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Símbolo da tradição científi ca brasileira, a Academia 
Brasileira de Ciências (ABC) completou 100 anos no 
mês de maio e comemorou a ilustre data durante a sua 
Reunião Anual, realizada nas instalações do Museu do 
Amanhã, instalado na região portuária da capital fl umi-
nense. Com o tema “Um século de ciência: construindo 
um futuro melhor”, a reunião apresentou, no auditó-
rio do museu, uma série de conferências sobre temas 
relevantes, como Zika vírus, saúde global, segurança 
alimentar sustentável, energia, novas tecnologias e 
educação, com pesquisadores que estão na fronteira do 
conhecimento científi co e tecnológico. A programação 
contou com a participação do físico japonês Takaaki 
Kajita, Prêmio Nobel de Física em 2015; do ganhador 
do Prêmio Turing, John Hopcroft;  da editora-chefe 
da Science, Marcia McNutt; do matemático ucraniano 
Mikhail Lyubich, contemplado com o Prêmio Jeffery–

Williams de 2010. O brasileiro Artur Avila, agraciado 
com a medalha Fields, considerada o ‘Nobel da Mate-
mática’, recebeu uma homenagem especial. A semana 
foi marcada ainda pela posse do novo presidente da 
ABC, o físico Luiz Davidovich, sucessor de Jacob Palis. 

O fundador e ex-diretor 
do Parque Tecnológico da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), que 
também esteve à frente da 
Incubadora de Empresas do 
Instituto de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Engenharia 
(Coppe/UFRJ) de 1994 a 
2014, Mauricio Guedes, foi 
o palestrante convidado, na 
segunda quinzena de setem-

Academia Brasileira de 
Ciências comemora 100 anos

bro, do Encontros FAPERJ, 
promovido pelo Núcleo de 
Estudos em Políticas Públi-
cas para Inovação (Neppi), 
daFundação. Na ocasião, 
Guedes voltou a reafi rmar a 
importância da convivência 
de universidades e institui-
ções que realizam pesquisas 
com empreendedores e 
pessoal qualifi cado, a fi m 
de criar o ambiente propício 

Parques Tecnológicos: celeiros de projetos na área de Inovação

para o desenvolvimento da 
Inovação. “É a convivência 
que faz com que a Inovação 
aconteça. As grandes empre-
sas chegaram à conclusão 
de que têm de coabitar o 
mesmo espaço que universi-
dades que desenvolvam pes-
quisa, estar ao lado de em-
preendedores, dos clientes, 
fornecedores, e até dos pró-
prios concorrentes” diz o en-
genheiro, que complementa: 
“Grandes empresas multina-
cionais já perceberam essa 
necessidade e hoje procuram 
estar presentes nos parques 
tecnológicos e outras áreas 
de inovação”. Guedes citou 
como exemplo o Vale do 
Silício (EUA), que começou 
a ganhar forma nos anos de 
1930 e se transformou em 
local de referência de de-
senvolvimento tecnológico. 
O local, de acordo com ele, 
pode ser considerado um 
dos primeiros parques tec-
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nológicos do mundo. Desde 
então, países têm seguido 
esse modelo. No Brasil, de 
acordo com Guedes, a men-
talidade dos jovens recém-
-formados em universidades 
está começando a mudar. 
“Hoje é muito comum o jo-
vem universitário pensar em 
criar uma empresa, o que 
não acontecia há cerca de 
20 anos. O resultado disso 
é que, no último ano, havia 
cerca de 400 incubadoras de 
empresas no Brasil, a maio-
ria em ambientes universi-
tários”, diz. Para ele, é ne-
cessário estimular a criação 
e crescimento de mais Par-
ques Tecnológicos no Brasil. 
No Rio de Janeiro, existem 
apenas dois em operação: o 
BioRio e o Parque Tecnoló-
gico da UFRJ, que abriga 50 
empresas, incluindo quator-
ze empresas globais que ali 
instalaram seus centros de 
pesquisas. 

Festa da Ciência no Museu do Amanhã: exposição abordou a 
história da ABC e das principais descobertas científi cas mundiais

Foto: Lécio Augusto Ramos

Maurício Guedes (de pé): para o pesquisador e gestor, convivência 
de instituições de pesquisa e empreendedores deve ser incentivada

Foto: Lécio Augusto Ramos
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Nos Jogos 2016, 
‘Espaço Rio’
debate inovação

A inovação é o caminho para 
induzir a pesquisa e o de-
senvolvimento em Ciência e 
Tecnologia no Estado do Rio 
de Janeiro. Esse foi o fi o con-
dutor do debate “Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
Made in RJ – Da Bancada 
para a Indústria”, realizada 
em meados de agosto no Es-
paço Rio, na Zona Portuária. 
Para o subsecretário estadual 
de C,T&I, Otakar Svacina, 
que tomou parte nos debates, 
a prioridade da atual gestão 
do Estado é aproximar o 
ambiente de inovação da pro-
dução científi ca e tecnológica 
das universidades. “Nossa 
estratégia é estreitar a relação 
da academia com o setor pri-
vado. As inovações são movi-
das pelo mercado. Temos que 
trabalhar mais juntos para 
unir os Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NITs), os Insti-
tutos de Ciência e Tecnologia 
(ICTs) e todo o ecossistema 
de inovação, para os inves-
timentos em pesquisa não 
fi carem restritos à academia e 
chegarem à sociedade”, disse. 

Já o diretor Científi co da 
FAPERJ, Jerson Lima Silva, 
lembrou que não há como 
fazer inovação sem investir 
na pesquisa. “As FAPs [Fun-
dações Estaduais de Amparo 
à Pesquisa] têm sido muito 
importantes para o desen-
volvimento regional. No Rio 
de Janeiro, a FAPERJ tem 
feito essa interligação entre a 
C,T&I e a sociedade. O esta-
do, sozinho, representa 25% 
da produção de conhecimen-
to no País”, disse. Também 
participaram dos debates a 
diretora geral do InovUerj, 
Marinilza Carvalho; o co-
ordenador do Laboratório 
de Engenharia de Software 
(LES), da PUC-Rio, André 
Lucena; o diretor de Tecno-
logia e Inovação da Coppe/
UFRJ, Fernando Rochinha; e 
a coordenadora do Polo Bio-
-Rio, Katia Aguiar. O Espaço 
Rio foi uma iniciativa do 
Governo do Estado e do Sis-
tema Fecomércio para dis-
cutir temas como inovação, 
tecnologia da informação e 
comunicação, e apresentar 
internacionalmente, durante 
os Jogos Olímpicos, outras 
potencialidades econômicas 
fl uminenses além do esporte 
e do turismo.

 O presidente da FAPERJ, 

Augusto C. Raupp, entregou, 

no fi nal de agosto, o Prêmio 

Fundação Bunge 2016 a 

Hugo Miguel Varela Repo-

lho, da PUC-Rio. Raupp fez 

parte do grande júri da 61ª 

edição do prêmio e prestou 

a homenagem ao professor 

durante reunião do Conselho 

Superior da FAPERJ, já que 

o contemplado não pôde es-

tar na cerimônia de premia-

ção, em São Paulo. Ele foi 

contemplado na área de Ci-

ências Exatas e Tecnológicas 

da categoria Juventude.   

 O professor Marcelo Mar-

cos Morales, Cientista do 

Nosso Estado da FAPERJ, 

tomou posse, em meados de 

junho, como membro titular 

da Academia Nacional de 

Medicina (ANM). Morales 

é professor associado da 

UFRJ, onde tem sua linha de 

pesquisa centrada na área 

de Biofísica, com ênfase em 

Biofísica Celular e Biologia 

Molecular. 

 O matemático Marcelo 

Viana, diretor geral do Impa, 

recebeu, em junho, o Grande 

Prêmio Científi co Louis D, de 

2016, concedido pelo Institut 

de France. Viana, o primei-

ro brasileiro a receber essa 

distinção, dividirá o valor 

do prêmio com outro mate-

mático, o francês François 

Labourie, da Universidade 

de Nice. Ambos se destaca-

ram por seus trabalhos na 

área de geometria e sistemas 

dinâmicos, tema da edição 

deste ano.

CBPF e FAPERJ promovem workshop 
sobre Nanotecnologia na Firjan
O Centro Brasileiro de Pes-
quisas Físicas (CBPF) e a 
FAPERJ promoveram, em 
de junho, na sede da Firjan, 
o workshop “Pesquisa e Ino-
vação em Nanotecnologia no 
Estado do RJ: do laboratório 
à linha de produção”. Ali, 
empresários, pesquisadores 
de importantes centros de 
C,T&I do Rio de Janeiro e 
representantes do corpo téc-
nico da Fundação ouviram 
sugestões e trocaram ideias 
e recomendações, a fi m de 

ajustar a construção de pro-
gramas voltados para esse 
setor no futuro. A Fundação 
pretende incentivar a forma-
ção de redes de pesquisa nes-
sa área de pesquisa e apoiar o 
desenvolvimento de start-ups 
que atuem na área de nano-
tecnologia. Os programas 
deverão seguir temas priori-
tários, como Nanotecnologia 
aplicada à saúde e ao meio 
ambiente, Nanosensores e 
nanodispositivos e Nanotec-
nologia aplicada à energia.

Foto: Gustavo Oliveira/Secti

Notas

A partir da esq.: Rubem L. Sommer (CBPF); pela FAPERJ, Jerson Lima, 
Eliete Bouskela e Augusto C. Raupp; e Bruno Souza Gomes (Firjan)

Jerson Lima Silva: para o diretor Científi co da FAPERJ, não há como 
fazer inovação sem a manutenção dos investimentos em pesquisa 
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