos seus organizadores.  As dificuldades enfrenta-
das para sua realização foram superadas graças aos
aportes garantidos pelas instituições de fomento, em
especial a FAPERJ.
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I CONGRESSO IBRO/LARC DE NEUROCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E
PENÍNSULA IBÉRICA – NEUROLATAM

Proponente: Stevens RehenProponente: Stevens RehenProponente: Stevens RehenProponente: Stevens RehenProponente: Stevens Rehen
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O pesquisador Stevens Rehen, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, foi contemplado com recursos
na modalidade APQ2 para organizar I Congresso
IBRO/LARC de Neurociências da América Latina,
Caribe e Península Ibérica – NeuroLaTam.     O evento
reuniu mais de 2.000 pesquisadores inscritos, oriun-
dos de 16 países, na cidade de Búzios, no Rio de
Janeiro, de 01 a 04 de setembro de 2008. O assunto
foi o cérebro, uma das áreas mais fascinantes da bio-
logia. As sessões conseguiram abranger assuntos
especializados, como a formação molecular das
sinapses e outros mais abrangentes como a relação
da neurociência com cinema. Houve três encontros
satélites: II Colóquio Luso-Brasileiro de Neuroquímica;
I Simpósio Satélite de La Red Gligal Iberoamericana e
First Meeting of the Ibero-Latin-American Basal Ganglia

Club (ILABG Club).

Participaram do evento 2.086 inscritos, sendo 184
alunos de iniciação científica, 1.228 estudantes de
pós-graduação (Mestrado e Doutorado), 138 pós-
doutorandos e 135 docentes/pesquisadores. É im-
portante enfatizar a participação de 274 palestrantes
em Conferências, Módulos Temáticos e Simpósios e
Cursos que constaram da programação científica
do congresso disponibilizada na página da SBNeC
(www.sbnec.org.br, link reuniões).

O Congresso recebeu um total de 1.522 resumos,
dos quais 1.441 foram aceitos para apresentação
na forma de painel durante o evento, distribuídos
em setores, de acordo com a área de concentração
principal da pesquisa.
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V CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPLANTE DE FÍGADO, PÂNCREAS E INTESTINO

Título do projeto: V Congresso Brasileiro de TTítulo do projeto: V Congresso Brasileiro de TTítulo do projeto: V Congresso Brasileiro de TTítulo do projeto: V Congresso Brasileiro de TTítulo do projeto: V Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestinoransplante de Fígado, Pâncreas e Intestinoransplante de Fígado, Pâncreas e Intestinoransplante de Fígado, Pâncreas e Intestinoransplante de Fígado, Pâncreas e Intestino

Proponente: José Manoel da Silva Gomes MartinhoProponente: José Manoel da Silva Gomes MartinhoProponente: José Manoel da Silva Gomes MartinhoProponente: José Manoel da Silva Gomes MartinhoProponente: José Manoel da Silva Gomes Martinho
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O pesquisador José Manoel da Silva Gomes
Martinho, da Universidade Federal Fluminense, foi
contemplado com recursos na modalidade APQ2
realizar o V Congresso Brasileiro de Transplante de
Fígado, Pâncreas e Intestino,  que aconteceu entre
9 a 11 de outubro de 2008 no Hotel Atlântico Búzi-
os, na cidade de Búzios/RJ. O programa científico
contemplou com destaque, temas como: Aspectos
Técnicos do Transplante Intervivos, Transplante He-
pático no Brasil na era MELD/PELD, Novas Propos-
tas em Imunossupressão, Recidiva das Doenças de

Base, Hepatites Fulminantes e Cuidados Intensivos
Per e Pós operatórios,Transplante de Pâncreas e In-
testino. O evento contou com 300 inscritos, tendo
participantes de todo o Brasil, sendo que 10% eram
estudantes. Foram realizadas dez mesas redondas,
sete conferências, duas mesas de discussão de ca-
sos clínicos e quatro simpósios satélites.

Das atividades, participaram 55 palestrantes nacio-
nais e cinco internacionais.
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MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
QUÍMICA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

Título do Projeto: Melhoria da infra-estrutura do programa de pós-graduação em Química doTítulo do Projeto: Melhoria da infra-estrutura do programa de pós-graduação em Química doTítulo do Projeto: Melhoria da infra-estrutura do programa de pós-graduação em Química doTítulo do Projeto: Melhoria da infra-estrutura do programa de pós-graduação em Química doTítulo do Projeto: Melhoria da infra-estrutura do programa de pós-graduação em Química do
Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio de JaneiroInstituto de Química da Universidade do Estado do Rio de JaneiroInstituto de Química da Universidade do Estado do Rio de JaneiroInstituto de Química da Universidade do Estado do Rio de JaneiroInstituto de Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PPPPProponente: Mônica Rroponente: Mônica Rroponente: Mônica Rroponente: Mônica Rroponente: Mônica Regina Marques Pegina Marques Pegina Marques Pegina Marques Pegina Marques Palermo de Aguiaralermo de Aguiaralermo de Aguiaralermo de Aguiaralermo de Aguiar

Edital/Programa:Edital/Programa:Edital/Programa:Edital/Programa:Edital/Programa: Apoio à Pós-graduação  Apoio à Pós-graduação  Apoio à Pós-graduação  Apoio à Pós-graduação  Apoio à Pós-graduação stricto sensustricto sensustricto sensustricto sensustricto sensu em Universidades Estaduais – 2008 em Universidades Estaduais – 2008 em Universidades Estaduais – 2008 em Universidades Estaduais – 2008 em Universidades Estaduais – 2008

Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Instituição/Empresa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

O Programa de Pós-graduação em Química é re-
sultado de uma série de ações tomadas ao longo
dos últimos quinze anos no Instituto de Química (IQ).
A idéia de se criar um curso de pós-graduação sur-
giu no período de 1992 a 1995 e hoje conta com a
participação de professores de vários departamen-
tos do Instituto de Química: Departamento de Quí-
mica Geral e Inorgânica (um professor), Departa-
mento de Química Orgânica (cinco professores), De-
partamento de Tecnologia de Processos Bioquímicos
(dois professores), Departamento de Processos Quí-
micos (quatro professores). Além disso, conta com a
participação de três professores do Campus Avan-
çado de Resende (Faculdade de Tecnologia – FAT/
UERJ) com o objetivo de contribuir para atender à
demanda expressiva de formação de profissionais
qualificados na Região do Médio Paraíba, uma re-
gião carente de Universidades, mesmo contribuindo
com 10,9% no total arrecadado do IPI (Imposto so-
bre Produtos Industrializados) do Estado do Rio de
Janeiro.

Com este projeto, foi possível reformar uma das sa-
las de aula e transformá-la em um miniauditório para
a realização de seminários, palestras e defesas de
dissertação, além da sua capacitação com recursos
audiovisuais (computador, multimídia) e aparelha-
gem de vídeoconferência. Esta aparelhagem de
videoconferência será essencial para aumentar o in-
tercâmbio entre as duas Instituições envolvidas no
programa - IQ/Maracanã e FAT/Resende), já que
permitirá que os alunos residentes em Resende pos-
sam assistir as aulas, sem precisar se deslocar diari-
amente para o Campus Maracanã.

Com a melhora da infraestrutura do programa de
Pós-graduação em Química pretende-se estimular e
garantir a continuidade da produção acadêmica do
programa, tanto qualitativa quanto quantitativamente
e o aumento da formação de recursos humanos tan-
to em nível de graduação (iniciação científica) quanto
de mestrado. Além disso, espera-se a consolidação
da interação entre duas unidades da UERJ em
Campus diferentes (Maracanã e Resende).
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL – UENF

Título do projeto: Consolidação das áreas de estruturas e materiais do programa de pós-Título do projeto: Consolidação das áreas de estruturas e materiais do programa de pós-Título do projeto: Consolidação das áreas de estruturas e materiais do programa de pós-Título do projeto: Consolidação das áreas de estruturas e materiais do programa de pós-Título do projeto: Consolidação das áreas de estruturas e materiais do programa de pós-
graduação em Engenharia Civil – Uenfgraduação em Engenharia Civil – Uenfgraduação em Engenharia Civil – Uenfgraduação em Engenharia Civil – Uenfgraduação em Engenharia Civil – Uenf
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Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)

O objetivo principal deste projeto foi apoiar a con-
solidação dos setores de estruturas e materiais do
programa de pós-graduação em Engenharia Civil
da UENF e, neste sentido foram incluídas melhorias
para os docentes do programa que envolvem: ade-
quação do espaço físico destinado a ensaios me-
cânicos e a ensaios em materiais no laboratório de
estruturas e materiais que encontra-se em fase final
de construção; aquisição de equipamentos, tais
como pórtico rolante para movimentação de cor-
pos-de-prova e equipamentos na laje de reação.
Além disso, pequenas obras estão em andamento
e as oficinas para execução e preparação dos cor-
pos de prova estão sendo montadas; aquisição de
livros necessários para o desenvolvimento do curso
de pós-graduação nas áreas de estruturas e maté-
rias.

Com este projeto, poderão ser alcançadas metas em
curto prazo, como: a consolidação do único curso
de pós-graduação em engenharia civil na região
Norte/Noroeste Fluminense. Por este motivo, muitas
empresas, principalmente aquelas relacionadas ao

setor petrolífero, têm recorrido à Instituição em bus-
ca de aporte científico e tecnológico, gerando inclu-
sive temas para trabalhos de tese; criar uma infra-
estrutura mínima que dê suporte para o desenvolvi-
mento de modelos teóricos, numéricos e também
experimentais para a análise de problemas relacio-
nados a estruturas de concreto, aço e materiais não
convencionais, enfatizando aqueles ligados a estru-
turas de grande porte; criar competências, especifi-
camente, na região Norte/Noroeste Fluminense, dada
pela necessidade de se gerar soluções e tecnologias
adequadas à realidade físico-social, incentivando,
desta forma, o estudo do comportamento de materi-
ais não convencionais usados na construção civil.

A importância deste projeto para o Estado do Rio de
Janeiro está no fato que a região atualmente possui
grandes perspectivas de desenvolvimento, já que a
construção do Porto do Açu está trazendo para a
região muitas indústrias e, com elas, o desafio de
qualificar mão-de-obra para minimizar os impactos
do desenvolvimento econômico.
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS – 2008

Este projeto apoiou a manutenção dos microscópios
do Departamento de Física da PUC-Rio com a aqui-
sição de material de reposição de itens de consumo
e alguns pequenos itens de material permanente que
permitem um melhor desempenho dos microscópios
e a manutenção das condições de funcionamento
dentro das especificações estabelecidas por cada
fabricante.

O conjunto de microscópios de varredura por sonda
começou a ser montado em 1998, no Laboratório
Van de Graff do Departamento de Física da PUC-
Rio com a chegada do Microscópio de Força Atômi-
ca Nanoscope III, de fabricação da VEECO.

O crescimento do parque experimental se deu sem-
pre com base em projetos multiusuários ou de redes
de pesquisa. Assim, o STM_AFM UHV, de fabrica-
ção da OMICRON, foi adquirido em 2004 com re-
cursos do PADCT-Rio/FAPERJ, constituindo-se a partir
de então o Laboratório Aberto de Nanoscopia do
Estado do Rio de Janeiro. Mais tarde, a esses equi-
pamentos se juntaram um Nanoindentador de fabri-
cação da Hysitron, adquirido em 2007 com recursos
da rede de Revestimentos Nanoestruturados do CNPq
e, em 2008, um Microscópio de Força Atômica
acoplado a um Microscópio ótico confocal para
Espectroscopia Raman com alta resolução espacial
NTEGRA Spectra, de fabricação da NT-MDT.

Os usuários do Laboratório Aberto de Nanoscopia
do Estado do Rio de Janeiro são provenientes de
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diferentes instituições de nosso estado. Além de di-
versos professores e estudantes do Departamento de
Física da PUC-Rio, há pesquisas em colaboração
com professores do Departamento de Ciência dos
Materiais e Metalurgia (Prof. Sidney Paciornick) e do
Centro de Estudos em Telecomunicação-CETUC
(Profa. Patrícia Lustosa). No primeiro caso, o tema
dessas pesquisas são materiais odontológicos, ao
passo que no segundo, estudam-se pontos quânticos
para o desenvolvimento de detectores na faixa do
infravermelho. O prof. Maurício Pamplona, do IF-
UFRJ também participa dessas pesquisas. Além dis-
so, professores e estudantes de outras instituições têm
se utilizado de nossas instalações, a destacar o prof.
Dante Ferreira Franceschini (IF-UFF), que utiliza tanto
o Microscópio de Força Atômica como o
Nanoindentador em suas pesquisas com filmes de
carbono depositados por plasma. Outro usuário do
Nanoindentador nesses últimos dois anos tem sido o
prof. Sérgio Camargo, da COPPE-UFRJ, ao passo
que a profa. Regina Sandra Veiga Nascimento (IQ-
UFRJ) realizou medidas de microscopia de Força
Atômica.

O auxílio prestado pela FAPERJ foi fundamental para
que vários pesquisadores do Estado utilizassem, sem
qualquer custo, os nossos equipamentos, que repre-
sentam um investimento de cerca de um milhão de
dólares feito tanto pelo governo federal como pelo
governo estadual, por meio da FAPERJ.
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ESTUDO DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS E REEMERGENTES

Edital/Programa – Apoio ao Estudo de doenças negligenciadas e reemergentes – 2008Edital/Programa – Apoio ao Estudo de doenças negligenciadas e reemergentes – 2008Edital/Programa – Apoio ao Estudo de doenças negligenciadas e reemergentes – 2008Edital/Programa – Apoio ao Estudo de doenças negligenciadas e reemergentes – 2008Edital/Programa – Apoio ao Estudo de doenças negligenciadas e reemergentes – 2008

De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), a expressão doenças negligenciadas desig-
na enfermidades que atingem especialmente os  pa-
íses em desenvolvimento.  Estas doenças não rece-
bem a atenção necessária das indústrias farmacêu-
tica e biotecnológica, responsáveis pela produção
de medicamentos, vacinas e kits diagnósticos.

Este edital, apesar de ter sido aprovado no final do
primeiro semestre de 2008, já apresenta resultados
iniciais relevantes, com soluções para problemas de
diversas doenças negligenciadas, notadamente a
dengue, a que 30% dos recursos do edital foram
destinados, mas também em esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, tuberculose  e hanseníase.

DengueDengueDengueDengueDengue

O projeto coordenado pelo Dr. Amilcar Tanuri, da
UFRJ, visa ao desenvolvimento de fármacos inibidores
de enzimas que são importantes para o desenvolvi-
mento do vírus da dengue, propiciando uma nova
estratégia terapêutica para o controle desta doença,
que aflige a população do Estado, a cada verão.
Outro medicamento está sendo desenvolvido por
pesquisadores da FIOCRUZ, sob a liderança da
pesquisadora Claire Kubelka, a partir de um extrato
da planta Uncaria tomentosa, a popular unha-de-
gato, visando à redução dos sintomas da dengue.

O efeito parece se dever à inibição de proteínas
(citocinas) que participam do processo inflamatório,
agravando os sintomas da doença. Assim, a nova
droga, em potencial, teria o efeito de modular o efei-
to pró-inflamatório do vírus da dengue que, sem o
tratamento, acaba produzindo uma série de altera-
ções no organismo, sendo a mais grave o compro-
metimento do sistema de coagulação do sangue.

Sobre coagulação e as células que são essenciais a
este processo, as plaquetas, é que se dedica o grupo
liderado pelo professor Antonio Claudio Mendes Ri-
beiro, do Instituto de Biologia da Uerj.  Esses pesqui-
sadores estudam o mecanismo básico pelo qual o
vírus da dengue pode afetar o transporte de arginina
(um aminoácido essencial) nas plaquetas e induzir a
desagregação plaquetária, facilitando os distúrbios
da coagulação do sangue, observados nesta doen-
ça. Com estes dados, os pesquisadores pretendem
chegar a uma estratégia terapêutica que impeça a
entrada da arginina nas plaquetas, inibindo os efei-
tos letais do vírus.

Na Uenf, Richard Ian Samuels coordena um projeto
promissor de controle microbiano no mosquito da
dengue, o Aedes aegypt. O controle biológico pare-
ce ser menos agressivo ao meio ambiente e aos seres
humanos do que o uso de pesticidas químicos. Hoje,
para o controle do Aedes aegypt se empregam
pesticidas organofosforados que vem acarretando
populações de mosquito resistentes a esse agente
químico. Por sua vez, os organofosforados são alta-
mente tóxicos para o ser humano e suas consequências
são mais graves durante o desenvolvimento. O pro-
jeto da Uenf usa fungos (Metarhizium anisopliae)
entomopatogênicos, ou seja, que causam doenças
nos insetos. O fungo Metarhizium foi o escolhido,
não somente por seu potencial patogênico, mas tam-
bém pela sua facilidade de produção em massa. Es-
tão sendo desenvolvidas armadilhas para o inseto,
que é atraído por substâncias que mimetizam o suor
humano. Nessas armadilhas, o fungo  infecta e mata
o mosquito em dois dias. Mas, antes disso, ele já
perde a habilidade de voar, bem como o apetite. A
pesquisa em desenvolvimento apresenta um espectro
maior que, propriamente, o controle da dengue, po-
dendo servir para o controle de outros vetores de
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doenças e até de pragas que acometem as planta-
ções.

Também na área de Saúde Coletiva e Epidemiologia,
o Edital apoiou vários projetos, destacando-se o co-
ordenado pelo pesquisador Roberto Medronho, da
UFRJ, que analisando a dengue em menores de 15
anos em localidade da Ilha do Governador durante
a epidemia de 2007/2008, sugere modelos de inter-
venção e de assistência. Ter-se a noção exata do
quadro da dengue no País e no nosso Estado é es-
sencial, para que se tracem políticas publicas efetiva
para lidar com a doença.

TTTTTuberculose e hanseníaseuberculose e hanseníaseuberculose e hanseníaseuberculose e hanseníaseuberculose e hanseníase

Não somente a dengue vem causando sofrimento na
população, mas de forma insidiosa, doenças que
julgávamos já controladas, retornam como um es-
pectro ameaçador, tais como a tuberculose e a
hanseníase. Vários projetos foram aprovados neste
Edital, buscando soluções para estas duas doenças
e chama a atenção o projeto coordenado pelo pro-
fessor Afrânio Lineu Kritski (UFRJ)), Estratégias para
aumentar a prevenção e detecção de tuberculose
resistente e co-infecção tuberculose/HIV em Unida-
des de Saúde da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. Na década de 80 e 90 do século passado, a
tuberculose veio associada ao surgimento da AIDS e
ao empobrecimento nas periferias dos países em de-
senvolvimento. Existe o perigo do alastramento de ce-
pas de micobactéria extensivamente resistentes como
a XDR, especialmente em hospitais e populações
carcerárias. Estas formas podem atingir mortalidade
de 19%. Este projeto visa ao maior controle dessas
formas resistentes, mediante o uso de medidas pre-
ventivas e de diagnóstico precoce.

A hanseníase, eufemisticamente assim chamada, face
ao preconceito associado à doença causada pelo
Mycobacterium leprae, assim com a tuberculose, cau-
sada por outra forma de micobactéria, tem aumenta-
do a sua prevalência em nosso meio, mesmo com o
diagnóstico mais precoce e o tratamento mais eficaz.
Uma das formas graves de hanseníase é a
neuromatosa, que acomete o sistema nervoso, podendo
levar a  um quadro de incapacidade física.  A profes-
sora Maria Katia Gomes, da UFRJ, vem desenvolven-
do um estudo na prevenção, identificação precoce e
reabilitação das incapacidades físicas decorrentes das
neurites em pacientes portadores de hanseníase.

LeptospiroseLeptospiroseLeptospiroseLeptospiroseLeptospirose

A leptospirose é  uma doença menos conhecida, en-
tre as negligenciadas, causada por uma bactéria
chamada Leptospira, presente na urina do rato. Em
situações de enchentes e inundações, a urina dos
ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à
enxurrada e à lama das enchentes. Qualquer pessoa
que tiver contato com a água ou lama contamina-
das poderá se infectar. A Leptospira penetra no cor-
po pela pele, principalmente se houver algum
ferimento ou arranhão. Os sintomas são semelhan-
tes aos de uma gripe, mas podem se agravar com
acometimento do fígado e rim, podendo levar à
internação do paciente, em estado grave. Assim, dois
projetos aprovados por este Edital procuram desen-
volver estratégias terapêuticas para esta grave doen-
ça. Um deles, no Instituto de Biologia da Uerj, coor-
denado pelo pesquisador Mauro Velho de Castro
Farias, visa a desenvolver kits diagnósticos e novas
opções terapêuticas baseado na ação da leptospira
no nosso organismo. O outro, coordenado pelo pro-
fessor Walter Lilenbaum, da UFF, em colaboração
com o Dr. Odir Dellagostin, da Universidade Federal
de Pelotas, no Rio Grande do Sul,  pretende desen-
volver uma vacina contra esta doença, capaz de
impedir a disseminação em seres humanos, já que
existem vacinas para uso veterinário, mas que não
impedem a disseminação para humanos.

EsquistossomoseEsquistossomoseEsquistossomoseEsquistossomoseEsquistossomose
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A esquistossomose é doença que afeta 10 milhões de
brasileiros e 200 milhões de pessoas em todo o mun-
do. A professora Mirian Tendler, pesquisadora do La-
boratório de Esquistossomose Experimental da Fiocruz,
teve o apoio deste Edital para continuar as suas pes-
quisas no desenvolvimento de uma vacina contra essa
doença. A proteína SM 14, descoberta pela pesqui-
sadora, é a base da primeira vacina contra helmintos,
os vermes causadores da esquistossomose e da
fasciolose hepática, e foi um dos três antígenos (subs-
tâncias que estimulam a produção de anticorpos)
selecionados pela Organização Mundial de Saúde
para fazer parte dos testes de produção, estágio em
que se desenvolve a vacina para possível
comercialização. Esta é a primeira vez que o Brasil
chega na seleção final de antígenos, o topo da com-
petição biotecnológica. A OMS selecionou seis
antígenos prioritários (os que têm mais possibilidades
de resultar em uma vacina efetiva): quatro desenvol-

vidos nos Estados Unidos, um na França e o brasilei-
ro. Desses, apenas três até agora obtiveram aprova-
ção da organização para passar para a fase experi-
mental, preparatória para a etapa de testes em hu-
manos. “A doutora Miriam participa dos esforços in-
ternacionais pela busca da vacina contra
esquistossomose e dedicou seu tempo, com sucesso,
para que a SM 14 atingisse o status de vacina
candidata”, afirma o suíço Robert Bergquist, coorde-
nador de pesquisa estratégica do Programa Especial
da OMS para Pesquisas e Treinamento em Doenças
Tropicais. O processo permite a produção em larga
escala. Testada em camundongos e coelhos, a vaci-
na obteve entre 75% e 90% de eficácia. Com o apoio
da FAPERJ, a pesquisadora pretende testar a fase I,
ou seja, de segurança da vacina.
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APOIO À MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR, ESPECTROSCOPIA  E CRIOGENIA DO IQ-UFF
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O apoio à manutenção de equipamentos adquiri-
dos em editais é sempre positivo e tem uma
abrangência considerável, haja vista que estes têm
muitos usuários. Nesta concepção, este projeto trouxe
inestimáveis benefícios aos Laboratórios a ele relacio-
nados, possibilitando a continuação e a melhoria
do funcionamento dos mesmos, em diferentes níveis,
tendo beneficiado a centenas de usuários das técni-
cas e/ou insumos que disponibilizam para a comu-
nidade acadêmico-científica da UFF e das Institui-
ções Públicas de Ensino e/ou Pesquisa do Rio de
Janeiro.

O projeto vem apoiando a infraestrutura de funcio-
namento de três laboratórios multiusuários do IQ/
UFF: Laboratório de Ressonância Magnética Nucle-
ar (LAREMN-UFF); Laboratório de Espectroscopia na
região do Infravermelho; Laboratório de Criogenia.

Para o Laboratório de Ressonância Magnética Nu-
clear (RMN), foi solicitada a aquisição de uma nova
sonda para o espectrômetro de 300 MHz, cuja ca-
pacidade técnica encontrava-se restrita em face à
sua defasagem, com o passar dos anos (instalação
em 1995), em relação à evolução da técnica de Res-
sonância Magnética Nuclear, uma vez que a sonda
existente não permitia a realização de novos experi-
mentos  mais avançados disponibilizados neste pe-
ríodo, bem como se encontrava em estado já de
início de deterioração por oxidação, face ao seu lon-
go tempo de uso (14 anos). Com isto, pôde-se con-
tinuar a prestar os serviços analíticos demandados
pelos pesquisadores usuários da técnica, pertencen-

tes, em sua maioria, a programas de pós-gradua-
ção, todos  altamente qualificados, da nossa Insti-
tuição e de outros grupos externos,  tanto com a
necessária eficiência de atendimento, quanto com
relação aos tipos de análises (diferentes técnicas)
por estes solicitadas. Destaque-se que o equipamento
atende a linhas de pesquisa diversas, do mais alto
interesse científico e tecnológico.

Outra especificidade deste projeto foi o apoio ao:
Laboratório de Criogenia, que produz nitrogênio lí-
quido para equipamentos da UFF (Institutos de
Química, Biologia e Física, Faculdade de Veteriná-
ria)  e material biológico e a Central Analítica de
Espectrometria na Região do Infravermelho do Insti-
tuto de Química da UFF atende a usuários de dife-
rentes Institutos e Departamentos da UFF, bem como
a eventuais solicitações de análises  por grupos ex-
ternos. Seus principais usuários são os Programas
de PG da UFF em Química (CAPES- Nível 5-
Mestrado e Doutorado), em Biologia Marinha (CA-
PES-Nível 4-Mestrado e Doutorado), os diversos
grupos de pesquisa dos Departamentos do Instituto
de Química  e da Faculdade de Farmácia, e alunos
de graduação dos cursos de Química, Farmácia,
Engenharia Química, que realizam cursos experi-
mentais no Departamento de Química Orgânica da
Universidade. Em resumo, este projeto teve impacto
direto em diversos programas de pós-graduação e
pesquisadores de diversas unidades da UFF, inclu-
indo também alunos de graduação e, portanto, tendo
um desdobramento bastante amplo.
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE – 2008
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A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma
técnica experimental que utiliza núcleos atômicos
com momento magnético não-nulo, como sondas
para o estudo das propriedades físicas e químicas
dos materiais. Nos últimos 50 anos, a RMN se de-
senvolveu como uma das principais ferramentas de
investigação na Física, Química e Biologia, com
uma importante aplicação prática na Medicina, que
se deu a partir da descoberta da Tomografia por
RMN, no início dos anos 1970. Todas essas aplica-
ções da RMN se baseiam no fato das interações
dos momentos magnéticos nucleares com os cam-
pos magnéticos no interior do material serem muito
sensíveis ao arranjo e à dinâmica de átomos e mo-
léculas. Por outro lado, a possibilidade da utiliza-
ção da RMN para manipular a informação quântica
se baseia no fato de os spins nucleares serem enti-
dades que obedecem às leis da Física Quântica.
Neste caso específico, cada orientação do spin nu-
clear com relação ao campo magnético B0 é asso-
ciada como um estado lógico e as operações que
levam de um estado a outro, as operações lógicas,
são realizadas por pulsos de radiofrequência. Utili-

zando conjuntos de operações lógicas básicas,
vários algoritmos quânticos que foram demonstra-
dos utilizando RMN.

Os objetivos básicos da aquisição deste RMN com
recurso da FAPERJ envolvem: a instalação de um
laboratório de RMN multiusuário, que atenda à de-
manda por estudos de novos materiais no âmbito
dos grupos de pesquisa atuando no Rio de Janeiro
e suas colaborações e de novas linhas de pesquisa,
processamento da informação quântica por RMN,
resposta magnética de organismos na presença de
um campo magnético, biomateriais nanoestruturados
com Aplicações Biomédicas e relaxação magnética
nuclear em sistemas de Férmions pesados. Espera-
se com implantação do equipamento e seu pleno
funcionamento a publicação de artigos em periódi-
cos de grande impacto, apoio às teses de
doutoramento e dissertações de mestrado, gerar no-
vas áreas de pesquisa no RJ, desenvolvimento de
atividades de instrumentação de RMN e maior
integração dos grupos de pesquisa em Física no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
foi fundada em 1950 e ao longo de sua existência
cresceu e amadureceu, firmando-se como uma das
melhores universidades brasileiras e, consciente da
importância de seu papel no Estado e no País, vem
investindo fortemente em programas de capacitação
docente, contratação de professores altamente qua-
lificados e criação de Programas de pós-graduação.
Embora algumas áreas de pesquisa já tenham al-
cançado reconhecimento acadêmico-científico, iden-
tificando a UERJ como uma Universidade com

potencialidade de produzir conhecimento e
tecnologias avançadas, muitos investimentos são ain-
da necessários, como por exemplo, equipamentos
de grande porte para torná-la independente de ou-
tras instituições de ensino e pesquisa. Este projeto de
aquisição de um espectrômetro de Ressonância Mag-
nética Nuclear, contemplado no Programa “Apoio à
aquisição de equipamentos de grande porte para
Instituições de Ensino Superior sediadas no Estado
do Rio de Janeiro” uniu o conhecimento de pesqui-
sadores com diferentes expertises em áreas das Ci-
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ências Biológicas e Ciências Exatas, lotados nos Cen-
tros: Biomédico (CEBIO) e de Tecnologia e Ciência
(CTC). De natureza multidisciplinar e interdisciplinar,
este  equipamento atenderá imediatamente aos pro-
jetos em andamento, assim como possibilitará o de-
senvolvimento de linhas de pesquisa complementa-
res, dos pesquisadores do Instituto de Biologia, Quí-
mica,  Física e Geologia e, também, as Faculdades
de Oceanografia, Tecnologia e Engenharia.

O equipamento em aquisição é um espectrômetro
de Ressonância Magnética Nuclear de 500 MHz, com
acessórios que permitem a aplicação de analíticas
avançadas em amostras diversas (orgânicas,
inorgâncias, marcromoléculas, biomoléculas, den-
tre outras) no estado líquido e sólido. Este equipa-

mento fortalecerá as pesquisas em diferentes áreas
do conhecimento prioritárias e estratégicas para o
Estado do Rio de Janeiro, em especial, Fármacos,
Fitoterápicos, Biotecnologia, Materiais, Catálise,
Energia, Meio Ambiente e Nanotecnologia, deven-
do contribuir para elevar o patamar do conheci-
mento científico e a inovação tecnológica no Esta-
do. Além disso, esta aquisição alavancará e ga-
rantirá a continuidade da produção acadêmica de
programas de pós-graduação stricto sensu da UERJ
diretamente envolvidos com esta proposta, tanto
qualitativa quanto quantitativamente, assim como
trará impactos positivos sobre a formação de re-
cursos humanos (em nível de graduação e pós-
graduação).
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A Rede Proteômica do Rio de Janeiro, que estuda o
conjunto de proteínas expressas por uma célula, te-
cido ou um organismo, foi a primeira do gênero no
Brasil e uma das primeiras criadas no mundo,     dela
fazem parte um conjunto de laboratórios localizados
nas principais instituições de pesquisa e ensino do
Estado (UFRJ, Fiocruz, Uenf,  Inca, Uerj, PUC-Rio e
Embrapa). Entre outros projetos de pesquisa, os la-
boratórios da Rede estudam temas altamente rele-
vantes, como o proteoma da Gluconacetobacter
diazotrophicus, câncer, dengue, malaria, cólera, ve-
nenos, fungos patogênicos etc. É importante ressal-
tar que os laboratórios da rede possuem colabora-
ções científicas com um número muito grande de la-
boratórios não só do Rio de Janeiro, mas também de
outros estados do Brasil, servindo como unidades
multiplicadoras da tecnologia proteômica no país.

Estudar um proteoma pode ser uma forma de procu-
rar biomarcadores específicos para uma determina-

da patologia para serem utilizados no diagnóstico
precoce, na determinação de alvos específicos de
drogas que poderiam ser importantes para o trata-
mento de doenças e na identificação de antígenos
para o desenvolvimento de vacinas.  Vários labora-
tórios da Rede vêm desenvolvendo projetos nestas
linhas temáticas.

Este projeto está dando apoio à aquisição de um
espectrômetro de massa “LTQ-Orbitrap” de excepcional
acurácia de massa, alta resolução e sensibilidade que
permitirá a abordagem mais eficiente de novos proble-
mas de pesquisa, como o estudo de modificações pós-
traducionais em grande escala como fosforilação,
glicosilação, etc; identificação de proteínas presentes em
muito baixa concentração como as detectadas por
fluorescência em géis bidimensionais; a implementação
de projetos envolvendo “Top-Down proteomic”. Todas
estas abordagens serão aplicadas nos projetos em de-
senvolvimento dentro da Rede Proteômica.
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Esta em fase de fechamento do contrato de câm-
bio a aquisição do Espectrômetro de Ressonância
Magnética Nuclear de 500 MHz AVANCE IIITM 500
MHz da BRUKER-BioSpin/Brasil-Alemanha (seme-
lhante ao da Figura), com uma sonda para solu-
ção e sistema de temperatura variável e uma son-
da adicional que será utilizada no espectrômetro
Avance II 400 MHz já existente no Departamento
de Química-ICE-UFRRJ para fazer análises em
estado sólido. A expectativa é que, em outubro/
09, esses equipamentos estejam em funcionamen-
to e utilização pelos programas de pós-gradua-
ção em Química (PPGQ), em Agronomia-Ciên-
cia do Solo (CPGA-CS), em Ciências Ambientais
e Florestais (PPGCAF) e em Engenharia Química
– Tecnologia Química (PPGEQ). Isto fortalecerá
os referidos programas de pós-graduação, atra-
vés do aperfeiçoamento das técnicas analíticas nas
respectivas linhas de pesquisas. O uso comparti-
lhado do espectrômetro de RMN por esses pro-
gramas de Pós-graduação vai melhorar as condi-
ções de trabalhos executados pelos pesquisadores
que atuam nas áreas de Química Orgânica e
Inorgânica; Química Agrária; Análise da Matéria
Orgânica do Solo por RMN; Avaliação e Recupe-
ração Ambiental; Nutrição de Plantas e Produção
Vegetal; Tecnologia da Madeira; Estudos de Solos
e Biotecnologia em Polímeros. Certamente essa
tecnologia contribuirá para a melhoria da produ-
ção científica, o aumento da sua visibilidade, e a
eventual geração de produtos tecnológicos,
biotecnológicos e patentes.

O uso de aparelhos de RMN com sonda para solução
e para o estado sólido possibilitará, por exemplo, a
obtenção de dados sobre a estrutura química no siste-
ma solo-planta-água e amostras ambientais em maior
quantidade, com maior eficiência e segurança, au-
mentando, assim, a sua qualidade e precisão, tanto
do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Será
possível o aperfeiçoamento analítico de estudos reali-
zados pelos grupos de pesquisa envolvidos na pro-
posta, bem como a parceria entre os grupos de Pós-
graduação na UFRRJ e com instituições parceiras, tais
como a EMBRAPA Agrobiologia e a UENF - Centro
de Ciências e Tecnologias Agropecuárias.

A proposta trará benefícios adicionais como, por
exemplo, expansão da cooperação entre os progra-
mas ora existentes, a criação de oportunidades para
incorporação de recém-doutores, e o apoio nas ati-
vidades de pesquisa, visando atender a demanda
de entidades governamentais e não governamen-
tais, no que se refere à caracterização de produtos
naturais e/ou sintéticos de interesse econômico, es-
pecialmente na área de agrofloresta, bem como de
fitoterápicos e fitofármacos.

De forma clara e acessível e sem prejuízo do rigor
científico, automação e sociedade, crise e
monitoramento ambiental, aplicações na medicina
e na engenharia do conceito de problemas inver-
sos, fluidos supercríticos, caracterização de materi-
ais, relações simbióticas entre matemáticas e com-
putadores e distribuição de riqueza estão entre os
temas tratados neste volume.
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O projeto interinstitucional “Alfabetização, patrimônio e memória: um estudo
sobre as possibilidades educativas da cidade de São Gonçalo e a formação de
professores” foi o ponto de partida que deu origem à presente publicação,
reunindo textos referentes às pesquisas e experiências que foram desenvolvidas
ao longo da iniciativa. Na trajetória da parceria entre duas universidades pú-
blicas do Estado do Rio de Janeiro (Uff/Uerj), a indissociabilidade ensino-
pesquisa-extensão foi um dos princípios fundamentais de ações investigativas
do grupo de pesquisadoras, com foco na formação inicial e continuada dos
professores alfabetizadores.

Apostando sempre na capacidade de recriação e ampliação do conhecimento
do professor com seu grupo de alunos, o caderno apresenta alguns caminhos
teórico-práticos articulados à produção de materiais didáticos, bem como su-
gestões de aprofundamento a partir dos textos de apoio e das referências bibli-
ográficas.
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Em linguagem clara e objetiva, a cartilha reúne informações atualizadas sobre
as formas de transmissão da doença, seus vetores, seu ciclo biológico e méto-
dos de controle. O conteúdo está direcionado principalmente aos técnicos e
profissionais que atuam no controle e na vigilância dos vetores da doença de
Chagas no Brasil. A linguagem permite que a obra também possa ser utilizada
por pessoas que não estão familiarizadas com o assunto.

PROGRAMA DE EDITORAÇÃO
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Ensinando Ciência com ArteEnsinando Ciência com ArteEnsinando Ciência com ArteEnsinando Ciência com ArteEnsinando Ciência com Arte
A Mitocôndria em 3 atos, O Ciclo de Krebs, AA Mitocôndria em 3 atos, O Ciclo de Krebs, AA Mitocôndria em 3 atos, O Ciclo de Krebs, AA Mitocôndria em 3 atos, O Ciclo de Krebs, AA Mitocôndria em 3 atos, O Ciclo de Krebs, A
Explosão do Saber – VExplosão do Saber – VExplosão do Saber – VExplosão do Saber – VExplosão do Saber – Volume 1 – 2.ª ediçãoolume 1 – 2.ª ediçãoolume 1 – 2.ª ediçãoolume 1 – 2.ª ediçãoolume 1 – 2.ª edição
A Contração MuscularA Contração MuscularA Contração MuscularA Contração MuscularA Contração Muscular, o P, o P, o P, o P, o Porquê do Porquê do Porquê do Porquê do Porquê do Projeto – Vrojeto – Vrojeto – Vrojeto – Vrojeto – Volume 2olume 2olume 2olume 2olume 2

Autor: Leopoldo de Meis

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Ano de lançamento: 2007

Os dois DVDs estão voltados para a educação e a divulgação científica.

O Volume 1 da série Ensinando Ciência com Arte , uma realização do pesquisa-
dor Leopoldo de Meis, professor titular de Bioquímica Médica na Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), combina arte com ciência para ensinar e, com
detalhes e elegância, mostra os mecanismos moleculares envolvidos na transdução
de energia na mitocôndria. Uma iniciativa revolucionária, com o objetivo de
introduzir a biociência aos jovens.

O volume 2 desvenda o misterioso mundo da contração muscular, com a ajuda
de animações – produzidas com a ajuda de recursos da computação gráfica –
embaladas por música e uma narrativa que explica como o funcionamento des-
ses tecidos responsáveis pelos movimentos.

Os DVDs disponibilizam versões em inglês, português e espanhol.

Um olhar para o futuroUm olhar para o futuroUm olhar para o futuroUm olhar para o futuroUm olhar para o futuro
Desafios da física para o século 21Desafios da física para o século 21Desafios da física para o século 21Desafios da física para o século 21Desafios da física para o século 21

Editores: João dos Anjos e Cássio Leite Vieira

Editora: Vieira & Lent

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

Número de páginas: 192

Ano de lançamento: 2008

Dois renomados editores científicos escolhidos entre especialistas da área da
física apresentam neste livro alguns dos principais desafios que esse campo da
ciência deverá enfrentar neste século que se inicia. O trabalho visa contribuir
para despertar vocações e mostrar aos jovens estudantes que a carreira científica
é uma profissão promissora e instigante, e que muitos desafios permanecem sem
solução à espera de novos cientistas dispostos a enfrentá-los.

De acordo com os autores, a busca de respostas será um trabalho não só de
físicos, mas de uma parcela significativa da comunidade internacional de pes-
quisadores, dado o caráter cada vez mais interdisciplinar da atividade científica.
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Espaço urbanoEspaço urbanoEspaço urbanoEspaço urbanoEspaço urbano
Conflitos e subjetividadeConflitos e subjetividadeConflitos e subjetividadeConflitos e subjetividadeConflitos e subjetividade

Autor: Ana Lúcia Gonçalves Maiolino

Editora: Mauad X

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Número de páginas: 309

Ano de lançamento: 2008

Numa linguagem de fácil compreensão, o trabalho apresenta um olhar sobre os
moradores das favelas cariocas, fundamentado num profundo estudo empírico
que se contrapõe à visão hegemônica hoje presente na mídia, na fala dos polí-
ticos e das classes médias, que estigmatiza e criminaliza esses segmentos.

A pesquisa levada a cabo pela autora demonstra fartamente que o direito à
cidade permanece desigualmente distribuído, e mesmo a instituição de mecanis-
mos legais não é suficiente para que determinados direitos façam-se valer. Para a
autora, é imperioso que o Estado leve adiante o acordado com a população,
dando aos moradores das favelas a posse legal de suas habitações.

Geopolítica e gestão ambiental de PGeopolítica e gestão ambiental de PGeopolítica e gestão ambiental de PGeopolítica e gestão ambiental de PGeopolítica e gestão ambiental de Petróleoetróleoetróleoetróleoetróleo
TTTTTextos de discussãoextos de discussãoextos de discussãoextos de discussãoextos de discussão

Organizadores: Alexandre Salem Szklo e Alessandra Magrini

Editora: Interciência

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Número de páginas: 424

Ano de lançamento: 2008

Estudos empreendidos durante três anos em duas disciplinas de doutorado em
petróleo, do Programa de Planejamento Energético da Coppe/UFRJ – Mercado
Internacional de Petróleo e sua Geopolítica e Gestão Ambiental na Indústria do
Petróleo –, foram reunidos neste volume pelos organizadores. Com a publicação
do volume, os pesquisadores se propõem a divulgar os estudos em língua portu-
guesa e criar novas versões mais acessíveis ao público de especialistas e estu-
dantes de graduação e pós-graduação em Economia, Engenharia, Petróleo, Pla-
nejamento Energético e Planejamento Ambiental.
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Vida sob cercoVida sob cercoVida sob cercoVida sob cercoVida sob cerco
Violência e rotina nas favelas do Rio de JaneiroViolência e rotina nas favelas do Rio de JaneiroViolência e rotina nas favelas do Rio de JaneiroViolência e rotina nas favelas do Rio de JaneiroViolência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro

Organizador: Luiz Antonio Machado da Silva

Editora: Nova Fronteira

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ)

Número de páginas: 316

Ano de lançamento: 2008

Ao reunir um número expressivo de depoimentos fornecidos por moradores de fave-
las cariocas, Vida sob cerco revela aspectos da dinâmica social envolvendo a
violência do tráfico e da polícia e a reação da população diante da existência
dessas comunidades carentes.

As linhas de reflexão dos pesquisadores confluem para a relação entre os morado-
res e o tráfico, as tentativas de diferenciação moral quanto aos vínculos presididos
pela força por parte dos traficantes, as dificuldades de se fazerem ouvir enquanto
cidadãos dotados de direitos, os muitos episódios de aniquilação perpetrados pelos
traficantes ou pela polícia, o esforço de “seguir adiante” em um ambiente atraves-
sado por relações promíscuas entre as forças do crime e as forças da repressão.

Os artigos oferecem, assim, uma oportunidade aos leitores de descobrir como se
fecha o cerco em torno das pessoas que convivem com o medo e a intolerância de
uma maneira muito mais direta do que imaginam os demais moradores da cidade.

PPPPParques Estaduais do Rio de Janeiroarques Estaduais do Rio de Janeiroarques Estaduais do Rio de Janeiroarques Estaduais do Rio de Janeiroarques Estaduais do Rio de Janeiro
Construindo novas práticas para a gestãoConstruindo novas práticas para a gestãoConstruindo novas práticas para a gestãoConstruindo novas práticas para a gestãoConstruindo novas práticas para a gestão

Organizadores: Marta de Azevedo Irving, Gian Mario Giuliani, Carlos Frederico
B. Loureiro

Editora: RiMa

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Número de páginas: 147

Ano de lançamento: 2008

Os parques estaduais do Rio de Janeiro representam o ponto de partida para esta
publicação, por sua importância, não apenas em termos de biodiversidade, mas
também como “laboratório” de novas práticas de gestão de áreas protegidas, se-
gundo a perspectiva de governança democrática. É um dos produtos resultantes
dos projetos de pesquisa “Observatório de Parques do Estado do Rio de Janeiro” e
“Gestão Participativa de Áreas Protegidas e Inclusão Social do Estado do Rio de
Janeiro”, ambos com financiamento da FAPERJ, desenvolvidos ao longo de 2008
pelo Grupo de Pesquisa Áreas Protegidas, Biodiversidade e Inclusão Social (Lattes/
CNPq – Programa EICOS/IP/UFRJ).

O livro, uma construção coletiva entre academia e gestão pública, revela a conver-
gência desses agentes nas diferentes formas de interpretar a relação sociedade-
natureza. No sentido de novas práticas de pesquisa, a obra articula as demandas
das políticas públicas e o compromisso de difusão do conhecimento acadêmico.
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A Função Educativa dos MuseusA Função Educativa dos MuseusA Função Educativa dos MuseusA Função Educativa dos MuseusA Função Educativa dos Museus

Organizadores: Guilherme Gantois de Miranda, Maria José Veloso da Costa
Santos, Silvia Ninita de Moura Estevão e Vitor Manoel Marques da Fonseca

Editora: Muiraquitã

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Número de páginas: 240

Ano de lançamento: 2008

Em 1932, a zoóloga e uma das figuras pioneiras do feminismo no Brasil, Bertha
Lutz (1894-1976), ganha uma bolsa de estudos da Carnegie Corporation e da
Carnegie Endowment for International Peace para estudar o papel educativo dos
museus norte-americanos. A Função Educativa dos Museus é o resultado dessa
experiência, com um texto claro e objetivo, ilustrado com fotografias e folhetos.

Na obra, são discutidas questões referentes ao seu trabalho educativo e temas
mais específicos da museografia, como disposição de vitrines, iluminação e arqui-
tetura dos edifícios. Contribuindo com questões e reflexões mais do que atuais
para o Brasil do século XXI, o livro evidencia historicamente as preocupações dos
museus nacionais e estrangeiros e a atuação de Bertha Lutz na promoção da
ciência nas décadas de 1920 e 1930.

As Memórias da ViscondessaAs Memórias da ViscondessaAs Memórias da ViscondessaAs Memórias da ViscondessaAs Memórias da Viscondessa
Família e poder no Brasil Império

Autora: Mariana Muaze

Editora: Zahar

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Número de páginas: 243

Ano de lançamento: 2008

Mediante análise de cartas, diários, cadernos de anotações e fotografias, Mariana
Muaze, professora do departamento de história da Universidade Federal do Esta-
do do Rio de Janeiro (UniRio), reconstrói o dia-a-dia de uma abastada família
fluminense na segunda metade do século XIX.

Proprietários de fazendas no Vale do Paraíba, o visconde e a viscondessa de Ubá,
são os personagens principais de sua narrativa, que revela a forma como boa
parte da classe senhorial absorveu, na época do Império, os hábitos difundidos
pela burguesia em ascensão na Europa.

O objetivo da historiadora é entender os modos de viver em família no Brasil,
numa sociedade que buscava conciliar aspirações aristocráticas e patriarcais com
ideais liberais. O livro contribui para repensar, sob nova perspectiva, as relações
entre Estado e família no Brasil oitocentista.

A obra recebeu menção honrosa na primeira edição do Prêmio Jorge Zahar – que
visa incentivar a produção científica e cultural no País, difundindo trabalhos de
excelência acadêmica para o público em geral.
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Brasileiros e CidadãosBrasileiros e CidadãosBrasileiros e CidadãosBrasileiros e CidadãosBrasileiros e Cidadãos
Modernidade política – 1822-1930

Organizadora: Gladys Sabina Ribeiro

Editora: Alameda

Edital/Programa: PRONEX

Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

Número de páginas: 487

Ano de lançamento: 2008

Para discutir a formação da nação, dos direitos e da cidadania na passagem à
modernidade, a historiadora Gladys Sabina Ribeiro, professora associada do
Departamento de História e coordenadora executiva do Centro de Estudos do
Oitocentos (CEO/Uff), reuniu artigos de autores diversos, divididos por três mo-
mentos distintos da história brasileira: o Primeiro Reinado, os últimos anos do
Império e a Primeira República.

No primeiro, enfoca a nação e a cidadania no contexto do constitucionalismo.
Em seguida, enfatiza questões relativas ao Direito, às leis e à cidadania na pas-
sagem à modernidade republicana. Por último, o livro trata do sonho da Primeira
República como espaço de cidadania democrática e republicana e versa tam-
bém sobre as atitudes dos indivíduos que recorriam à Justiça para fazer valer os
direitos.

O trabalho explora novas formas de manifestação de identidades e de envolvimento
político. Além disso, traz uma contribuição própria quando dá atenção especial
a um campo pouco explorado, o das leis e práticas judiciárias.

Cápsulas de CiênciaCápsulas de CiênciaCápsulas de CiênciaCápsulas de CiênciaCápsulas de Ciência
Organizador: Francisco Duarte Moura Neto

Editora: Quartet

Edital/Programa: APQ 3

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

Número de páginas: 232

Ano de lançamento: 2008

Organizado pelo professor e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) Francisco Duarte Moura Neto, Cápsulas de Ciência aborda as-
pectos práticos e filosóficos de questões ambientais por meio de textos produzidos
originariamente para a realização de palestras para professores, estudantes e
público em geral, no âmbito do Instituto Politécnico da Uerj em Nova Friburgo
(RJ).

De forma clara e acessível e sem prejuízo do rigor científico, automação e socie-
dade, crise e monitoramento ambiental, aplicações na medicina e na engenharia
do conceito de problemas inversos, fluidos supercríticos, caracterização de mate-
riais, relações simbióticas entre matemáticas e computadores e distribuição de
riqueza estão entre os temas tratados neste volume.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABC – Academia Brasileira de Ciências

ABQ – Associação Brasileira de Química

ADT 1 – Auxílio a projetos de inovações tecnológicas

ANP – Agência Nacional de Petróleo

APQ 1 – Auxílio básico à pesquisa

APQ 2 – Auxílio à organização de eventos

APQ 3 – Auxílio à editoração

APQ 4 – Apoio à infraestrutura de acervos

APQ 5 – Auxílio à participação em reuniões científicas

APRJ – Arquivo Público do Rio de Janeiro

APV – Auxílio a pesquisador visitante

ARE – auxílio à participação em reuniões e eventos

BIG – Bolsa de incentivo à graduação

Bio-Rio – Pólo de Tecnologia do Rio de Janeiro

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

C&T – Ciência e Tecnologia

Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior

CBCISS – Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais

CBM – Conservatório Brasileiro de Música

CBPF – Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – UFRJ

CDRH – Fundação Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Educação e Cultura

Cebela – Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos

Cecierj – Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro

Cefet – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

Cefeteq – Centro Federal de Educação Tecnológica de Química

Cenpes – Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – Petrobras

Cepel – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

Cetem – Centro de Tecnologia Mineral

Cetex – Centro de Tecnologia do Exército

Cide – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro

Cieps – Centros Integrados de Educação Popular

CNE – Cientista do Nosso Estado

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Coppe – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia

CTAA – Embrapa Agroindústria de Alimentos

CVT – Centro Vocacional Tecnológico

DCTR – Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional

DRM – Departamento de Recursos Minerais

DSC – bolsa de Doutorado
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DSC10 – bolsa de Doutorado nota 10

DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing

ECV – Espaço Ciência Viva

EGL-CSM – Embrapa Gado de Leite – Campo Santa Mônica

Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca

FAA – Fundação Educacional D. André Arcoverde – Valença

Faetec – Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

Fapeam – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas

Fapemig – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

Fapepa – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará

FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Fapesc – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina

Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

FAPs – Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa

Fatec – Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico

FCRB – Fundação Casa de Rui Barbosa

FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente

Fenorte – Fundação Estadual do Norte Fluminense

FESO – Centro Universitário Serra dos Órgãos

FGV – Fundação Getúlio Vargas

Fiderj – Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro

Finep – Financiadora de Estudos e Projetos

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz

Firjan – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

Flupeme – Associação Fluminense da Pequena e Média Empresa

Flutec – Empresa Fluminense de Tecnologia

FMC – Faculdade de Medicina de Campos

Hemorio – Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti

Hupe – Hospital Universitário Pedro Ernesto

IBDD – Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

ICCA – Instituto Cultural Cravo Albin

ICT – Instituição de Ciência e Tecnologia

IEAPM – Instituto de Estudos do Mar     Almirante Paulo Moreira

IEN – Instituto de Engenharia Nuclear

Iepes – Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais

IES – Instituição de Ensino Superior

ILUFF – Instituto de Letras – UFF
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Ime – Instituto Militar de Engenharia

Impa – Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Inca – Instituto Nacional do Câncer

INCT – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia

Ines – Instituto Nacional de Educação de Surdos

inFAPERJ – Sistema de Informática da FAPERJ

Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

INST – Auxílio instalação

INT – bolsa de inovação tecnológica

INT – Instituto Nacional de Tecnologia

INTO – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia

IOC – Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPHAN – Instituto do Patrimônico Histórico e Artístico Nacional

IPJB – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico

IPLAN-Rio – Empresa Municipal de Informática

IPPGF – Instituto de Pesquisas e Perícias em Genética Forense

IRD – Instituto de Radiometria e Dosimetria

ISTCCERJ – Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro – Faetec

Iuperj – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro

IVB – Instituto Vital Brazil

JBRJ – Jardim Botânico do Rio de Janeiro

JCNE – Jovem Cientista do Nosso Estado

LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica

Mast – Museu de Astronomia

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia

MDIC – Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior

Mec – Ministério da Educação

MIS – Museu da Imagem e do Som

MS – Ministério da Saúde

MSC – bolsa de Mestrado

MSC10 – bolsa de Mestrado nota 10

NCE – Núcleo de Computação Eletrônica – UFRJ

ON – Observatório Nacional

PAPPE – Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas

PDR – bolsa de Pós-doutorado recém-doutor

PDS – bolsa de Pós-doutorado sênior

Pesagro-Rio – Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

PG – Pós-graduação

PP-SUS – Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde

Proderj – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro



358 Relatório de Atividades 2007-2008 FAPERJ

PRONEX – Programa de Apoio a Núcleos de Excelência

Puc-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

PV – Pesquisador visitante

PVE – Pesquisador visitante emérito

Ravel – Laboratório de Redes de Alta Velocidade – COPPE/UFRJ

Redecomep – Rede de Comunicação Metropolitana

RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – MCT

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

SCMRJ – Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro

Sect – Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Sectec – Secretaria de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro

Secti – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Sefaz – Secretaria de Estado de Fazenda

Seplag – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SES – Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil

SNA – Sociedade Nacional de Agricultura

Suam – Sociedade Universitária Augusto Mota

TCT – Treinamento e Capacitação Técnica

Ucam – Universidade Cândido Mendes

UCBR – Universidade Castelo Branco

UCP – Universidade Católica de Petrópolis

Uenf – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Uerj – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Uezo – Centro Universitário da Zona Oeste

UFF – Universidade Federal Fluminense

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

UGF – Universidade Gama Filho

Unesa – Universidade Estácio de Sá

Unig – Universidade Iguaçu

Unigranrio – Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy

UniRio – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Unisuam – Centro Universitário Augusto Motta

Universo – Universidade Salgado de Oliveira

USS – Universidade Severino Sombra

USU – Universidade Santa Úrsula

UVA – Universidade Veiga de Almeida
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Editoração Eletrônica:Editoração Eletrônica:Editoração Eletrônica:Editoração Eletrônica:Editoração Eletrônica:
Adrianne Fonseca

Mirian Dias

Revisão:
Ana BittencourtAna BittencourtAna BittencourtAna BittencourtAna Bittencourt

Kátia Brêtas
Flávia Leiroz
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