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Rio em Mapas vai a
Campos em sua
terceira edição 

A FAPERJ na 1ª
Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia

Cultivo de células
combate lesões em 
joelho humano
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Em entrevista exclusiva ao
Jornal da FAPERJ, a governadora
Rosinha Garotinho destaca os prin-
cipais objetivos de sua admi-
nistração para o setor de ciência, tec-
nologia e inovação. Para a governa-
dora, a competência em C,T&I insta-
lada no Rio de Janeiro deve dedicar-
se a temas estratégicos que contri-
buam para o desenvolvimento social
e econômico do estado e do país. 

A governadora Rosinha des-
taca a pesquisa em biodiversidade,
meio ambiente, eletrônica e teleco-
munições e saúde.

Entre as principais metas de
ação apontadas pela governadora estão
as iniciativas de interiorização do
conhecimento, como a ampliação da
presença da Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec), e o estímulo às
atividades empresariais ligadas ao
desenvolvimento tecnológico, como a
indústria de software. Outra preo-
cupação da governadora é a ampliação
dos esforços para a inclusão digital da
população e o apoio aos projetos de
ensino a distância.  Pág. 3
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Governadora destaca a importância 
da C&T no desenvolvimento do estado

Integrantes do Conselho
Superior analisam
desempenho da FAPERJ
Em seqüência à série de reportagens
FAPERJ por Dentro - parte da política de
transparência determinada pela presidên-
cia - esta edição traz os depoimentos dos
doze integrantes do Conselho Superior so-
bre o desempenho da atual gestão. A
maioria dos conselheiros destaca o resgate
da credibilidade da Fundação junto aos
pesquisadores. Pág. 6 e 7

Gestão

Um CD Rom que conta
histórias para surdos

Pág. 11

Sistema e-Fap dará
mais agilidade a
trâmites de rotina
O contato entre pesquisadores e a Fundação
deve melhorar com a implantação, em 2005,
de um novo sistema chamado por seus cria-
dores de e-Fap. Com esse novo programa
de informática, bolsistas e pesquisadores
poderão submeter e acompanhar solicita-
ções e propostas através da internet. O sis-
tema permitirá uma significativa economia
de tempo e papel.  Pág. 4

Modernização

Rosinha: a ciência e o conhecimento são bases que sustentam o desenvolvimento do Rio de Janeiro

Fundação conclui
renovação do grupo de
Coordenadores de Área
A FAPERJ  conclui até o final de novembro o
mais amplo processo de renovação já rea-
lizado de seu grupo de coordenadores de área.
Estes têm a tarefa de julgar a maioria dos pe-
didos de auxílio e bolsas encaminhados à
Fundação. Segundo o  diretor-presidente da
FAPERJ, Pedricto Rocha Filho, os coordena-
dores são agentes de primeira linha que dão
sustentação às ações da instituição.     Pág.  5

Institucional

Direitos humanos e
cidadania: tema atrai
número alto de projetos
Foram 76 as inscrições para concorrer ao
Edital Direitos Humanos para Todos - um
parceria da FAPERJ, Secti e Secretaria de Di-
reitos Humanos e Cidadania. Até 30 de se-
tembro, 49 projetos haviam sido encaminha-
dos à Fundação, que recebeu, posteriormente,
mais 27 pelos Correios. A demanda demons-
tra a capacidade instalada nesta área, no
Estado do Rio de Janeiro.        Pág. 8
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M
ais do que oportuna -
nesta época em que o
mundo da C&T está

especialmente em evidên-
cia por causa da 1ª Semana
Nacional de Ciência e Tec-
nologia – a entrevista da go-
vernadora Rosinha Garotinho,
concedida com exclusividade
ao Jornal da FAPERJ, res-
salta a atenção com que o
governo do estado vem
tratando o setor.

Na entrevista, re-
produzida à página 3
desta edição, Rosinha tra-
ça um panorama dos in-
vestimentos de seu go-
verno no setor – es-
tratégia essa que dá
continuidade e amplia as
metas estabelecidas pelo
ex-governador Anthony
Garotinho. 

A governadora de-
monstra plena compreen-
são sobre a importância da
C&T para o desenvolvi-
mento social e econômico
do estado e do país. Rosinha
reafirma, entre outros temas,
o interesse do governo nos
programas de inclusão di-
gital e de ensino a distân-
cia e na capacitação técnica
das instituições ligadas ao
próprio estado. A governa-
dora comenta, ainda, a de-
cisão de criar a Universida-
de Estadual da Zona Oeste.

E, prosseguindo na
política de transparência da
Fundação estabelecida por
seu diretor-presidente Pedricto
Rocha Filho, esta edição do
Jornal da FAPERJ também
traz reportagem com os in-
tegrantes do Conselho Su-

perior. Nas páginas cen-
trais, a matéria reproduz o
depoimento de cada um
dos conselheiros sobre o
desempenho da instituição,
acompanhado de um resu-
mo de suas respectivas ati-
vidades profissionais e
acadêmicas

Os leitores da pre-
sente edição terão, ainda,
um painel das recentes
atividades da Fundação,
com destaque para uma
boa notícia: a moder-
nização do sistema de in-
formática da FAPERJ, cuja
implementação, prevista
para o ano que vem,
certamente irá tornar mais
ágil a vida dos bolsistas e
beneficiários de auxílios
da Fundação.
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Física Molecular e Química Quântica
Estudiosos de Física Atômica e Mole-
cular e Química Quântica de todo o
país estarão reunidos, entre os dias 30
de novembro e 2 de dezembro, no Ins-
tituto de Física da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF), para o II Work-
shop de Física Molecular e Espectros-
copia. O evento mostrará o que existe de
mais moderno nas pesquisas da área.

Estudos em proteínas
Acidade de Angra dos Reis abrigará, entre
os dias 8 e 12 de novembro, o 1º Congresso
Latino-Americano da Protein Society. O
encontro reunirá estudiosos de proteínas

vindos de todas as partes do mundo e
servirá para atualizar e promover os es-
tudos da área entre os cientistas da América
Latina. Jovens pesquisadores interessados
no tema também participarão do evento.

Meio ambiente em debate
Entre os dias 25 e 29 de outubro ocorrerá o
IV Simpósio Internacional de Desenvol-
vimento Geoquímico em Países Tropicais.
O evento, que será realizado em Armação
de Búzios, região Norte do Estado do Rio de
Janeiro, debaterá temas como a poluição
atmosférica, impactos climáticos e presença
de metais e matérias orgânicos em ecos-
sistemas sedimentares, entre outros.

Latino-Americanas na pesquisa
O Rio de Janeiro sedia de 17 a 19 de
novembro, a conferência Mulheres La-
tino Americanas nas Ciências Exatas e
da Vida. O evento tem por objetivo
congregar pesquisadoras nas áreas de
física, química, matemática e biologia de
diferentes países da América Latina que
compartilhem dificuldades e problemas
similares para estabelecer em conjunto
com representantes de governo e de
sociedades, políticas capazes de es-
timular a maior participação de mulhe-
res em carreiras tecnológicas. A con-
ferência será realizada no Hotel Othon,
em Copacabana. 

Agenda de eventos apoiados pela FAPERJ

Na edição online do Jornal da FAPERJ

em www.faperj.br você encontra links
relacionados às seguintes matérias:

A FAPERJ na Semana Nacional de C&T

Veja a programação completa dos eventos

Técnica revoluciona o tratamento de lesões no

joelho

Conheça o trabalho desenvolvido nos
laboratórios do Departamento de Histo-
logia e Embriologia, no Instituto de Ciên-
cias Biomédicas da Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Obra conta viagem a pé de fuzileiros navais a

Brasília

Um vídeo digitalizado do Canal 100 sobre
a inauguração de Brasília

Pesquisa do Instituto Virtual dos Esportes faz
estimativas dos impactos sociais, ambientais

e econômicos dos preparativos da competição

Conheça as diversas pesquisas realizadas
pelo Instituto Virtual do Esporte

Caçadora de asteróides: Daniela Lázzaro

busca ameaças celestes

Imagens de cometas e asteróides e a

revista online de divulgação científica do
Observatório Nacional

Clássicos da Literatura são traduzidos para a

Língua Brasileira de Sinais

Um ambiente virtual para a discussão
sobre literatura em Libras e outros temas
relacionados ao ensino para surdos

TV Digital: muito mais do que espectadores

Acompanhe a evolução do Sistema
Brasileiro de TV Digital e saiba mais sobre
os laboratórios com projetos apoiados
pela FAPERJ

2jornal da faperj | nº 3 setembro| outubro de 2004  |  www.faperj.br



C
onsciente da posição de liderança do Rio de
Janeiro em ciência e tecnologia no cenário na-
cional, a governadora Rosinha Garotinho de-

talha nesta entrevista de que modo o seu governo
busca manter e ampliar esta vantagem estratégica,
reconhecida por ela como alavanca fundamental
para o desenvolvimento social e econômico do estado
e do país. Para Rosinha, o sistema de ciência e tecno-
logia deve debruçar-se sobre temas estratégicos – ca-
so da biodiversidade, meio ambiente, indústria ele-
trônica, telecomunicações e saúde. 

Jornal da FAPERJ - Como a senhora vê o desenvol-
vimento da ciência e da tecnologia em nosso Estado?
Rosinha Garotinho - O Estado do Rio de Janeiro
tem o segundo parque científico brasileiro. Aqui
está a maior concentração de universidades pú-
blicas e centros de pesquisa. Em muitas áreas,
nosso estado é líder tanto na pesquisa como na
atividade de formação de pesquisadores. Ama-
nutenção e a ampliação dessa posição de lide-
rança tem merecido atenção do governo do es-
tado, desde o governo Garotinho. Em certas
áreas, como a de saúde, o estado tem se desta-
cado, por exemplo, em pesquisas com células-
tronco, projeto que vem sendo apoiado desde o
início pelo nosso governo e cujos resultados se
tornaram muito conhecidos por já terem obtido
sucesso em pacientes cardíacos. 

Jornal da FAPERJ - Como seu governo prioriza a alo-
cação dos recursos para C&T?
Rosinha Garotinho - Afixação de nossas priorida-
des em ciência e tecnologia decorre do interesse
maior de promover o desenvolvimento econô-
mico, social e cultural de nosso estado. Faz parte
do interesse do estado a capacitação técnica das
entidades acadêmicas, das prestadoras de servi-
ços especializados ou de pesquisa pertencentes
ao próprio estado. Nesse caso procuramos, me-
diante processos de descentralização financei-
ra, fortalecer cada vez mais as instituições técni-
co-científicas vinculadas ao estado, como a Uerj,
Uenf, Cecierj, Faetec, Proderj, Pesagro, Vital
Brazil, Emater e Fenorte/Tecnorte, entre outras.
Parte dos recursos que o governo aloca através
da FAPERJ vai para a manutenção de grupos de
pesquisa, organização de eventos e bolsas. Parte
significativa também está sendo alocada em
programas de cooperação com outros órgãos,
principalmente aqueles vinculados ao Minis-
tério da Ciência e Tecnologia (MCT).

Jornal da FAPERJ - Como a senhora vê a importância
da ciência na atualidade?
Rosinha Garotinho - Não temos dúvidas, e os da-
dos revelam bem isso, que nenhum país será so-

berano se não tiver uma forte base científica ins-
talada. Não obstante, não nos parece que é su-
ficiente possuir essa base, como tampouco ape-
nas investir recursos financeiros. E necessário
mobilizar esse importante instrumento — o co-
nhecimento — para enfrentar os graves proble-
mas sociais e econômicos de nosso país.
Assim, acredito que nossa capacidade de
C&T deva debruçar-se sobre temas estratégi-
cos para nosso pais e nosso estado, como o
nosso meio ambiente, as diversas formas de
exploração de nossa biodiversidade para be-
neficiar a população, novas fontes de ener-
gias renováveis, como o biodiesel, o domínio
de setores modernos da eletrônica, telecomu-
nicações, fármacos etc. Por isso, precisamos
universalizar a escolarização básica de nossa
população, melhorar a qualidade do ensino e
elevar a patamares cada vez superiores os ní-
veis de formação de nossos profissionais.
Nesse bojo inclui-se a ampliação do programa
Cientistas do Nosso Estado.

Jornal da FAPERJ - Como atrair o setor privado a se
engajar nesse esforço? E como fortalecer a
indústria local?
Rosinha Garotinho - Estamos procurando
estimular a ampliação das empresas existen-
tes e atrair novas empresas, sobretudo aque-
las que atuam na área da tecnologia. Há vá-
rias maneiras de atuar. Muitas vezes, lança-

mos mão de incentivos fiscais. Outras vezes
atuamos na formação de quadros técnicos espe-
cializados, ampliando significativamente as
vagas oferecidas pela Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec). Atuamos ainda no fi-
nanciamento direto a projetos tecnológicos, ra-
zão pela qual foi criada a Diretoria de Tecno-
logia da FAPERJ. O Programa Rio Inovação,
criado no início do meu governo, em 2003, em
parceira com o MCT, investirá cerca de R$ 20
milhões no período 2004/2005, apoiando pro-
jetos de inovação tecnológica desenvolvidos di-
retamente nas empresas.

Jornal da FAPERJ - E o interior, como pode participar
do desenvolvimento cientifico e tecnológico?
Rosinha Garotinho - Um dos eixos centrais do
nosso governo é o de integrar o desenvolvi-
mento econômico e social do estado como um
todo, o que implica em atuar fortemente no
interior. No que se refere à área de ciência e
tecnologia, temos procurado ampliar a pre-
sença da Faetec, hoje presente em 32 muni-
cípios, sendo que esta fundação conta ainda
com cinco institutos superiores de educação e
quatro institutos superiores na área tecnológica
— a maioria localizada no interior. O Centro de
Educação a Distância do Estado do Rio de Ja-
neiro (Cederj), vinculado à Fundação Cecierj,
conta hoje com seis mil alunos fazendo cursos
de nível superior em pólos regionais localiza-

dos em 18 municípios. Apoiamos ainda a Uni-
versidade Estadual do Norte Fluminense, com
cursos localizados em Campos e Macaé, o curso
de Direito da Universidade Federal Flumi-
nense em Macaé e os campi da Uerj locali-
zados em Caxias, Nova Friburgo, Resende e
São Gonçalo. Merece destaque, ainda, a ini-
ciativa de se criar a Universidade Estadual da
Zona Oeste que visa levar o ensino de quali-
dade a uma das regiões mais populosas do
município do Rio de Janeiro. Estamos ainda
priorizando apoio tecnológico a pólos como
o de Rochas Ornamentais, localizado em
Santo Antônio de Pádua, o de Fruticultura,
em Campos e em Nova Friburgo e o de Tec-
nologia da Informação, em Petrópolis, todos
eles caracterizados pela incorporação de alta
tecnologia. Outra oportunidade para o inte-
rior é sua participação no Programa Biodiesel
que lançamos o ano passado e que vem ven-
cendo desafios importantes. Esse programa é
feito em parceria com universidades, empre-
sas fluminenses e entidades estaduais, além
da cooperação com o Ministério das Minas e
Energia. Já temos veículos movidos a biodie-
sel rodando pela cidade e a matéria-prima
para o combustível poderá vir de nossa pro-
dução agrícola do interior, com assistência da
Pesagro e Emater. 

Jornal da FAPERJ - E quanto à Internet? Como a senho-
ra vê esse setor para o desenvolvimento do Estado?
Rosinha Garotinho - O Estado do Rio de Janeiro
conta com um dos maiores programas de in-
clusão digital do país. Nossa internet estadual já
deu demonstrações que o nosso estado é líder
nessa área. Temos desenvolvido projetos inte-
ressantes e inovadores, em diversas parcerias.
Cito o Maré Digital — em parceria com uma or-
ganização canadense, que já foi exposto em Ge-
nebra durante a reunião da ONU sobre a So-
ciedade da Informação —, o programa Infovia
no qual investimos, só neste ano, R$ 13 milhões,
diversos Centros de Inclusão Digital, entre tan-
tos outros. Um desses projetos, em parceria ini-
ciada o ano passado entre a Prefeitura de Piraí e
nosso governo, foi premiado com o prêmio Ci-
dade Digital por organizações internacionais.
Ainda através de ações da Faetec, do Cecierj e
do Proderj oferecemos cursos básicos de infor-
mática e internet a cerca de 150 mil alunos por
ano, atingindo cerca de 30 municípios. Nosso
estado também tem grande vocação para a in-
dústria de software, setor que precisamos
apoiar cada vez mais para que não só atenda ao
mercado interno mas também passe a expor-
tar produtos de alta densidade tecnológica. 

Rosinha: soberania está associada a
uma forte base de ciência e tecnologia

Entre os objetivos da governadora está o apoio às instituições de C&T vinculadas ao estado

entrevista |  Rosinha Garotinho
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modernização
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C
om o objetivo de melhorar o contato
e a troca de informações com os
pesquisadores, a FAPERJ está desen-

volvendo um sistema informatizado que
permitirá o envio e o acompanhamento de
solicitações e propostas através da
internet. 

Atualmente, para se candidatar a
uma bolsa, solicitar um auxílio ou realizar
uma inscrição num determinado edital, o
pesquisador precisa ir ao site da FAPERJ,
baixar formulários e entregá-los na Fun-
dação ou enviá-los pelos Correios. Por ora,
o acompanhamento dos processos pelos
pesquisadores só pode ser feito por
telefone ou via e-mail. Com o novo
sistema, será possível fazer solicitações e
acompanhar o andamento de processos
através de uma simples página web, sem
necessidade de download. Também terão
acesso ao sistema pessoas que colaboram
com a FAPERJ, mas não dão expediente na
Fundação, como assessores ad hoc e
coordenadores de área. 

De acordo com o diretor-presi-
dente da FAPERJ, Pedricto Rocha Filho, o
processo de informatização permitirá uma
reorganização interna e irá tornar mais
eficiente o contato com o público externo.
Para isso, a presidência está investindo na
equipe técnica e em equipamentos e soft-
ware. “A filosofia é buscar eficiência na
aplicação, análise, consulta e no acom-
panhamento dos processos desde a sua
entrada até a prestação de contas,
favorecendo ainda a transparência da in-
formação e o desenvolvimento de diagnós-
ticos sobre a dinâmica da ciência e
tecnologia no Estado do Rio de Janeiro”,
explica Rocha Filho.

Batizado de e-Fap, o projeto de
atualização da tecnologia da informação
teve início com o levantamento dos pro-
blemas e a reformulação do setor de
suporte interno de informática. A FAPERJ
ganhou novos computadores (servidores),
mudou as configurações de rede e
organizou-se num processo de trabalho
que resultou numa melhora sensível na
rotina das tarefas dos funcionários da
Fundação. 

Além da realização de ajustes no
suporte de informática, foram diagnos-
ticados entraves no processo de gestão e
fluxo da informação organizacional, que
ainda é feito de modo manual. De acordo
com a gerente de Tecnologia da In-
formação da FAPERJ, Christine Batelier, o
sistema hoje em uso foi desenvolvido para
uma demanda muito menor e há uso
excessivo de papel. “Além disso, o banco
de dados não permite transparência ou a
inclusão de novas funções”, acrescenta.

As dificuldades identificadas
serão sanadas com a implantação de novos
recursos de software, equipamentos e
redes, além da reformulação de processos
de trabalho. É nesta fase de detalhamento,
modelagem e desenvolvimento do novo
sistema que o projeto se encontra. O banco
de dados irá utilizar software livre, que
não requer o pagamento de licença e
permite que sejam feitas adaptações
futuras. Para garantir o bom fluxo das
informações, a FAPERJ usará um sistema

de portal corporativo da Lumis, empresa
da incubadora tecnológica da PUC-Rio.

Com o sistema, as informações
serão centralizadas, permitindo maior con-
trole e transparência, tanto no nível ope-
racional quanto gerencial. De acordo com
Batelier, a adoção do novo sistema
resultará em economia de papel, taxas de
correio e outros custos administrativos.

A modernização dará subsídios
para a FAPERJ avaliar melhor o seu

trabalho institucional e, no futuro, pensar
na implementação de novos serviços. É
também um sistema de apoio à tomada de
decisões, que ajudará a dar mais agilidade
à Fundação.

A fase final do projeto – implan-
tação, treinamentos e orientação dos usuá-
rios internos e externos – está prevista para
o primeiro semestre de 2005. A idéia é
começar o acesso online pelos editais, que
funcionam de forma independente do
Programa Básico (ou “balcão”), de con-
cessão de bolsas e auxílios.

A parte mais crítica, de acordo
com Batelier, é a migração dos dados de
um sis-tema para o outro, que depende da
racio-nalização prévia da base atual. 

O novo sistema também facilitará
o cumprimento das regras e exigências,
como datas para solicitação de auxílios e
de entrega de relatórios, e permitirá
identificar pesquisadores com pendências
na Fundação. 

As mudanças poderão levar
ainda a uma reorganização conceitual e
formal das próprias regras e termos de
contrato das modalidades de fomento da
FAPERJ. Até o fim de 2005 todo o sistema
deverá estar em funcionamento.

e-Fap: modernização permitirá que
bolsistas acessem processos na internet

Christine Batelier lidera a equipe de profissionais que está implementando o sistema e-Fap 

Novo sistema irá otimizar gestão da informação e facilitar trâmites entre pesquisadores e a FAPERJ



A FAPERJ presente na 1ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia

A1ª Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia está mo-
bilizando os setores de pes-

quisa e educação de todo o Brasil – in-
cluindo a FAPERJ. Motivada pelo
evento, que acontece de 18 a 24 de ou-
tubro, a Fundação acelerou provi-
dências que já vinham sendo tomadas
no sentido de ampliar a representação
da FAPERJ em eventos como lança-
mentos de publicações, seminários,
debates e congressos. O objetivo é re-
forçar a visibilidade geral da institui-
ção, especialmente junto ao público-
alvo.

Entre as principais iniciativas está a
confecção de totens modulares com
paredes em backlight (lâminas de acrí-
lico transparentes que permitem a
exibição de fotos e textos iluminados
por trás). Nos totens serão mostrados
textos sobre as atividades da Fundação
e painéis de fotos do programa Cien-
tistas do Nosso Estado, considerado
um grupo especial de bolsistas.

Reunidos, es-
tes totens formam
um estande. Mas
também podem
ser usados separa-
dos ou em grupos
menores. Com os
totens, a FAPERJ
poderá ser repre-
sentada em até oito
eventos simulta-
neamente. Espe-
cialmente para o
evento foram con-
feccionadas cami-
setas e chapéus
com o logotipo da
FAPERJ e os di-
zeres “Tem ciên-
cia, tem tecnolo-
gia, tem cultura –
tem a cara da
FAPERJ”. As  camisetas e chapéus
serão usados por funcionários da
instituição que estarão no estande da

Fundação duran-
te a Semana. Nas
ruas – Largo da
Carioca e Aterro
do Flamengo – o
estande também
terá computado-
res acessíveis ao
público para na-
vegação nos sites
da FAPERJ e da
Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e
Inovação (Secti).
No estande have-
rá ainda cartazes e
exposição de li-
vros além de pu-
blicações edita-
das com apoio do
Programa de Edi-
toração. Também

estarão presentes no estande re-
presentantes da Rede Rio/FAPERJ e
da Secti. 

Do lado de fora do estande, um
balão de três metros de diâmetro com
as marcas do governo do estado, da
Secti e da FAPERJ poderá ser visto de
longe pelos passantes. 

Além de estar representada com
material próprio, o nome da Fundação
também estará presente durante a
Semana em inúmeros eventos e inicia-
tivas que tiveram o apoio da FAPERJ e
que, coincidentemente ou não, se rea-
lizam no mesmo período da Semana.

A Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia é coordenada pelo Depar-
tamento de Popularização e Difusão
da C&T, do Ministério de Ciência e
Tecnologia. Este será o primeiro ano
desta iniciativa e a proposta é que, ao
longo da semana, instituições de pes-
quisa científica e tecnológica, univer-
sidades, centros e museus de C&T, es-
colas, sociedades e associações cien-
tíficas e tecnológicas de todo o Brasil
realizem atividades de divulgação
voltadas para o público em geral.

popularização
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A
FAPERJ deverá concluir até o mês
de novembro o mais amplo pro-
cesso de renovação já realizado de

seu grupo de coordenadores de área,
composto por especialistas encarre-
gados de julgar os pedidos de auxílio e
bolsas encaminhados à Fundação. A
renovação dessa câmara de especialistas
é uma das principais mudanças de-
terminadas e já realizadas pela atual
presidência da FAPERJ.

Para o diretor-presidente da
FAPERJ, Pedricto Rocha Filho, os
coordenadores são agentes de primeira
linha entre aqueles que, ligados à
Fundação, dão credibilidade às ações da
instituição. “O trabalho dos coorde-
nadores é fundamental para a ins-
tituição, que busca a maior trans-
parência e isenção possíveis no processo
de atribuição de bolsas e auxílios à

comunidade de instituições e pesqui-
sadores apoiada pela FAPERJ”, disse
Rocha Filho.

A Fundação espera substituir,
até o final de novembro, uma parte sig-
nificativa dos 23 coordenadores de
área. Durante esse período de tran-
sição, os novos titulares estarão con-
vivendo com aqueles que se preparam
para deixar a Fundação. O objetivo é
estimular a troca de informações entre
os dois grupos para acelerar o processo
de adaptação dos novos coorde-
nadores. Outra proposta em discussão
é a reunião, em grupos, de coor-
denadores de áreas afins, a exemplo do
que já vinha sendo feito, de maneira
informal, pelos coordenadores na área
das engenharias. A idéia inicial é
agrupar os coordenadores em quatro
áreas distintas: Engenharias; Biológicas

e Agrárias; Humanas; e Exatas e da
Terra.

No processo de julgamento dos
projetos submetidos à Fundação, os
coordenadores designam pareceristas e
assessores ad hoc para opinar sobre o
mérito das propostas de pesquisadores.
Segundo o diretor-científico da FAPERJ,
Jerson Lima, o tema da renovação desses
assessores e pareceristas – grupo que
passou por poucas mudanças nos
últimos anos – deverá ser abordado em
reuniões futuras com os novos
coordenadores.

Coordenador da área de Infor-
mática, Julius César Barreto Leite, da
UFF, que está deixando a Fundação,
afirma que a experiência de ter passado
cerca de quatro anos na FAPERJ lhe
permitiu conhecer, em nível maior de
detalhe, a comunidade carioca e na-

cional de pesquisadores. “Fiquei sur-
preso com a qualidade dos projetos
encaminhados ao órgão, em sua grande
maioria, de surpreendente qualidade
técnica”.

Olaf Malm, professor e pes-
quisador da UFRJ na área de Ecologia e
Meio Ambiente, se disse honrado com o
convite para integrar o novo grupo de
coordenadores da Fundação. “Depois de
sete anos trabalhando como editor de
meio ambiente na revista Ciência Hoje,
onde analisava o mérito de artigos
científicos, tenho pela frente, com esse
convite da FAPERJ, um novo desafio
que me traz grande motivação”. A lista
de bolsas e auxílios julgados pelos coor-
denadores de área não inclui as linhas
de Auxílio à Editoração (APQ3), Apoio a
Acervos (APQ4), Editais, programas
Especiais e Programas Orientados.

Novos coordenadores de área entram em ação
Renovação dá continuidade e transparência ao processo de concessão de bolsas e auxílios

institucional
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faperj por dentro

Reinaldo Felippe Nery Guimarães

Presidente do Conselho Supe-
rior da FAPERJ desde abril de
2002. Professor aposentado do
Instituto de Medicina Social da
Uerj. Graduou-se em Medicina
em 1971 na UFRJ e é MSc em
Medicina Social. Ocupou diver-
sas funções em entidades como
CNPq, CAPES, Finep, ABRASCO
e OMS. Desde abril de 2003 é
membro Diretor do Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia
do Ministério da Saúde. 

“Na  ge s t ão  a tua l ,  a  FAPERJ  a t r ave s sa  p e r í odo
a s c e n d e n t e ,  c o m  f r a n c a  r e c u p e r a ç ã o  d e  s u a
i m a g e m  j u n t o  à  c o m u n i d a d e  c i e n t í f i c a ,  d e -
c o r ren t e  d e  uma  re t omada  impor t an t e  no s  ú l t imos
t r ê s  mes e s  d e  s i gn i f i c a t i vo s  d e s embo l s o s ,  p r in -
c ipa lment e  no  que  s e  re f e re  a  aux í l i o s  a t r a sados
d e v i d o s  a  p e s q u i s a d o r e s .  Ta l  i n i c i a t i v a  a b r e
caminho  pa ra  que  a  FAPERJ  vo l t e  a  cumpr i r,
ad equadament e ,  sua  mi s são  d e  f omenta r  a  p e s -
qu i s a  no  Es t ado  do  RJ .”

Jésus de Alvarenga Bastos

Vi c e - p r e s i d e n t e  d o
C o n s e l h o  S u p e r i o r  d a
FAPERJ  desde  abr i l  de
2002 .  Doutor  em Edu-
c a ç ã o  p e l a  U n i v e r -
s idade  René  Descar tes ,
Par i s  V  e  ex -Pró -Re i tor
d e  P e s q u i s a  e  P ó s -
G r a d u a ç ã o  d a  U F F.
A t u a l m e n t e ,  i n t e g r a  a
D i re t o r i a  N a c i o n a l  d a
Assoc iação  Nac iona l  de
P e s q u i s a  e  P ó s -

G r a d u a ç ã o  e m  E d u c a ç ã o  e  é  p r o f e s s o r  d a
Facu ldade  de  Educação  da  UFF.

“ É  v i s í v e l  o  e s f o r ç o  d o  a t u a l  c o n j u n t o  d a
a d m i n i s t r a ç ã o  d a  FA P E R J  e m  l e v a r  a d i a n t e  a
mi s são  da  Fundação .  Va l e  d e s t a ca r  a  p ro cura ,  po r
par t e  da  p re s id ênc i a  e  d i re t o r i a  da  FAPERJ ,  po r
t o d o  o  e n t e n d i m e n t o  p o s s í v e l  c o m  o  C o n s e l h o
S u p e r i o r,  c o n v o c a n d o  a  t o d o s  p a r a  u m a
par t i c i pação  e f e t i va .  Louvo  mui t o  a  a tua l  g e s t ão
n o  s e n t i d o  d e  d a r  t o d a  a  c r e d i b i l i d a d e  a o s
p e s q u i s a d o r e s ,  i n c l u s i v e  n a  r e c u p e r a ç ã o  d e
f i n a n c i a m e n t o s  q u e ,  p o r  r a z õ e s  d i v e r s a s ,  n ã o
t inham s ido  l i b e r ados  an t e r i o rment e . ”

O tá v i o  Ve l ho

Bacharel em Sociologia e
Política pela PUC /Rio e
Doutor em Sociologia pe-
la Universidade de Man-
chester,  Reino Unido.
Professor titular de An-
tropologia Social no Mu-
seu Nacional/UFRJ, ins-
tituição em que obteve o
título de Mestre na
mesma disciplina. Mem-
bro do Conselho Gestor
do Programa Sul-Ame-

ricano de Cooperação em C&T (Prosul) .  Pre-
sidente do Conselho Deliberativo do Instituto
Ciência Hoje.

“Cons id e ro  que  a  a tua l  g e s t ão ,  c om o  apo i o  do
s e c re t á r i o  Wander l ey  d e  Souza ,  t em  conduz ido
um no táve l  e  ex i t o so  e s f o r ço  no  s en t ido  d e  s a lda r
t odos  o s  c ompromis so s  da  FAPERJ ,  t o rnando  a
nos sa  Fundação  um ins t rumento  e f i c az  do  d e -
s envo lv imento  c i en t í f i c o  e  t e cno l óg i c o  do  e s t ado .
É  impor t an t e  que  a  c omunidade  c i en t í f i c a  re -
c onheça  i s s o  pa ra  que  po s samos  nos  empenhar
junto s  na  t r ans f o rmação  da  en t idade  num e f e t i vo
ó rgão  d e  e s t ado ,  e s t áve l  e  c onso l i dado .”

Walter Araujo Zin

Médico pela Faculdade de
Medicina da UFRJ e Doutor
em Ciências pelo Instituto de
Biofísica Carlos Chagas Filho.
Chefe do Laboratório de Fi-
siologia da Respiração do mes-
mo Instituto desde 1987. Mem-
bro da Academia Brasileira de
Ciências. Presidente da Socie-
dade Brasileira de Fisiologia.
Comendador da Ordem do
Mérito Cientifico Nacional.

“Todas as diretorias da FAPERJ, e não somente a atual,
sempre esbarraram no entrave administrativo causado
pelo não repasse à Fundação dos recursos financeiros a
ela atribuídos por lei. Os diretores precisam usar de
muita criatividade – e o fazem muito bem – para
conseguir alimentar, de modo apenas razoável, os parques
cientifico e tecnológico de nosso Estado. A atual diretoria
demonstra vigorosa vontade de manter os programas
bem-sucedidos, além de criar outros novos.”

Celso Pereira de Sá

Psicólogo pela UERJ e Doutor
pela Fundação Getúlio Vargas.
É Professor Titular do Deptº de
Psicologia Social e Institucional
da UERJ. Ingressando na UERJ
em 1977, foi, sucessivamente,
diretor do Instituto de Psico-
logia, coordenador do Progra-
ma de Pós-Graduação em Psi-
cologia Social e vice-reitor.
Coordena o Observatório de
Pesquisas e Estudos em Me-
mória e Representações Sociais.

“No início de 2004, estive afastado do Conselho durante estágio pós-
doutoral no exterior. No meu retorno, fiquei agradavelmente
surpreso com a recuperação da credibilidade da FAPERJ junto à
comunidade científica. Nesse processo, destaco a gradativa liberação
dos recursos de Auxílio à Pesquisa que haviam sido concedidos mas
não pagos em anos anteriores, bem como a oferta de 100 novas bolsas
de bancada no programa Cientistas do Nosso Estado.”

Angela Maria Cohen Uller

Engenheira Química pela
UFRJ e Doutora pela Uni-
versité de Paris VI (França). É
professora de Termodinâmica
no Programa de Engenharia
Química da COPPE/UFRJ
desde 1980. É diretora da
COPPE/UFRJ e diretora-su-
perintendente da Fundação

U
m dos pilares da estrutura orga-
nizacional da FAPERJ, o Conselho
Superior acompanha e debate as

atividades da Fundação em reuniões
mensais na sede da instituição. De acordo
com a política de transparência im-
plementada pela atual presidência da
Fundação, o Jornal da FAPERJ publica
nesta edição o perfil e o depoimento dos
conselheiros sobre o atual desempenho da
instituição. O objetivo é levar essas in-
formações ao conhecimento dos usuários
da FAPERJ e do público em geral. O
Conselho é formado por 12 membros,
sendo quatro deles indicados pela go-
vernadora e os demais escolhidos por ela
nas listas tríplices apresentadas por uni-
versidades, entidades com reconhecida
atividade de pesquisa e pelo setor em-
presarial. Na qualidade de diretor-pre-
sidente da FAPERJ, Pedricto Rocha Filho
participa das reuniões do Conselho Su-
perior na qualidade de membro nato.

Conselheiros analisam a atual gestão



COPPETEC desde de 2003. Além de integrar o Conselho
Superior da FAPERJ, tem assento no Conselho Consultivo
da FINEP e do Conselho de Administração do CGEE –
Centro de Gestão de Estudos Estratégicos.

“A atual gestão da FAPERJ vem se destacando, em particular, pela
captação de recursos no governo federal que, com sua contrapartida,
tem possibilitado a ampliação de seus programas e ações. Cabe
menção, igualmente, a implementação efetiva da Diretoria de
Tecnologia da FAPERJ, com os Programas PAPPE, em parceria
com a FINEP, e Cientista Tecnólogo do Nosso Estado.”

Antonio Celso Alves Pereira

Doutor em Direito Público
pela UFRJ, é livre-docente em
Direito Internacional Público
pela Uerj e Pós-Graduado em
Política Internacional pela
Universidade de Lisboa. No
magistério, atua como pro-
fessor de Direito Internacio-
nal Público da Uerj e pro-
fessor de Política Internacio-
nal do IFICS /UFRJ. Foi reitor
da Uerj (1996/2000) e diretor-
presidente da FAPERJ (2000/

2001). Desde 2001 é presidente da Sociedade Brasileira de
Direito Internacional e membro da International Law
Association.

“Apesar das dificuldades por que passam o nosso estado e o país, o
governo estadual tem envidado todos os esforços para que a
FAPERJ possa continuar cumprindo a sua finalidade, de fomento
à pesquisa. Registramos, com satisfação, a evolução em todos os
sentidos da Fundação – não só através dos desembolsos relativos a
auxílios e bolsas, mas também à criação de novos programas
colocados à disposição da comunidade científica do RJ.”

Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho

Bacharel e Mestre em Física
pela PUC-Rio, obteve o título
de PhD pela Universidade de
Princeton, nos EUA. Foi pes-
quisador-associado do Centro
Europeu de Pesquisa Nuclear
(CERN). Depois de ocupar o
cargo de diretor de Deptº de
Física da PUC-Rio, tornou-se,
em 1994, professor titular do
Instituto de Física da UFRJ.
Desde 1988, é pesquisador
associado ao International

Centre for Theoretical Physics (ICTP), de Trieste, Itália.

“Ao saldar compromissos antigos, nota-se uma preocupação da
FAPERJ em recolocar os programas em funcionamento para que
em 2005 a Fundação venha a atender os anseios da comunidade
científica, apoiando novas áreas e abrindo novas editais. Vejo
uma genuína preocupação de colocar a casa em ordem para que
a FAPERJ possa ser ainda mais criativa e alcançar maior
eficiência no atendimento à comunidade.”

Carlos Alberto Dias

Bacharel em Física pela ex-Uni-
versidade do Brasil/CBPF, MSc
e PhD pela Universidade da
Califórnia-Berkeley (EUA). É
professor titular de Geofísica
Aplicada do Laboratório de En-
genharia e Exploração de Pe-
tróleo do CCT/Uenf desde
agosto de 1993, tendo sido pro-
fessor titular da UFPA e da
UFBA. Coordena e ministra,
desde 2003, o Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de

Reservatório e de Exploração da Uenf. 

“A FAPERJ está tendo um desenvolvimento muito grande, como
nunca teve, na sua história. Verifico grande entrosamento entre
o Conselho Superior e a diretoria da Fundação, produzindo, na
soma de esforços, excelentes resultados. Todavia, constato a
necessidade de voltar a atenção para parcela da faixa etária
intermediária da comunidade científica, que tem entre 10 e 20
anos de conclusão de doutorado.”

César Camacho

Doutor em Matemática pela
Universidade da Califórnia-
Berkeley, nos EUA. É pesquisa-
dor titular do IMPA desde
1977 e seu diretor desde 2004.
Membro da Academia Brasilei-
ra de Ciências e da Third World
Academy of Sciences (TWAS). Re-
cebeu o Prêmio Almirante Ál-
varo Alberto para Ciência e Tec-
nologia em 1996, e a Ordem ao
Mérito Científico, categoria
Gran Cruz, em 2000.

“A FAPERJ vem cumprindo importante papel no apoio às
atividades científicas do Estado do Rio. De particular importância
são os Programas Cientistas do Nosso Estado e Jovens Talentos,
que, na minha opinião, deveriam ser ampliados. É preciso também
desenvolver iniciativas que evitem a migração de nossos jovens
talentos para outros estados, nos vários níveis de atuação, desde a
formação, oferecendo apoio especial em nível de mestrado, doutorado
até a pós-graduação.”

Eduardo Eugenio Gouveia Vieira

Engenheiro de formação,
como empresário acumula
várias participações em con-
selhos de administração,
como os da Griffin do Brasil,
BNDES e Nuclep. Preside a
EDF do Brasil e como exe-
cutivo, foi diretor-superin-
tendente da Ipiranga Quí-
mica S/A entre 1973 e 2001. É
presidente da Firjan desde
1995 e membro do Conselho

de Desenvolvimento Econômico Social (CDES), órgão
consultivo da Presidência da República.

“Há uma crescente percepção por parte da atual gestão de
que o setor produtivo é o locus onde a inovação tecnológica
mais efetivamente acontece. Esta percepção se traduz em
iniciativas de fomento à inovação que têm levado a uma
aproximação maior com as empresas. Gostaríamos ainda de
ver implementado um Escritório de Gestão Tecnológica para
fortalecer o intercâmbio entre a comunidade científica e os
setores produtivos do estado.”

Maria Alice Rezende de Carvalho

Mestre em História pela
UNICAMP e doutora em
Sociologia pelo IUPERJ,
onde é professora titular do
Programa de Pós-Graduação
em Sociologia. Coordena o
Laboratório de Pesquisas
sobre Cidadania e Desen-
volvimento do IUPERJ. É
editora da Revista Brasileira
de Informação Bibliográfica
em Ciências Sociais – órgão
da Associação Nacional de

Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais
(ANPOCS) – e membro da editoria científica do
Instituto Ciência Hoje. 

“A atual diretoria da FAPERJ tem-se aplicado em dar conti-
nuidade aos programas que já fazem parte da história da con-
solidação da ciência e da tecnologia em nosso estado, ao tempo
em que busca aperfeiçoar os instrumentos de aproximação
entre o amplo continente de atividades concernentes a C&T e
às expectativas de desenvolvimento econômico e social dos
cidadãos do Rio de Janeiro.”

Pedricto Rocha Filho

Desde janeiro de 2004 é
diretor-presidente da FAPERJ,
e, nesta qualidade, tem
assento no Conselho Su-
perior da Fundação como
membro nato. Mestre em
Mecânica dos Solos, obteve
o título de Doutor em Geo-
técnica pelo Imperial College
da Universidade de Lon-
dres. Professor e ex-diretor
do Deptº de Engenharia
Civil da PUC-Rio.  Foi um

dos principais in-tegrantes da comissão, coordenada
por Darcy Ribeiro, que implantou a Universidade
Estadual do Norte Fluminense (Uenf). Pesquisador do
CNPq, coordenou inúmeros convênios com instituições
nacionais e internacionais. Antes de ser nomeado
diretor-presidente da FAPERJ, foi subsecretário de
Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria Estadual
de Ciência, Tecnologia e Inovação, no atual governo e
no governo Garotinho.
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O
bras sobre cam-
panhas milita-
res, documenta-

das por historiadores
e estudiosos, enchem
as estantes de livra-
rias e atraem um pú-
blico cativo. Ao con-
junto dessas publi-
cações vem somar-se

agora, por iniciativa do Comandante
Alfredo Souza Coutinho Filho, um feito
até aqui pouquíssimo conhecido dos brasi-
leiros: a marcha realizada por fuzileiros
navais entre o Rio de Janeiro e o planalto
central em homenagem à inauguração de
Brasília. O volume, publicado neste mês
de outubro com o título A Pé Para Brasília
Crônicas de Uma Marcha (Editora Relume
& Dumará), conta com o apoio da FAPERJ.

A marcha, empreendida em tem-
pos de paz, levou 124 fuzileiros navais a
percorrerem, em 24 dias, a distância de
cerca de 1.200 quilômetros - uma média de
50km/dia - que separa o Rio da atual
capital federal. Homenagem da Marinha
de Guerra do Brasil ao país e a seu pre-
sidente, Juscelino Kubitschek, no momen-
to em que as Forças Armadas apareciam
harmoniosamente integradas às institui-
ções nacionais, a marcha traz a inevitável
lembrança dos Bandeirantes e figuras
como a do Marechal Rondon, que ajuda-
ram a desbravar rincões a oeste do país.

O volume, organizado na forma
de crônicas, compila além de textos,
belíssimos registros fotográficos dessa
coluna de marcha e detalhes de um
extenso relatório que inclui as anotações
do diário oficial de viagem. Iniciada em
27 de março de 1960 no Cais do Porto, a
marcha chegou à capital federal em 20
de abril de 1960, véspera da inauguração
de Brasília pelo presidente bossa nova,
como JK era chamado à época.

Em período marcado pelo otimis-
mo, pela industrialização acelerada e a
crença de que ao Brasil estava destinado
um lugar entre os grandes, a Operação
Alvorada cortou o país, ajudando a em-
balar o sonho da construção de uma na-
ção próspera e socialmente justa. O que se
viu logo adiante, com a ruptura insti-
tucional, é um outro capítulo. Antes deste,
os fuzileiros deram uma demonstração de
que as forças armadas, em tempos de
normalidade democrática, podem e de-
vem inspirar na sociedade respeito mútuo
e admiração, essenciais para a convivên-
cia num ambiente de cooperação e à
manutenção da paz.

A Pé Para Brasília Crônicas de Uma Marcha
Alfredo de Souza Coutinho Filho
Editora Relume Dumará / FAPERJ, 260 págs.
Lançamento:  outubro de 2004

Crônicas de uma marcha
Livro conta viagem a pé de
fuzileiros navais a Brasília

editoração

U
ma técnica pioneira no Brasil está
prestes a revolucionar o tratamento de
lesões de joelho. A descoberta consiste

na retirada de fragmentos da cartilagem, cu-
jas células são cultivadas em laboratório pa-
ra formar novo tecido cartilaginoso, que é in-
troduzido na lesão, regenerando a articula-
ção original do joelho. Após um curto perío-
do de recuperação o paciente volta a ter vida
normal, sem necessidade de novas interven-
ções cirúrgicas.

Segundo os responsáveis pela pesquisa,
não há risco de rejeição, uma vez que, por ser
uma célula autóloga, nunca provoca este ti-
po de reação. Para o paciente é solução dura-
doura. A pesquisa levou dois anos e foi rea-
lizada com apoio da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de
Janeiro e recursos da FAPERJ.

Coordenada pelo biólogo Radovan Bo-
rojevic a pesquisa foi realizada pela doutora
Maria Eugênia Duarte, do Laboratório de
Biofísica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), que desenvolveu a parte
laboratorial, e pelo doutor Idemar Palma, do
Hospital de Traumato-ortopedia (HTO), res-
ponsável pela parte clínica, em colaboração
com o Instituto Nacional de Traumatologia
(Into). Segundo Radovan, técnica semelhan-

te só existe na Suíça e na Suécia, para o
tratamento de lesões em esquiadores.

O coordenador da pesquisa explica que as
lesões de joelho ocorrem, em geral, em jovens,
causadas por impactos ou esforço repetitivo –
jogadores de vôlei ou de futebol, por exemplo.
Estas lesões não se regeneram e vão se agravan-do
gradativamente, incapacitando para atividades
esportivas e até mesmo normais, como caminhar.

“Atualmente essas lesões só são tratadas
com próteses metálicas, que têm vida útil média
de aproximadamente seis anos ou um pouco
mais, dependendo da atividade a que são sub-
metidas”, explica Radovan. Quando estão com
sua funcionalidade comprometida, por causa
do desgaste, é necessária nova cirurgia para tro-
ca da prótese. Como os pacientes normalmente
são jovens e precisam substituir a prótese de
tempos em tempos, a cada novo implante a re-
gião operada fica mais vulnerável, por conta da
agressão aos tecidos provocada pela cirurgia.
Com duas ou três intervenções já não há mais con-
dições de se fazer novo implante e a pessoa fica
com o movimento comprometido para sempre.

O período de cultivo das células é curto.
Leva, aproximadamente, três semanas, tempo
necessário para que elas se expandam forman-
do a nova cartilagem. ADoutora Maria Eugênia
explica que o processo de expansão é muito tra-

balhoso, porque trata-se de um tecido com pou-
quíssimas células e de difícil cultivo. Segundo
ela, a parte laboratorial está concluída e já foram
feitos testes em pacientes humanos. Apesquisa já foi
aprovada pelo Conselho Nacional de Ética em
Pesquisa, o Conep, órgão que analisa o trabalho de
investigação científica, para certificar que não foram
transgredidas normas de conduta ética durante os
experimentos. Aequipe de cientistas começa já nos
próximos meses uma série de testes finais, com
vistas à utilização da técnica em regime clínico.

A equipe que desenvolveu o trabalho avalia
que um tratamento com esse novo método será,
pelo menos no princípio, complexo e caro, mas,
com certeza, será mais barato e mais simples que a
prótese, sem contar que a recuperação da lesão é
duradoura, evitando novas intervenções cirú-
rgicas, o que traz enorme vantagem e conforto
para o paciente. Mas a equipe faz uma
advertência: este tipo de tratamento não se
aplica a casos de artroses, artrites reumatóides e
doenças de-generativas. A nova terapia só é
indicada para traumas e lesões da cartilagem de
joelho, alvo da pesquisa e do tratamento.

Para estabelecer o custo aproximado de um
tratamento com a nova terapia é preciso agora, a
partir dos testes, avaliar uma série de parâmetros,
como tempo e localização da lesão, tempo de
recuperação, entre outros fatores.

UFRJ desenvolve técnica
para tratar lesões no joelho
Cultivo de células poderá eliminar necessidade de prótese metálica

A
FAPERJ recebeu 76 inscrições para o
edital Direitos Humanos para Todos.
Até a data limite, 30 de setembro, 49

projetos haviam sido entregues na Fundação
- mais 27 projetos postados dentro do prazo
chegaram pelo correio. A demanda de-
monstra a capacidade de excelência da área
instalada no estado do Rio de Janeiro.

Lançado em 18 de agosto numa iniciativa
conjunta entre FAPERJ/Secti e a Secretaria de
Direitos Humanos e Cidadania (SEDH), o
edital tem por objetivo estimular, apoiar,
promover e divulgar a realização de pes-
quisas sobre a temática dos direitos huma-
nos e de cidadania e cujos resultados pos-
sam ser aplicados em políticas públicas pelo
governo do Estado do Rio de Janeiro.

Os projetos inscritos abordam a questão
dos direitos humanos e da cidadania em
diversas áreas – da sociologia ao direito,
passando pela saúde e a informatização. 

De acordo com o diretor-presidente da
FAPERJ, Pedricto Rocha Filho, a resposta ao
edital já demonstra uma ampla preocupação
com o tema e permite o mapeamento dessa
competência, cujos resultados constituirão uma
fonte preciosa para o estabelecimento de uma
linha de financiamento voltada para esse
assunto importante e atual para a nossa so-
ciedade. “Com isso, a FAPERJ cumpre um de
seus objetivos que é o de estar alerta ao fo-
mento às pesquisas voltadas para o desen-
volvimento social. Além disso, a Fundação
alia-se ao empenho do Governo do Estado
em implantar uma política nesta área. Deve-
se ressaltar que o Rio de Janeiro é o primeiro
e único estado da federação a possuir uma
secretaria direcionada para a defesa e pro-
moção dos direitos humanos, criada pela
governadora Rosinha em 2003”, afirma.

Para a diretora do Centro de Docu-
mentação e Pesquisa em Direitos Humanos

da SEDH, Neiva Vieira, a demanda foi muito
positiva porque permite mapear áreas de
interesse, mesmo que tangenciais, e os gru-
pos que desenvolvem essas pesquisas no
estado. “Além disso, é importante identificar
novos interlocutores para subsidiar o gover-
no na formulação e implantação de políticas
públicas para o setor”, afirma. 

Neiva acrescenta que o edital ajudará ain-
da a ampliar a discussão sobre direitos hu-
manos, hoje muito focada na questão da cri-
minalidade e da violência. “É preciso estudar
as questões que perpassam e entrecortam
esse contexto, como as condições de saúde,
habitação, transporte, acesso à Justiça e
educação, entre outros fatores que se
relacionam diretamente com a violência”,
conclui.

O resultado está previsto para o final de
outubro. O edital prevê uma alocação total
de recursos da ordem de R$ 500 mil.

Direitos Humanos: programa da FAPERJ estimula
a realização de pesquisas no Rio de Janeiro

pesquisa
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A
strônoma do Observa-
tório Nacional, Daniela
Lazzaro foi contemplada

no programa Cientistas do
Nosso Estado da FAPERJ.

Seu projeto foi o primeiro, e até hoje único,
da área de Astronomia a receber esse
prêmio. Nesta entrevista, realizada por e-
mail durante sua estada na Europa no mês
de setembro, a pesquisadora fala de seu tra-
balho e conta como se transformou numa
caçadora de asteróides:. Entre suas ativi-
dades está a participação numa equipe
internacional que busca identificar as órbitas
de todos os objetos celestes que possam
ameaçar a Terra. O Observatório Nacional,
situado no bairro de São Cristóvão, Zona

Norte da cidade do Rio de Janeiro, foi criado
por D. Pedro I em 1827. Ao longo do tempo,
marcou presença no cenário mundial com
trabalhos reconhecidos internacionalmente.

Sobre o que trata especificamente sua
pesquisa?
Minha pesquisa é voltada para o estudo de
processos físico-químicos de pequenos
corpos celestes do Sistema Solar, mais es-
pecificamente, asteróides e cometas. Venho
trabalhando há vários anos no assunto, tanto
do ponto de vista teórico como obser-
vacional. A minha equipe recentemente
concluiu o segundo maior mapeamento
mundial da composição de asteróides. Ao
todo foram observados 820 asteróides
avistados pelo telescópio de 1,5 metro do
European Southern Observatory (ESO) em

La Silla (Chile), dentro de um convênio do
Observatório Nacional com o ESO. Esse
trabalho vem sendo desenvolvido desde
1996 e o artigo final sobre esse levanta-
mento será publicado em breve na revista
especializada Icarus.

Que trabalhos desenvolverá durante
sua estada na Europa?
Agora estou em Paris, trabalhando no Ob-
servatório de Paris-Meudon e participarei
de uma reunião com pesquisadores do
mundo inteiro que estudam diversos
aspectos de asteróides em órbitas pró-
ximas da Terra. Neste encontro in-
ternacional, apresentarei um trabalho
sobre observação e análise de asteróides
de superfície basáltica em órbitas pró-
ximas de nosso planeta. No momento
não existe nenhum asteróide com d-
imensão ameaçadora em rota de colisão
com nosso planeta. Entretanto, não
conhecemos a órbita de todos eles. A
reunião de Paris servirá para aumen-
tarmos os esforços para conhecer e
detectar as órbitas de praticamente todos
os objetos ameaçadores à vida em nosso
planeta.

Você acha que a astronomia é pouco
reconhecida no Estado do Rio de Janeiro?
O que fazer para difundi-la mais?
Não acho que a astronomia seja pouco di-
fundida em nosso estado. O problema é que a
comunidade de astrônomos do Rio de Janeiro
não é muito grande. Diversas atividades estão
em andamento tanto no Observatório Nacio-
nal quanto em outras instituições, como o Pla-
netário. No caso do Observatório Nacio-
nal/UFRJ, há vários anos promovemos cursos
de atualização e divulgação da astronomia, ge-
ralmente nos meses de janeiro e fevereiro. Além
disso, temos a revista eletrônica Café Orbital, to-
talmente dedicada à divulgação da astronomia,
sob responsabilidade da divisão de atividades
educacionais do Observatório Nacional.

Você foi a primeira pessoa da área de as-
tronomia a ser contemplada com uma bolsa
Cientistas do Nosso Estado. Como você vê
hoje em dia a participação feminina nesta área?
De fato foi a primeira bolsa deste tipo con-
cedida na área de astronomia. Eu acho que
a participação da mulher nesta área é bas-
tante boa e não muito diferente da dos ho-
mens, principalmente se considerarmos as
gerações mais jovens.

Caçadora de asteróides:
Daniela Lazzaro busca
ameaças celestes

transparência

astronomia

Vinicius Zepeda

C
resceu nos últimos meses o número de
solenidades reunindo pesquisadores
contemplados com bolsas e auxílios pela

FAPERJ. O aumento dessas reuniões vem
confirmar o planejamento realizado con-
juntamente pela diretoria da Fundação, Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti) e governo do estado, visando dar
mais visibilidade e transparência às inicia-
tivas estaduais na área de ciência, tecnolo-
gia e inovação.

No final do mês de julho, 450 pes-soas
lotaram o auditório do Instituto Militar de
Engenharia (IME), na Urca, para acom-
panhar a entrega dos termos de outorga dos
276 selecionados no primeiro edital do pro-
grama Primeiros Projetos. Destinado a jo-
vens pesquisadores, o edital foi uma inicia-
tiva conjunta da FAPERJ e do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), por meio do
CNPq e da Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep).

No início de agosto, em outra solenidade,
desta vez na sede da Secretaria de Agricultura,
Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do
Interior, em Niterói, que contou com a presença
da governadora Rosinha Garotinho, foram assi-
nados os termos de outorga dos projetos de

pesquisa vinculados ao Pacote Tecnológico da
Pesagro/Rio – Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Estado do Rio de Janeiro. Os recursos,
no valor de R$ 1,5 milhões, serão destinados à
execução de 12 projetos nas diversas estações
experimentais da Pesagro espalhadas pelo es-

tado e no Laboratório de Biologia Animal
(LBA) da empresa, em Niterói. 

O presidente da FAPERJ, Pedricto
Rocha Filho, que participou da solenidade,
lembrou na ocasião que os projetos dariam
um novo impulso à competência científica

e tecnológica da Pesagro. “É muito grati-
ficante para a FAPERJ apoiar um conjunto de
projetos como esse, que certamente terá um
impacto considerável no fortalecimento
econômico e social de nosso estado”.

A entrega de novos termos de outorga
continuou no mês de setembro, desta vez
tendo como palco a sede do governo do
estado. O Palácio Guanabara acolheu a so-
lenidade de entrega dos termos de outorga
de novos apoios aos alunos cotistas da Uerj
e Uenf e aos programas de Educação Pro-
fissional e Ensino Superior do Estado, con-
cedidos pela FAPERJ.

O evento reuniu alunos, professores e
diretores das instituições beneficiadas.
Com os termos de outorga, o governo re-
passará, através da Fundação, R$ 2,3
milhões para noves escolas técnicas, dez
institutos superiores da Faetec, 15 projetos
de melhoria de ensino da Uerj e da Uenf e
ampliará de 1.300 para 2.680 o número de
bolsas de estudo concedidas a alunos
cotistas das duas universidades.

Até o final do ano, pelo menos mais
uma solenidade de entrega de outorgas
deverá acontecer após anúncio dos con-
templados no edital Rio Inovação.

Entrega de outorgas reúne bolsistas da FAPERJ   

Rocha Filho cumprimenta Suzana Herculano Houzel, contemplada no edital Primeiros Projetos   
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Doação de material à UFMT
Ao término da 56ª Reunião Anual da
SBPC, realizada em julho, em Cuiabá, a
FAPERJ doou à biblioteca da UFMT todo o
material - livros, CDs e vídeos - que exibiu
no estande da Fundação ao longo do even-
to. Produzidos com o apoio da Fundação,
os cerca de 160 itens foram recebidos com
entusiasmo por alunos e docentes no
campus da universidade.

Estudos da Fundação Cide 
Como parte do Programa de Apoio às
Entidades Estaduais, a FAPERJ está incen-
tivando estudos da Fundação Cide que
apontem indicadores para investimentos e
alternativas para a economia fluminense.
Um dos três projetos em andamento é a
Atualização do Índice de Qualidade dos
Municípios (IQM).

Pesquisa em Saúde
A FAPERJ e as Secretarias de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação e de Saúde
firmaram, em setembro, convênio com os
Ministérios da Saúde e de Ciência e
Tecnologia e o CNPq para a implemen-
tação do Programa Pesquisa na Área da

Saúde. O convênio, com duração inicial de
36 meses, dará novo fôlego às pesquisas
de avaliação e incorporação tecnológica
em áreas estratégicas da saúde, como
fármacos, imunobiologia e tele-medicina.
Os recursos da ordem de R$ 3 milhões
serão liberados, em partes iguais, pelo
CNPq e FAPERJ.

Novo roteador na RedeRio
Um investimento de cerca de R$ 300 mil
feito pela FAPERJ possibilitou a subs-
tituição, em 1º de setembro, do roteador de
borda do backbone da RedeRio/FAPERJ.
O novo roteador garante bom tráfego na
internet aos mais de 300 mil usuários por
dia da rede, que interliga mais de 100
instituições acadêmicas e governamentais
do estado.

Projeto Genoma
Em reunião realizada no final de agosto, as
instituições ligadas ao Projeto RioGene -
uma iniciativa da FAPERJ - acertaram os
últimos detalhes para a finalização, até o
início de dezembro, do primeiro se-
qüenciamento completo de um genoma no
estado. Trata-se da bactéria Gluconaceto-

bacter diazotrophicus, que retira nitrogênio do
ar e o transfere para as plantas.

Rio Inovação é referência
O programa Rio Inovação da FAPERJ está
atraindo a atenção de outras agências de
fomento do país, como a Finep e Fapesp. En-
tre as inovações próprias ao programa está a
não exigência de que o titular do projeto pos-
sua título ou vinculação acadêmica. “O Rio
Inovação está sendo considerado benchmar-
king por nossos pares”, confirma o diretor de
Tecnologia da FAPERJ, Marcos Cavalcanti.

National Science Foundation na FAPERJ
A diretoria da FAPERJ recebeu, no início de
agosto, cinco representantes da National
Science Foundation (NSF), a agência de fo-
mento científico do governo dos EUA. Na
pauta, a criação de mecanismos de estímu-
lo ao intercâmbio de pesquisadores brasi-
leiros e americanos e o estabelecimento de
parcerias e convênios.

Infovia terá suporte francês
A FAPERJ está liderando um projeto em
parceria com o Proderj e o INRIA - Instituto
Nacional de Pesquisa em Informática e Au-

tomação da França. O acordo permitirá a am-
pliação da Infovia com projetos de internet
sem fio e do uso da rede elétrica para trans-
missão de dados. A parceria foi consolidada
durante visita que representantes do INRIA
fizeram à FAPERJ no final de agosto.

Site da FAPERJ tem mais acessos
O lançamento conjunto do novo site e do Bo-
letim da FAPERJ, no início de julho, resultou
num aumento de 27% no total de páginas vi-
sitadas no primeiro mês e de 32% no segundo
mês. O boletim, que tem mais de 13 mil
assinantes, fica em www.faperj.br/boletim/.

Palestra na Gama Filho
Convidado pelo vice-reitor acadêmico
Luciano Vicente de Medeiros, o diretor-
presidente da FAPERJ fez, em 13 de
outubro, palestra na Universidade Gama
Filho, no bairro da Piedade, sobre as
atividades da Fundação no fomento à
pesquisa científica e ao desenvolvimento
tecnológico e social do Estado do Rio.
Pedricto Rocha Filho lembrou que este ano
os investimentos no setor ultrapassarão os
R$ 120 milhões.

Faperjianas

O
projeto Rio de Janeiro em Mapas
alça vôo em direção a novos
horizontes e deixa pela primeira vez

a capital do Estado do Rio. Depois de
retratar, nas duas edições iniciais,
diferentes bairros da capital do estado, o
projeto segue para o Norte Fluminense,
onde dará destaque à cidade de Campos
dos Goytacazes. O lançamento está pre-
visto para o início de dezembro. O pri-
meiro mapa voltado para o interior
fluminense, além do apoio da FAPERJ,
contará com a adesão da Fenorte - Fun-
dação Estadual do Norte Fluminense.

Como aconteceu nas edições an-
teriores, além do artista encarregado de
realizar o trabalho, um arquiteto ficará
responsável por manter a fidelidade
arquitetônica na transposição das cons-
truções para o mapa. O outro pesquisador,
da área de história, terá a tarefa de realizar
pesquisa visando ao levantamento de
informações sobre os locais que ganharão
destaque no mapa.

Fundada em 1677, a vila de São
Salvador dos Campos dos Goytacazes
manteve, por quase um século, atividades

voltadas para a pecuária. A partir de 1750,
a região conheceu um ciclo de pros-
peridade com a expansão das plantações
de cana-de-açúcar. 

Considerada a segunda região do
Brasil em arquitetura eclética, atrás ape-
nas do Rio de Janeiro, a cidade reúne

edificações em estilo neoclássico e art-
noveau, além de construções próprias da
arquitetura religiosa.

O projeto Rio de Janeiro em Mapas
nasceu com o objetivo de divulgar as prin-
cipais construções, logradouros e insti-
tuições de um bairro ou cidade sob o ponto

de vista histórico, cultural e arquitetônico.
Depois de uma estréia de sucesso, em que a
região central da cidade do Rio de Janeiro - a
área mais rica em monumentos históricos de
todo o país - foi retratada pela paleta de Jorge
de Salles, o mapa seguinte focalizou a região
de São Cristóvão, Benfica e Mangueira, e
teve a assinatura do pintor naif J. Araújo.

O diretor-presidente da FAPERJ,
Pedricto Rocha Filho, apoiou com entusias-
mo a idéia de levar o proje to para o interior:
“O projeto Rio em Mapas, certamente, ajuda
a resgatar o orgulho e a auto-estima de cario-
cas e fluminenses”.

Em 2005, a capital deverá ser con-
templada novamente, provavelmente com
um mapa de Santa Teresa - o bairro que ao
longo do tempo abrigou tribos diversas, de
tamoios a hippies, passando por nobres e
intelectuais. A tiragem das duas primeiras
edições do mapa, com dimensões em torno
de 1,00 x 0,70cm, foi de 2 mil exemplares.
Distribuídos gratuitamente para escolas
públicas, bibliotecas e a todos àqueles
interessados em obter um exemplar, os
mapas podem ser solicitados à FAPERJ via
telefone pelo número (21) 3231-2944.

Rio em Mapas deixa pela primeira vez a capital do estado 
Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, é escolhida para dar continuidade ao projeto

Retratado pela paleta naif de J. Araújo, São Cristóvão foi o tema da 2ª edição do projeto Rio em Mapas
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tv digital

O
s clássicos da literatura Alice no País
das Maravilhas, de Lewis Carrol, Irac-
ema, de José de Alencar, e Pinóquio,

de Carlo Collodi, estão ilustrando o ima-
ginário de crianças e jovens surdos brasi-
leiros. As histórias são contadas na língua
brasileira de sinais (Libras) e em portu-
guês escrito no CD Rom Clássicos da Lite-
ratura em Libras/Português, lançado em
junho pela Editora Arara Azul e o Insti-
tuto Nacional de Educação de Surdos, do
Ministério da Educação.

O projeto que resultou no CD- Rom
em três volumes recebeu apoio da FAPERJ
desde os anos 90, inicialmente como pes-
quisa de mestrado e doutorado da sua coor-
denadora, Clélia Regina Ramos, na Facul-
dade de Letras da UFRJ, e depois através do
edital Tecnologia na Pequena Empresa
(TPE), em 2002 e 2003. A prensagem e a dis-
tribuição dos CDs tiveram patrocínio da
IBM, com base na Lei Rouanet.

O objetivo do projeto é apresentar a
crianças e jovens surdos uma coletânea de

clássicos da literatura universal. Cada CD
contém uma história contada em Libras por
atores surdos e em português escrito. Alice
no País das Maravilhas e Iracema têm duração
aproximada de duas horas. Como a história
de Pinóquio é mais rápida, no seu CD foram
incluídos jogos interativos.

De acordo com Clélia Regina Ramos,
fundadora da Editora Arara Azul, o projeto
tem grande importância pedagógica para
crianças e jovens surdos, pois lhes dá a
oportunidade de desfrutar de excelentes
textos produzidos pela humanidade nas
duas línguas com as quais interagem em seu

dia-a-dia: a língua brasileira de sinais e o
português escrito. “O trabalho também abre
caminho para que os surdos passem a pro-
duzir suas próprias obras de literatura em li-
bras”, afirma. Ela acrescenta que o apoio da
FAPERJ foi fundamental para o projeto, que
promove a aceitação da língua de sinais na
educação dos surdos e visa diminuir o seu
afastamento da leitura.

Três mil cópias do CD estão sendo
distribuídas no Brasil pela Secretaria de
Educação Especial do MEC, as secretarias
estaduais de educação, a Federação Nacio-
nal de Educação de Surdos e pela Editora
Arara Azul para instituições que atendem a
surdos. No site da editora Arara Azul
(www.editora-arara-azul.com.br) foi instala-
do um ambiente virtual para a troca de expe-
riências entre professores de alunos surdos,
outros profissionais da área, os próprios sur-
dos e todos que se interessarem por discutir
o projeto. De acordo com Clélia, mais de 150
pessoas já se cadastraram no ambiente
virtual, e mais 300 estão na lista de espera.

Mais dois títulos, a fábula árabe
Aladim e a Lâmpada Maravilhosa e O Velho da
Horta, um teatro português de Gil Vicente,
além de cinco contos de Machado de Assis,
estão prestes a ser lançados. Os novos
volumes em CD Rom será distribuído às
mesmas instituições e profissionais que
receberam os primeiros volumes.

Clélia Regina Ramos reuniu clássicos da literatura, como Iracema, na língua brasileira de sinais

multimídia

S
e depender do governo federal, de gover-
nos estaduais, incluindo o do Rio, e de
muitos pesquisadores brasileiros, em

poucos anos o Brasil terá seu próprio sistema de
TV digital, que além de ser um salto de qua-
lidade em imagem e som, significará um eno-
rme impulso no objetivo de incluir milhões de
brasileiros na rede mundial de computadores.

Existem três padrões de TV digital em uso
no mundo: o japonês, o americano e o europeu.
Cada um tem prós e contras, sendo o alto custo
para a população o maior problema. Para dri-
blar este quadro, instituições nacionais e esta-
duais de fomento à pesquisa vêm apoiando pes-
quisadores brasileiros no intento de desenvol-
ver um Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). 

A meta é fornecer aos brasileiros - a custo
bem mais baixo do que se o país adotasse um
dos três sistemas existentes - conexão à internet
via televisão e serviços tecnológicos que promo-
vam a cidadania, como a educação a distância.

A idéia é desenvolver decodificadores (set-top
boxes) que façam uma TV comum funcionar como
uma digital, com acesso à internet. Os aparelhos
deverão custar até R$ 200 para o consumidor.

Considerando que há no Brasil cerca de 54
milhões de aparelhos de TV, um sistema pró-
prio de TV digital resultaria numa economia
significativa com o não-pagamento de royal-
ties a empresas internacionais - até US$ 25 por
televisor, segundo dados da Finep.

FAPERJ apóia pesquisas
Em sintonia com este esforço, também a

FAPERJ apóia pesquisadores na área de TV digi-tal
e internet. É o caso de Débora Christina Muchaluat
Saade, do Departamento de Engenharia de Teleco-
municações da UFF. Selecionada no edital Primei-
ros Projetos da Fundação, Débora poderá equipar
seu laboratório de comunicação de dados mul-
timídia, o Mídia-Com, com set-top boxes (adapta-
dores) e outros aparelhos para testar os documen-
tos hiper-mídia para TV interativa que desenvolve.

Débora, de 31 anos, criou e aprimora, desde o
tempo de seu doutorado na PUC-Rio, a lingua-
gem hipermídia NCL, baseada no XML, padrão
usado na web. O objetivo da linguagem, que pderá
ser ferramenta acessível ao cidadão comum, é inte-
grar, de forma síncrona, num mesmo documento
digital, objetos de mídias diveras, como áudio, ví-
deo, imagem e texto. A idéia é que a linguagem

possa ser reconhecida por diversos aparelhos, co-
mo tevês com adaptadores, computadores e até
palm tops e celulares. Esta é uma das várias pesqui-
sas no Brasil que tentam proporcionar mobilidade
ao SBTVD.  Afalta de mobilidade é uma das princi-
pais críticas ao projeto governamental.

Desenvolver e implementar recursos para a
transmissão de videoconferências, filmes, aulas
e outros aplicativos para educação a distância é
o trabalho de Edmundo Albuquerque de Souza
e Silva, do Programa de Engenharia de Siste-
mas e Computação da Coppe/UFRJ - bolsista
do programa Cientistas do Nosso Estado da
FAPERJ. O servidor multimídia do projeto roda
programas de código aberto que permitem, por
exemplo, que alunos acessem, via computador,
aulas pré-gravadas e consultem transparências
que remetem a simulações, imagens, textos e até
softwares. O servidor possibilita ainda o contato
virtual do aluno com o professor. Os recursos de
educação a distância também poderão servir à
TV digital. “Abase é a mesma, basta adaptar os
algoritmos”, anima-se o professor.

O projeto já foi aplicado, por exemplo, num
programa de educação na área médica que une a
Fundação Centro de Ciências e Educação Supe-

rior a Distância do Estado do RJ, a Faculdade de
Medicina da UFRJ e a Secretaria de Saúde do RJ.

Vídeos comprimidos com alta qualidade
A FAPERJ também apoiou a pesquisa de

Eduardo Antonio Barros da Silva, do Programa de
Engenharia Elétrica da Coppe/UFRJ e ex-bolsista
do programa Cientista Jovem do Nosso Estado. Ele
estuda técnicas alternativas para comprimir ar-
quivos de imagem e vídeo para garantir alta qua-
lidade e menos quantidade de dados. Essas téc-
nicas permitirão uma transmissão mais eficiente -
exigência básica da TV digital. “Não vamos rein-
ventar a roda, mas aproveitar o que já foi feito e
adaptar às nossas necessidades”, diz o especialista.

Ainfra-estrutura de redes para transmissão de
dados para TV digital é a área do Bolsista Nota 10
da FAPERJ Antônio Tadeu Azevedo Gomes, cujo
trabalho como doutorando do Departamento de
Informática da PUC-Rio envolve o uso de redes
programáveis que permitem a adaptação rápida
de serviços de comunicação de acordo com novas
demandas. “Enquanto a difusão da TV comum é
uma via de mão única, a TV digital permitirá fu-
turamente maior interatividade através de novos
serviços, como os de internet”, explica Gomes.

Muito mais do que simples espectadores
Meta do sistema nacional de TV é levar internet a milhões de brasileiros
Marina Lemle

CD Rom conta
histórias para
jovens surdos



P
alco de alguns dos mais importantes
eventos da história do esporte, como a
Copa do Mundo de Futebol de 1950, o

Rio de Janeiro já se prepara para sediar os XV
Jogos Panamericanos de 2007. De olho nas
transformações pelas quais a cidade deverá
passar até o dia de abertura da competição,
pesquisadores ligados ao Instituto Virtual do
Esporte (IVE) da FAPERJ estão trabalhando
em pesquisa que pretende avaliar o impacto,
sobre a capital do estado, da realização desse
que é o maior torneio esportivo das Américas.

De acordo com o professor Gilmar Masca-
renhas, da Uerj, a pesquisa terá duração de pelo
menos três anos. Os pesquisadores vão analisar
os fundamentos da política urbana por trás das
operações previstas e acompanhar as interven-
ções realizadas para estimar os impactos so-
ciais, ambientais e econômicos do evento sobre
a cidade. “Também vamos avaliar o novo mapa
que emergirá com o evento, com a valorização
de áreas, instalação de novos equipamentos ur-
banos, as mudanças no sentido e na intensidade
dos fluxos, e que, ao lado de outros fatores,
comporão o legado urbanístico do PAN”, ex-
plica Mascarenhas, que durante passagem pela
Universidade de Barcelona conheceu a temática
do ‘urbanismo olímpico’.

Com a ajuda do estudante de geografia
Raphael Pereira, bolsista de Iniciação Científica da
FAPERJ, o pesquisador está comparando o projeto
elaborado em 1996, quando o Rio foi candidato a

sediar os Jogos Olímpicos de 2004, e o plane-
jamento para o Pan de 2007. “Um dos objetivos
nesta primeira etapa é tecer uma comparação en-
tre os dois projetos, que apresentam concepções
bastante distintas de cidade, do envolvimento da
gestão urbana com o evento e seu posterior legado
sobre o espaço e seus habitantes”, afirma. Adupla,
que espera integrar novos profissionais e virar
uma equipe, está reunindo reportagens publica-
das na imprensa, informações sobre planeja-
mento urbano, gestão urbana e grandes eventos
esportivos. Paralelamente, ambos vêm fazendo
visitas regulares ao Comitê Olímpico Brasileiro
(COB) e a órgãos municipais para conhecer em
profundidade os projetos. As conclusões serão

encaminhadas ao governo, a iniciativa privada e a
entidades representativas do comércio.

A idéia da pesquisa surgiu da própria ati-
vidade docente do professor, que após seu dout-
orado na USP, em 2001, criou, na Uerj, uma nova
disciplina de caráter eletivo, então inédita no Brasil:
a Geografia dos Esportes.

IVE: uma iniciativa pioneira da FAPERJ
O estudo do fenômeno esportivo e o incentivo

à prática do desporto no estado ganharam novo im-
pulso com a criação do Instituto Virtual do Esporte
(IVE). Para o coordenador do IVE, Victor Melo, a
FAPERJ saiu na frente de outras Fundações de Am-
paro à Pesquisa (FAPs) ao investir em pesquisas na

área de esportes como parte de sua política cien-
tífica: “É a primeira vez que uma FAP entendeu a
importância do esporte como pesquisa científica”,
enfatiza.

Onze projetos estão em andamento no IVE,
que reúne em seu quadro pesquisadores de várias
áreas, como geografia, educação física, história e
economia. As pesquisas abordam desde a formação
do atleta até o impacto econômico do esporte.

Uma linha de pesquisa que merece destaque
são os Centros de Memória, que têm como objetivo
resgatar a história de instituições antigas. Exemplo
disso é o Centro de Memória (CeMe) da Escola Na-
cional de Educação Física e Desportos (ENEFD) da
UFRJ, que completou 65 anos. Por meio do CeMe,
o IVE lançou recentemente o CD Rom Memória
Documental da ENEFD-UB, volume 1. Além de
contar com o apoio da FAPERJ, a edição deste
material foi viabilizada com o apoio do CNPq e da
Biblioteca Nacional. O CD Rom apresenta os textos
integrais dos Arquivos da ENEFD, periódico oficial
da instituição (1945/1972), os relatórios da direção da
Escola (1957/1965), o decreto-lei de criação da
instituição e o primeiro livro de atas da ENEFD.

Em breve, o IVE deverá lançar as séries
Memória Visual da ENEFD e Memória Oral da
ENEFD. O primeiro reunirá imagens de valor
histórico, como a foto que ilustra esta re-
portagem, de autoria de Antonio Tomaz de Re-
zende, que retrata aula, nas dependências da
ENEFD, ministrada pela primeira professora
de balé aquático do Brasil, Maria Lenk.
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FAPERJ de olho no Panamericano de 2007
Pesquisa do IVE investiga impactos sociais, ambientais e econômicos nos preparativos para o evento

Instituto Virtual

A
conclusão de um estudo de ossos do es-
queleto de um tatu encontrados na Bacia
de São José de Itaboraí, realizado pela

pesquisadora Lílian Paglarelli Bergqvist, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
lançou novas luzes sobre o único grupo de ma-
míferos nativos da América do Sul, os Xenar-
thra. O trabalho, que teve início em 1998, mere-
ceu destaque na tradicional revista Geodiversitas
publicada pelo Museu de História Natural de
Paris. AFAPERJ apóia a pesquisa desde 2001.

A publicação do artigo deve servir de
alerta às autoridades responsáveis pela defesa
do patrimônio paleontológico do país, já que a
Bacia de Itaboraí, situada próxima ao municí-
pio fluminense de Niterói, é a única em terri-
tório nacional que preserva fósseis dos
primeiros mamíferos que surgiram após a ex-
tinção dos dinossauros. A FAPERJ, por meio
de seu Instituto Virtual de Paleontologia, vem

investindo recursos para o restabelecimento
do Parque Paleontológico de Itaboraí. O obje-
tivo é preservar os afloramentos remanes-
centes e conscientizar a população da região
sobre a necessidade de conservação da área.

O estudo teve como co-autores Leonar-
do Avilla e Érika Abrantes, dos Programas de
Pós-Graduação em Zoologia e Geologia da
UFRJ, respectivamente. A investigação permi-

tiu reconhecer a existência de duas formas dis-
tintas de tatus na bacia fluminense. Foi possível
ainda determinar como viviam esses mamí-
feros de grandes habilidades cavadoras, bem
como suas afinidades com formas norte-ame-
ricanas. Os tatus estudados pertencem ao gru-
po dos Xenarthra um dos três grupos viventes
nos dias de hoje juntamente com as preguiças e
os tamanduás.

Os fósseis encontrados em Itaboraí são
o mais antigo registro deste grupo, referentes
ao Paleoceno superior, há cerca de 60 milhões
de anos. Os fósseis que estudamos foram des-
cobertos na década de 40, explica Bergqvist. No
final da década de 90 estes fósseis ganharam
um novo nome Riostegotherium yanei por re-
presentarem uma forma distinta de tudo o que
se conhece, completa a pesquisadora, que des-
de 1991 tem apoio da Fundação no projeto de
pesquisa intitulado Mamíferos fósseis brasileiros
do K/T (Cretáceo - Terciário).

A Bacia de Itaboraí é o mais antigo re-
gistro continental brasileiro da fauna que sucedeu
a extinção dos dinossauros. É a única bacia no Es-
tado do Rio onde a paleofauna foi encontrada.
Nas  demais, de Resende e Macacú, somente fós-
seis vegetais foram descobertos. Desde a década
de 1980 que a bacia se encontra inundada, im-
possibilitando novas coletas de material.

As centenas de fósseis anterior-
mente coletados foram depositados em
instituições de ensino e pesquisa e ainda
hoje revelam importantes episódios da
história evolutiva dos mamíferos no Brasil e
na América do Sul.

Lenk (de branco)  posa ao lado de suas alunas na Escola Nacional de Educação Física e Desportos

Fóssil de Tatu 
amplia importância 
da Bacia de Itaboraí

Estudo de ossos do tatu ganhou publicação em revista do Museu de História Natural de Paris
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