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A

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) iniciou o
ano de 2018 com a certeza de que está no caminho certo para o avanço e a consolidação de
políticas públicas consistentes e eficazes na área de CT&I e de EPT no estado, em vista da
institucionalização de um efetivo “Sistema Paraense de Inovação”. Nesse prisma, esta décima edição
da Revista Ver-a-Ciência ilustra de que forma algumas dessas ações realizadas pela SECTET e seus
parceiros vêm contribuindo para essa finalidade.
A matéria de capa aborda a inauguração do Espaço Empreendedor, um ambiente de 3.500 m² vocacionado a estimular um ecossistema avançado de inovação em Belém do Pará, na medida em que
destinado à instalação e ao desenvolvimento de empresas e startups dentro do complexo arquitetônico do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), somando-se a outros ambientes ali já
construídos e em funcionamento.
Outra matéria desta edição delineia as ações e metas da Organização Social BioTec Amazônia, contratada pela SECTET, por meio de chamada pública, para gerir o programa paraense BioPará, de incentivo ao uso econômico sustentável e inovador da biodiversidade amazônica. A BioTec Amazônia
corresponde a mais uma inovação na forma de gestão e governança dos recursos públicos dentro do
estado, mirando a eficiência e os resultados dos investimentos.
Destaque, igualmente, é a premiação do Desafio InovaTur, ação realizada de forma conjunta entre
SETUR e SECTET, em parceria com a Agência de Inovação Tecnológica da UFPA (Universitec) e o
PCT Guamá, e que teve como objetivo de encontrar soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento de projetos direcionados à promoção do estado do Pará enquanto destino turístico. As
três propostas vencedoras foram conhecidas no dia 18 de maio dentro da programação da Feira do
Empreendedor, organizada pelo SEBRAE.
Já a seção entrevista, deste número, é com Diretor de Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria, Prof. Dr. Luís Blaques, que faz uma avaliação das conquistas alcançadas com a implantação do
Programa “Pará Profissional” e projeta as perspectivas para os próximos meses.
Na seção “Caso de Sucesso”, pode-se perceber como a Emater-Pará otimiza as atividades produtivas
dos agricultores e suas famílias, além de estimular as iniciativas de agro-industrialização, na busca de
processos tecnológicos adequados, melhoria de qualidade do alimento e expansão das oportunidades
de geração de ocupação, renda e emprego, por meio do projeto “Frutificando Saberes e Sabores”.
A Revista ainda apresenta matérias sobre: o projeto “Sexta com Ciência”, que promove debates atuais
e pertinentes sobre como a ciência, a tecnologia, a inovação e a qualificação profissional podem contribuir para o desenvolvimento do Pará, em especial das cadeias produtivas priorizadas pelo Plano
Estratégico “Pará 2030”; o curso de especialização em Gestão em CT&I e EPT, ofertado a servidores
públicos da área; a execução das atividades do projeto “Fortalecimento das cadeias
produtivas da biodiversidade no município do Acará”, fruto de convênio entre
SECTET e IFPA-Castanhal.
Por fim, a seção “Memória” homenageia o geólogo, professor, diretor e membro
da Academia Brasileira de Ciências, Roberto Dall’agnol, gaúcho que trabalha no
Pará, há 45 anos, em favor do desenvolvimento da região amazônica.
Boa leitura!

Alex Fiúza de Mello

Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica
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O Pará Profissional foi instituído pela Lei nº 8.427, de 16 de novembro de 2016. Ele é um Programa de Estado, cujo objetivo é institucionalizar uma política consistente e eficaz de educação profissional
e tecnológica no Pará, de forma totalmente alinhada às demandas
reais dos setores de atividade e de todas as regiões do estado. Para
esclarecer como funciona o Programa e como se dá a participação
da sociedade, conversamos com o Diretor de Educação Profissional
e Tecnológica da Sectet, Luís Blasques.
VER-A-CIÊNCIA: Como surgiu
o Pará Profissional e quais são os
principais objetivos do Programa?
O Pará Profissional surgiu junto
com a atribuição conferida à
Sectet, em 2015, de coordenar a
política de educação profissional
no estado do Pará. Dessa forma,
era extremamente necessário e
importante pensar em uma ferramenta que promovesse a oferta de cursos profissionalizantes
com dinamismo e flexibilidade,
condições básicas para que ações
na área de educação profissional
tenham sucesso, uma vez que
as demandas por cursos são sazonais e variam bastante entre
diferentes setores de atividade
e diferentes regiões paraenses.
Como o Estado ainda não tinha
uma política com essas características, a partir de 2015, o
Programa Pará Profissional foi
pensado para responder a tais
desafios, sob coordenação da
Sectet, mas com participação de
outros órgãos de Estado.

VER-A-CIÊNCIA: Como o Programa Pará Profissional pode
mudar a vida do cidadão que
habita o estado do Pará?
Inicialmente, deve-se pensar
que a qualificação profissional
é o primeiro caminho, e o mais
adequado, para que todos os
cidadãos tenham empregabilidade, isto é, não somente tenham
acesso a emprego, mas, principalmente, nele permaneçam
com perspectivas de ascensão,
inclusive. Nesta ótica, e com as
características trazidas pelo Pará
Profissional, a possibilidade de
que os concluintes dos cursos
do Programa tenham acesso ao
emprego aumentam consideravelmente, o que por si só já é
uma grande mudança na vida
das pessoas, em especial em momentos onde o acesso a emprego é cada vez mais concorrido.
Além disso, o Pará Profissional
tem olhar constante na geração
do autoemprego, oportunizando
aos egressos dos cursos que, por

vontade própria ou pela carência
de vagas de emprego, busquem
pelo empreendedorismo, por
iniciar seu próprio negócio ou
aperfeiçoar um conhecimento já
utilizado em seu cotidiano.
VER-A-CIÊNCIA: De que maneira o Programa Pará Profissional se adequa às diretrizes
do planejamento estratégico
do Governo, denominado Pará
2030?
Adequa-se de maneira bastante
próxima. Como um dos cinco
principais caminhos apontados
pelo Pará 2030 para elevação do
PIB per capita do Estado é a capacitação, e o Pará 2030 define
cadeias prioritárias, toda a concepção do Pará Profissional se
alinha bem a isso, pois o Programa não só propicia a oferta de
cursos, como atua diretamente
nas demandas identificadas em
cada uma das cadeias mais presentes no estado, muitas delas
priorizadas no Pará 2030.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica
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de longa duração, ofertado a
partir de uma demanda identificada e de alto impacto, sendo
ofertado no estado pela primeira
vez. Há, ainda, a perspectiva de
abertura de aproximadamente
5.000 novas vagas em cursos de
qualificação profissional e técnicos.
VER-A-CIÊNCIA: De que forma a Sectet realiza o monitoramento do índice de empregabilidade dos concluintes dos
cursos? Após quase um ano e
meio de promulgação da lei do
Programa, qual é a avaliação
que o senhor faz dos resultados
já alcançados?

VER-A-CIÊNCIA: Quais são
os números já alcançados pelo
Pará Profissional? Quantos
cursos já foram promovidos?
Quantas pessoas certificadas?
Até o final de abril de 2018,
transcorridos aproximadamente
18 meses da publicação da Lei
e, consequentemente, do início da oferta efetiva de cursos,
o Programa já ofertou um total
de 226 cursos, em 47 municípios
de todas as 12 regiões de integração do Pará, certificando um
total de 3.940 pessoas. As ações
concentram-se em cursos de
Formação Inicial e Continuada,
ou qualificação profissional, que
são de curta duração e permitem
o rápido acesso dos egressos ao
mundo do trabalho. Há, porém,
a execução de um curso técnico,
10

É importante destacar que o
indicador de resultado do Pará
Profissional não é a quantidade
de pessoas certificadas, mas sim
o acesso dos egressos dos cursos
ao mundo do trabalho. Como
esta métrica é de difícil avaliação,
a Sectet contratou, por meio de
licitação, empresa para desenvolver uma ferramenta computacional – neste momento em
produção – para que a avaliação
possa ser feita de forma automatizada e eficaz. Atualmente, ainda sem dispor desta ferramenta,
a Sectet acompanha os índices
de desempenho dos cursistas,
de forma a avaliar a participação
de todos em cada curso, buscando minimizar ao máximo os
índices de evasão e garantindo
o melhor aproveitamento nos
cursos. Até o momento, dos 226
cursos concluídos, estes índices,
medidos pela relação entre pessoas matriculadas e número de

vagas ofertadas (IAP – Índice
de Desempenho Institucional)
e pela relação entre vagas ofertadas e pessoas certificadas (IAP
– Índice de Aproveitamento dos
Alunos) apontam para médias,
no Estado, de IDI = 90,4% e IAP
= 73,7%. São números animadores, o primeiro mostrando
que os cursos ofertados de fato
estão em consonância com a
demanda, uma vez que a procura por vagas é intensa, e o segundo mostrando que o índice
de evasão dos alunos é baixo
(menor que 30%) para os padrões de cursos profissionalizantes, o que indica que os cursos têm apresentado qualidade,
motivando os alunos, e também
que as ofertas estão alinhadas
com a demanda, uma vez que os
alunos encontram perspectivas
de empregabilidade.
VER-A-CIÊNCIA: Quais são as
principais dificuldades para
operacionalização do Programa? O que a Sectet está fazendo
para superar isso?
O Programa tem sua eficácia
diretamente relacionada a dois
pilares: a busca pela melhor
relação entre demanda e oferta,
contando sempre com a participação ativa da sociedade, e em
uma oferta de cursos com qualidade, preparando da melhor
forma possível os alunos para o
mercado de trabalho. Estes dois
pilares estão em fase avançada
de consolidação, com o maior
desafio sendo sua continuidade,
principalmente mantendo a sociedade como principal ator
desse processo e cada vez mais

engajada e confiante de que o
Programa pode trazer oportunidades a todos os cidadãos de
todas as regiões do estado. O
ciclo de eventos, denominado “I
Encontro Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica”,
ocorrido no primeiro semestre
de 2018, é uma ação proposta
pela Sectet buscando a consolidação do Programa, superação
de desafios e maior participação
da sociedade. Outros desafios,
como a avaliação de resultados
do Programa, já comentado anteriormente, tem sido alvo de
ações da Sectet para sua superação, como o desenvolvimento
de um sistema informatizado
que permita esta avaliação.
VER-A-CIÊNCIA: Explique a
dinâmica e o objetivo do ciclo
de Encontros realizados pela
equipe do Pará Profissional
durante o 1º semestre de 2018?
Nesses primeiros dois anos de
execução do Programa, muitos contatos foram realizados
de maneira direta com diversos atores de vários municípios,
por meio de visitas para realização de diálogos estratégicos
com parceiros e pela realização
de oficinas de levantamento
de demandas. Decorrido esse
primeiro momento, e dada a
dificuldade de diálogo próximo
com todos os 144 municípios
paraenses nesse curto período,
os Encontros, realizados em
cada Região de Integração, têm
dois principais objetivos: receber da sociedade uma avaliação
da política de educação profissional implantada no Pará, sobre

ações do Programa Pará Profissional e sobre demandas futuras
por cursos profissionalizantes
em cada região; além de consolidar o Programa e buscar uma
participação ainda mais ativa
da sociedade em sua execução,
de forma abrangente a todos os
municípios (para os encontros
foram convidados representantes de todos os municípios
das 12 Regiões de Integração do
Estado). Com a finalização dos
Encontros, está em elaboração
um completo relatório contendo
os pontos positivos e negativos
do Programa, identificados pelos atores de todas as regiões, as
oportunidades e ameaças para
a sua execução, e um plano de
ação que visa aprimorar continuamente o Pará Profissional.
VER-A-CIÊNCIA: Quais são
as expectativas para os próximos meses?

ação tendo se iniciado em 2018.
Há uma expectativa de certificação de mais 5 mil pessoas
somente em 2018. Ademais, a
conclusão do desenvolvimento
do sistema de monitoração do
Pará Profissional permitirá apresentar um panorama bastante
amplo das ações do Programa,
além de otimizar todo o processo, desde o levantamento de demandas até o acompanhamento
dos egressos do curso, passando,
obviamente, pela própria oferta
dos cursos.

Há uma expectativa de
certificação de mais
5 mil pessoas somente
em 2018”

As ações de oferta de cursos via
Pará Profissional continuam
nos próximos meses, tanto por intermédio das
instituições ofertantes
contratadas
pelo
Programa, quanto
via instrutores
bolsistas, esta
última

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica
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A Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) realizou, entre abril e junho de 2018,
uma caravana com representantes do órgão
que percorreram o estado no intuito de realizar o “I Encontro Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica”, com o objetivo
de promover, de forma conjunta e articulada, uma discussão sobre a execução do
Programa Pará Profissional como exercício e experiência de política pública de
Educação Profissional e Tecnológica para
o desenvolvimento inter-regional, inclusão
produtiva e oportunidades para o mundo
do trabalho.
O primeiro evento ocorreu no dia 24 de
abril, na Região Lago de Tucuruí, tendo
como sede o município de Tucuruí. Logo
em seguida, no dia 26, foi a vez da região
Rio Capim, que teve Ulianópolis como município sede. No dia 3 de maio, Bragança

recebeu o Encontro pela região Rio Caeté. No dia 15 de maio, a região de Carajás
teve como sede o município de Canaã dos
Carajás. Já no Araguaia, dia 17 de maio, a
sede foi Xinguara. Em junho, ocorreram os
Encontros referentes ao Baixo Amazonas
e Tapajós, tendo Santarém como sede; ao
Marajó, onde a sede foi Breves; ao Xingu,
realizado em Brasil Novo; e, às regiões do
Guajará, Guamá e Tocantins, tendo sede em
Belém.
Durante pouco mais de um ano de
existência, o Programa Pará Profissional
ampliou e flexibilizou a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica
em todo o estado, levando em consideração as demandas sociais existentes, as
vocações produtivas regionais e a necessidade de se criar maiores oportunidades
de emprego e renda.

Foto: Ascom Sectet

ATUALIZANDO...
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Sectet percorre o estado para debater
sobre qualificação profissional

Sectet divulga resultado final de
seleção do programa TecSocial
A Sectet divulgou, no dia 9 de abril, no Diário
Oficial do Estado (DOE), o resultado final da seleção realizada por meio do edital de chamamento
público nº 006/2017 que elegeu organizações da
sociedade civil e/ou instituições de ensino, pesquisa e extensão, com atuação no Estado, interessadas em celebrar termo de repasse de recurso com
o Governo do Pará com objetivo de executar projetos de Tecnologias Sociais voltados à melhoria da
qualidade de vida das populações vulneráveis.
Para ser selecionado, o projeto deveria propor
a implementação de soluções efetivas aos gargalos
identificados, gerando a transformação da realidade local; além de incluir os atores sociais locais
na maior parte das etapas do projeto. A Tecnologia Social deve gerar ainda um padrão de uso que

possa ser reaplicado em outras comunidades e ser
social, econômica e ambientalmente sustentável.
Serão utilizados recursos do Governo do Estado
do Pará, por meio da Sectet, oriundos do Tesouro
Estadual, ou de outras fontes, captadas em parceria, no valor global de até R$ 150.000,00 por projeto selecionado.
A seleção põe em prática os objetivos do Programa TecSocial, o qual ainda se apresenta como
uma ação de outro programa também coordenado pela Sectet, o Inova Pará, amparado pela Lei
nº 8.426, de 16 de novembro de 2016, que dispõe
sobre incentivos à inovação, à pesquisa científica e
tecnológica e à engenharia não rotineira, além da
política estadual de incentivos fiscais.

Conselho aprova proposta para impulsionar
as políticas públicas de CT&I no estado
A proposta foi redigida pela Sectet e discutida
junto com os representantes dos órgãos e instituições participantes do Conselho, os quais deliberaram a favor da redação e do encaminhamento do documento ao Governador do Estado. A
ideia é a de que os investimentos sejam voltados
à estruturação de ambientes e sistemas regionais
de inovação, tendo-se em vista a verticalização e
dinamização das cadeias produtivas estratégicas
previstas no Plano “Pará 2030”.

Foto: Ascom Sectet

No dia 11 de abril, o Conselho Estadual de
Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Consectet), o qual presta assessoramento
superior à Sectet, realizou sua 6ª reunião ordinária
no PCT Guamá. A principal pauta discutida no
encontro foi a moção de apoio do Conselho à destinação de, pelo menos, 20% da parcela da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM) às ações e políticas públicas de
Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica
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Foto: Agência Pará de Notícias

Dificuldades do setor leiteiro
são mapeadas em reunião
Alavancar a cadeia produtiva e verticalizar o
setor de laticínios do Pará. Essas são as missões
do Laboratório da Qualidade do Leite, instalado
no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, em
Belém, e inaugurado em maio de 2017. Por isso, a
coordenação do laboratório realizou, no dia 7 de
março de 2018, uma reunião com produtores, pesquisadores, professores, estudantes, representantes
de cooperativas, empresas, indústrias e órgãos
públicos estaduais e federais, no intuito de apresentar os serviços oferecidos, mapear as principais dificuldades do setor, além de iniciar parcerias para facilitar a integração do setor.
Durante a reunião, a coordenadora do Laboratório, professora Luíza Meller, explicou que, após
a inauguração, foram implantadas as metodologias
necessárias para a vinculação à Rede Brasileira de
14

Qualidade do Leite (RBQL), o que ocorreu ainda
em novembro de 2017. Meller destacou também
que o laboratório realiza o diagnóstico do leite cru
– para os derivados foi criado um laboratório específico, localizado no Espaço Inovação do Parque
–, com a capacidade de analisar de 300 a 500
amostras por hora.
Entre os serviços oferecidos estão os de análises
laboratoriais, treinamentos técnicos e consultorias, desenvolvimento de produtos e processos.
O controle da qualidade do leite, realizado pelo
laboratório, analisa a composição do leite cru, a
contagem de células somáticas (CCS) e do total
de bactérias (CTB). O Laboratório da Qualidade
do Leite do estado do Pará não somente estuda a
qualidade do leite bovino, mas também bubalino.

Laboratório de Biodiversidade trabalhará
a preservação e valorização da Amazônia
biente equipado e adequado à utilização não predatória do seu imenso capital natural, conferindo
valor econômico à floresta em pé.
Dessa forma, o Ceabio se traduz como um novo
espaço para a multiplicação do conhecimento, incluso em um ambiente de inovação, que é o PCT
Guamá, o qual está no rol de ações do Programa
Inova Pará, coordenado pela Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e
Tecnológica (Sectet), tendo em vista que a finalidade desse conjunto de equipamentos de pesquisa
é favorecer a geração e disseminação de inovações
tecnológicas, conectando as instituições de ensino
e pesquisa ao setor produtivo, no intuito de promover o desenvolvimento sustentável do estado do
Pará.

Foto: Agência Pará de Notícias

Renovar, reinventar, repensar e preservar a
Amazônia e sua extensa biodiversidade são as
principais funções do Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade (Ceabio), o primeiro da
região Norte e um dos pioneiros do país. Inaugurado no dia 21 de fevereiro, o laboratório faz parte
do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá,
sediado em Belém.
A implantação do Centro fortalece a infraestrutura de pesquisa relacionada ao estudo da biodiversidade, ao ampliar o espaço físico à disposição
do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), reunindo grupos de pesquisa da UFPA. Tudo isso permite
o desenvolvimento de um volume muito maior de
estudos e melhores condições de biossegurança,
além de entregar para a região amazônica um am-
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Programa BioPará
sob gestão da BioTec
Amazônia
Associação BioTec Amazônia traz novas formas de gestão e governança,
geração de emprego e renda a partir da ciência e da inovação
Por Sílvia Leão
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Foto: Agência Pará de Notícias

Diretor-presidente da BioTec mostra ao Governador do Estado, Simão Jatene, as pesquisas desenvolvidas na área da biodiversidade paraense.

A

primeira organização
social
vocacionada
para a ciência e inovação em nível estadual no Brasil está em Belém, no estado
do Pará. Qualificada na área de
desenvolvimento científico e
tecnológico, a Associação BioTec Amazônia corresponde à
inovação na gestão de recursos
públicos e executa a gerência do
programa paraense de incentivo
ao uso sustentável da biodiversidade amazônica, conhecido
como BioPará. A partir de um
chamamento público nacional,
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e
Tecnológica (Sectet) selecionou
a BioTec Amazônia, uma Organização Social (OS), qualificada na área de desenvolvimento
científico e tecnológico, interessada em executar a gestão do
Programa.
“Foi uma recomendação do
Conselho Estadual de Ciência,
Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Consectet)
ao Governador que qualificasse
uma OS que tivesse, como função principal, o gerenciamento
do Programa Paraense de Incentivo ao Uso Sustentável da Biodiversidade, conhecido como
Biopará, aprovado recentemente
pelo dito Conselho”, explicou o
titular da Sectet, Alex Fiúza de
Mello.
Após divulgação do resultado
do chamamento público, o Governo do Pará, por intermédio
da Sectet, assinou, em dezembro de 2017, no Hangar - Centro
de Convenções da Amazônia, o

contrato de gestão com a Associação BioTec Amazônia. O diretor presidente da Organização
Social, José Seixas Lourenço, explica que a ideia é garantir o desenvolvimento sustentável com
qualidade de vida para a população. “Queremos transformar
essa imensa riqueza da nossa biodiversidade em produtos, processos, patentes, de tal maneira que
se possa gerar emprego e renda a
partir disso ”, destacou.
Agora, a Associação BioTec
Amazônia está buscando parcerias no sentido de estabelecer
Protocolos de Cooperação Técnico-Científico, com o objetivo
de fomentar o desenvolvimento
de atividades de interesse comum entre instituições partícipes para a execução de projetos,
estudos e pesquisas, com foco
nas áreas de biodiversidade, biotecnologia e bionegócios. Dentre
as entidades contatadas como
agentes financeiros, destaca-se
o Banco da Amazônia, o qual
demonstrou muito interesse em
participar deste importante momento de crescimento da economia paraense.
Entre os meios de gestão
para chegar aos seus objetivos,
a BioTec já realizou reuniões
de alinhamento da equipe, palestras com consultores e a 1ª
Mostra de Bio-invenções, a
fim de fomentar ações de de-

senvolvimento de empresas
inovadoras e sustentáveis no
âmbito amazônico. A 1ª Mostra
de Bio-Invenções, por exemplo,
realizada em fevereiro de 2018,
divulgou pesquisas e projetos
desenvolvidos por centros de
pesquisa da Amazônia, localizados no estado do Pará, que
aplicam o uso da biodiversidade
da região de forma sustentável.
Além do apoio ao empreendedorismo com base em produtos da biodiversidade, a BioTec
Amazônia também desenvolve
ações junto às comunidades
tradicionais para valorização do
conhecimento e inovações por
elas gerados.

Queremos transformar
essa imensa riqueza da
nossa biodiversidade
em produtos, processos,
patentes, de tal maneira
que se possa gerar
emprego e renda a partir
disso ”
José Seixas Lourenço, diretor presidente
da BioTec Amazônia
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Foto: Igor de Souza - Ascom Sectet

1ª Mostra de Bio-Invenções reuniu pesquisadores, setor produtivo e empresarial, com o objetivo de divulgar pesquisas e projetos
que aplicam o uso da biodiversidade da região de forma sustentável.

Já, no dia 2 de fevereiro, a BioTec Amazônia realizou palestra
no auditório Albano Franco,
da Federação das Indústrias do
Estado do Pará (FIEPA), que
recebeu autoridades e profissionais das áreas de pesquisa e
inovação para conhecer a Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (Embrapii).
O presidente da Embrapii, Jorge
Guimarães, apresentou as linhas de atuação da instituição,
as unidades credenciadas, como
são realizadas as avaliações das
chamadas públicas e casos de
sucesso, como um cimento de
uso odontológico que já é exportado para 40 países.
18

Com enfoque principal nas
organizações sociais e seus principais desafios, no mês de março
de 2018, a BioTec Amazônia realizou, na Procuradoria-Geral
do Estado (PGE/PA), a palestra
“Organizações Sociais – Avanços e desafios para uma gestão
eficiente”, ministrada pelo professor Rubens Naves, um dos
maiores especialistas do assunto
no país. Na ocasião, o professor apresentou dados referentes
à situação das organizações
e demonstrou que 17,2% das
fundações e associações sem
fins lucrativos, ativas em 2010,
foram criadas antes de 1980. De
acordo com professor Rubens

Naves, com o código civil no
Brasil, as entidades podem ser
constituídas por meio de associações, reunião de pessoas
visando um objetivo comum
ou uma fundação, que seria um
patrimônio deixado como herança ou constituído por pessoas
ou entidades durante a sua vida.
“As associações têm um regime próprio na constituição.
Elas são dotadas de autonomias, portanto, são entes privados
que atuam no mundo social e
com conexões na área econômica, de forma independente de
qualquer controle, salvo se for
alguma ação ajuizada a ela ou a

seus dirigentes”, explicou o professor em sua vinda a Belém. As
figuras jurídicas no Brasil são associações e fundações. Qualquer
uma dessas pode ser qualificada
como Organização Social. “A
OS é uma qualificação, assim
como a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) é uma qualificação. Todavia, há normas para se qualificar, segundo as leis das organizações sociais. Quando você fala
em OS, você não está falando
de uma associação ou de uma
fundação. A qualificação é que
tem esse nome OS e não a figura
jurídica em si”.

Inauguração
Na inauguração de sua sede,
celebrada no dia 7 de março de
2018, no 3º andar do Espaço
Empreendedor, localizado no
Parque de Ciência e Tecnologia
Guamá (PCT Guamá), a BioTec contou com a presença do
Governador Simão Jatene, de

ex e atuais secretários de Estado, como Eduardo Costa, da
Fapespa; Adnan Demachki, da
Sedeme e o titular da Sectet,
Alex Fiúza de Mello, além de
pesquisadores e gestores das
universidades e centros de pesquisa. A programação cultural
ficou por conta do violonista e
compositor paraense Sebastião
Tapajós, que fez uma apresentação ao vivo aos convidados.
Perguntados sobre a possível repercussão da BioTec Amazônia
no desenvolvimento científico
e tecnológico e na inovação
para o estado do Pará, pesquisadores foram otimistas a
declarar a importância da nova
Organização Social como catalizadora de financiamentos
que podem vir aportar recursos
às instituições acadêmicas, além
de ajudar as agências federais de
fomento à pesquisa a serem mais
afirmativas em relação à região
Norte, tendo em vista que, quase
sempre, são mais atentas as demandas do sul e do sudeste.

Pará 2030
O Programa BioPará como
uma política de Estado, permanente e de longo prazo, é coordenado pela Sectet, mas em
cooperação com todas as demais
estruturas estatais e da sociedade civil comprometidas com
as mesmas finalidades. Cabe ao
estado do Pará, por meio de sua
Secretaria, coordenar um programa em CT&I para as próximas décadas que dê suporte
científico e tecnológico aos objetivos contidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento
do Estado, chamado Pará 2030,
particularmente no que concerne aos recursos renováveis da
biodiversidade. Ao mesmo tempo, tal empreendimento permite
inserir o estado na agenda das
Nações Unidas a respeito do desenvolvimento global para 2030,
que dá continuidade aos valores
compartilhados pela agenda do
Milênio, com seus 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).

Sebastião Tapajós se apresenta
durante a inauguração da sede da
BioTec - Amazônia.

Foto: Agência Pará de Notícias
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Sectet debate
temas relevantes
com a realização
do projeto “Sexta
com Ciência”
Discussões aproximam agentes estratégicos a assuntos
relacionados a Ciência, Tecnologia e Inovação no Pará
Por Fernanda Graim

Por Fernanda Graim

20

C

iência,
Tecnologia
e Inovação (CT&I)
formam a tríade que
envolve o cotidiano das pessoas mais do que elas podem
imaginar. Nessa perspectiva, a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e
Tecnológica (Sectet) trabalha
na coordenação de ações e
programas que possibilitem
a passagem do Pará para uma
economia pautada pelo conhecimento. Assim, no intuito
de compartilhar e debater a
importância da apropriação
dessas ações pela população, a
Sectet lançou, em 2018, o projeto “Ciência em Pauta”.
Uma das atividades do projeto
é a realização mensal da “Sexta
com Ciência”, que consiste no
debate sobre assuntos relaciona-

dos a CT&I, empreendedorismo, qualificação profissional,
dentre outros. O projeto se
adequa aos objetivos do Programa Inova Pará que, para se
consolidar, precisa também
da geração de uma atmosfera
favorável à implantação de
ambientes de inovação no estado.
O Inova Pará tem base na
Lei nº 8.426/16, a Lei Estadual de Inovação. Ele incentiva
a criação e o fortalecimento
de ambientes de inovação nas
Regiões de Integração do Estado, enquanto espaços destinados a dar o suporte científico-tecnológico às cadeias
produtivas consideradas prioritárias no planejamento estratégico do Governo, o Plano
“Pará 2030”.

PCT Guamá
Um exemplo desses ambientes
de inovação foi justamente o
tema da primeira edição do
“Sexta com Ciência”, realizado
no dia 19 de janeiro. O debate foi
sobre o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá enquanto
instrumento de desenvolvimento regional.
O diretor-presidente da
Fundação Guamá (gestora do
Parque), Antônio Abelém, apresentou a história, as instalações,
os serviços e as ações desenvolvidas pelo PCT nos últimos anos.
O PCT Guamá é o primeiro
parque tecnológico a entrar em
operação na Amazônia e recebeu recursos do Governo do

O diretor-presidente da Fundação Guamá,
Antônio Abelém, apresentou detalhes dos serviços
e das ações desenvolvidas pelo PCT Guamá.

Foto: Igor de Souza - Ascom Sectet
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O pesquisador Hervé Rogez mostrou
estudos desenvolvidos a respeito do
açaí.

Foto: Igor de Souza - Ascom Sectet

Estado, por meio da Sectet, em
parceria com o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), para sua construção
e consolidação. O Parque se caracteriza por ser um ambiente
de estímulo ao empreendedorismo inovador, transformando
conhecimento em negócios e
serviços inovadores para a resolução de problemas da sociedade.

Açaí
Já, a segunda edição do “Sexta
com Ciência”, ocorrida no dia 2
de março, abordou as especificidades do fruto que representa
uma importante cadeia produtiva do Pará. Na ocasião, o coordenador do Centro de Valorização
Agroalimentar de Compostos
Bioativos da Amazônia (CVAC22

BA) – localizado no PCT Guamá
–, Hervé Rogez, mostrou os resultados das pesquisas relacionadas à cadeia produtiva do açaí.
O público, formado por servidores da Secretaria, instituições
parceiras, pesquisadores da área
e produtores de açaí, pôde debater sobre a história do fruto,
além de conhecer suas estruturas, composições, evolução
no mercado (local, nacional e
mundial) e, principalmente, os
benefícios ocasionados à saúde
dos consumidores, em especial,
aqueles ligados às propriedades
antioxidantes do açaí.
“São sempre importantes momentos como este, nunca perco
a oportunidade de repassar para
a sociedade os resultados alcançados. Sabemos que sempre
haverá novos desafios, consegui-

mos dialogar e integrar as diferentes preocupações de forma
pacífica”, pontuou o pesquisador
e palestrante.

Cacau
No dia 13 de abril, foi a vez
de debater sobre a cadeia do cacau. O palestrante convidado
foi o pesquisador e professor
Jesus Souza. Doutor em Ciência de Alimentos, ele é atuante
na Faculdade de Engenharia de
Alimentos (FEA) da UFPA e
no CVACBA. Raul Guimarães,
superintendente da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira (Ceplac) no Pará também participou da discussão,
como debatedor.
O tema ganhou relevância

devido à alta demanda e grande
crescimento da produção do cacau em todo o Estado nos últimos anos. Dados do IBGE apontam que o Pará chegou ao total
de 125.104 toneladas na safra do
ano passado, o que representa
54% da produção brasileira,
superando o estado da Bahia,
referência nacional na produção
cacaueira.
Para Jesus Souza, conhecer
detalhadamente a cadeia produtiva, principalmente seus gargalos, e saber onde inovar faz toda
a diferença para a agregação
de valor e verticalização da
produção.

Pecuária
A quarta edição do evento reuniu, no dia 18 de maio, servidores públicos, instituições par-

ceiras, pesquisadores da área,
empresários, representantes da
Adepará, da Embrapa, da UFRA,
da UFPA, da Alepa, do Sindicato
de Produtores de Carne e Derivados e outras entidades ligadas
ao setor pecuarista para debater
sobre “Ciência, Tecnologia e
Inovação para a Pecuária Sustentável”.
A construção de uma atividade pecuarista sustentável no
Estado perpassa pelo planejamento do uso do solo e restauração florestal de áreas desmatadas ilegalmente ou que
não têm aptidão agropecuária.
O desenvolvimento da cadeia
traz sinergias ambientais e socioeconômicas e é a chave para
o crescimento econômico do
Pará. A pecuária sustentável
também é uma das cadeias em
destaque no Plano Pará 2030.
Para a professora da UFRA e

coordenadora do Grupo de Estudos em Pecuária Sustentável
na Amazônia, Natália Barbosa,
debates como os organizados
pela Sectet “são fundamentais
para haver o alinhamento das
ideias e uma atuação de forma
conjunta a fim de solucionar os
problemas, em vez de ter várias
ações pulverizadas, concentramos os esforços e realizamos
uma ação realmente impactante,
é fundamental a Secretaria promover isso”.

Serviço - A participação nos
debates da “Sexta com Ciência” é gratuita e aberta a todos os interessados em contribuir para uma discussão
pacífica e salutar sobre os
assuntos abordados em cada
edição. As datas dos eventos
são divulgadas nas redes sociais da Secretaria.

A 4ª edição do "Sexta com Ciência" reuniu servidores públicos,
instituições parceiras, pesquisadores da área e empresários.

Foto: Igor de Souza - Ascom Sectet
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CAPA

Governo do Pará
inaugura mais
uma ferramenta
de desenvolvimento
de CT&I no Estado
O novo espaço servirá de apoio à instalação de empresas de base
tecnológica e startups
Por Fernanda Graim (com informações de Agência
Pará, Ascom/PCT Guamá e Ascom/Fapespa)
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Foto: Agência Pará
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Foto: Agência Pará de Notícias

O Espaço Empreendedor integra o complexo arquitetônico do PCT Guamá.
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representantes da comunidade
acadêmica, professores, alunos e
servidores públicos.
O Espaço Empreendedor
complementa o complexo arquitetônico do PCT Guamá,
em conjunto com o prédio Espaço Inovação, inaugurado em
ju-nho de 2016, o qual abriga
laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e empresas de bases tecnológicas mais
maduras. Com aproximadamente 3.500 m² de área interna e
investimentos que ultrapassam
os R$ 11 milhões de reais, o
novo prédio abriga 36 salas que
variam de 36 m², 72 m² e 100
m², ideais para a instalação de
pequenos e médios empreendimentos.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Simão
Jatene ressaltou que o Século
21 é o século do conhecimento.
“Nenhuma nação vai se desenvolver sem avançar no conhecimento. E este espaço tem
exatamente esse princípio . Eles
(Espaço Empreendedor e Inovação) se completam e criam um
ambiente necessário para que as
pessoas, sobretudo jovens, possam fazer valer suas ideias, criar,
inovar e, a partir daí, despertar
no seio do próprio setor produtivo, interesse por aquilo que
eles estão propondo", avaliou.
Foto: Ascom Sectet

A

passagem de uma economia de base extrativista para uma economia
pautada pelo conhecimento já
começou a se desenhar no Pará.
No dia 7 de março de 2018, o
Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e
Tecnológica (Sectet), inaugurou
o prédio Espaço Empreendedor.
Localizado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT
Guamá), o novo prédio é mais
um ambiente voltado para o estímulo do ecossistema de inovação e surge com o objetivo de
apoiar a instalação de empresas
e startups no Parque. O evento
contou com a presença do Governador, Simão Jatene, diversos
Secretários de Estado, reitores,

O diretor-presidente da
Fundação Guamá, a qual faz
a gestão do Parque, Antônio
Abelém, ressaltou que o Espaço

Empreendedor está apto a receber empresas em diferentes
níveis de maturação. “Nós temos o primeiro andar só de espaços de coworking, uma área
compartilhada, em que os empreendedores conseguem ter
uma interação e um trabalho de
networking mais eficiente quando ainda não têm condições ou
interesse em adquirir uma sala.
Passado esse estágio, eles podem ocupar as salas disponíveis
nos três andares do prédio. No
outro prédio (Espaço Inovação),
temos seis laboratórios prontos para atender as empresas
com análises ou transferências
de tecnologias, além disso, temos, espalhados pelo Parque,
laboratórios em diferentes áreas:
genética, extração de princípios bioativos de produtos da
Amazônia, soluções embarcadas
de tecnologia, eficiência energética, alta tensão e qualidade do
leite”, pontuou.
O diretor-presidente
mencionou ainda
como principais
vantagens de
se instalar

no Parque o fato de que já existe
uma infraestrutura disponibilizada, única na Região Norte.
Cada sala já tem disponível
acesso à internet, água não industrial, segurança 24 horas,
serviços de limpeza. Além disso,
a empresa estará instalada no
primeiro Parque de Ciência e
Tecnologia da Amazônia, o que é
um diferencial para participação
em editais, combinado com a
integração gerada pelo conhecimento voltado efetivamente a
um ambiente de estímulo ao empreendedorismo inovador.
As vantagens foram confirmadas por Reinaldo Valente,
diretor de uma empresa de
marketing digital já instalada no novo espaço. “O suporte, o subsídio para nosso
crescimento, as mentorias, a
possibilidade de crescer de forma sustentável, trocar ideias,
conhecer outras empresas,
isso ajuda muito no nosso de-

senvolvimento”, ressaltou.
Para o titular da Sectet, Alex
Fiúza de Mello, a aproximação
entre o local onde se produz
conhecimento e onde ele é posto em prática é fundamental.
“O que é importante entender é
que é um espaço voltado à ideia
de inovação. Todo o Parque
Tecnológico tem este objetivo: cruzar a pesquisa científica, o serviço tecnológico
com a inovação que é levada
pelas empresas, com novos
produtos e novos processos.
A ambientação, no mesmo local, do Espaço Inovação (onde
estão os laboratórios) e do Espaço Empreendedor, tem o objetivo de fazer essa integração.
Este é o coração do Parque, é
onde nasce toda essa cultura de
relacionamento, tentando superar esse distanciamento que
sempre existiu não só no Pará,
mas no Brasil e tem impedido
a economia de entrar em uma
fase de que o conhecimento
gere os negócios”, explicou o
Secretário.

Nenhuma nação vai se
desenvolver sem avançar
no conhecimento. E este
espaço tem exatamente
esse princípio”
Simão Jatene, Governador do Estado
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Foto: Agência Pará de Notícias

A inauguração contou com a presença
do Governador do Estado (no centro) e
diversas autoridades.

Editais e Decreto
Durante a inauguração, a
Fundação Amazônia de Amparo
a Estudos e Pesquisas (Fapespa)
lançou um pacote de editais de
fomento e amparo à pesquisa no
montante de aproximadamente
R$ 15 milhões. O investimento
da Fundação contempla novos
editais InterPará, para a descentralização das pesquisas nas diversas regiões do estado, bem
como novos editais para bolsas
de iniciação científica, mestrado
e doutorado.
28

De acordo com o então presidente da Fapespa, Eduardo Costa, nos últimos três anos e meio,
o Governo do Estado, por meio
da Fundação, vem intensificando os investimentos na descentralização da pesquisa. "Nesse
período foram investidos R$ 74
milhões em mais de 4.200 bolsas desde iniciação científica até
doutor recém-contratado e professor doutor visitante sênior.
Esse é o momento de pensarmos
que estamos em uma era do
conhecimento e ela pressupõe
cérebros e investimentos no que

O que é importante
entender é que é um
espaço voltado à ideia de
inovação. Todo o Parque
Tecnológico tem este
objetivo”
Alex Fiúza de Mello, titular da Sectet

podemos aproveitar com biodiversidade nesse estado tão rico
e tão vasto", destacou Eduardo
Costa.
No mesmo período, também
foram investidos cerca de R$ 42
milhões em projetos ligados ao
"Pará 2030", em busca da verticalização da produção, agregação de valor, internalização da
riqueza, da renda e da diversificação da base produtiva.
Na ocasião, o Governador do
Estado, Simão Jatene, ressaltou
a importância do investimento
realizado pela Fapespa. “É fundamental para o incremento de
atividades gerando a melhoria
das condições de vida da população em todo o estado”, disse.
Ainda durante a cerimônia, o

"A pesquisa e o conhecimento
são investimentos importantes
nesse sentido e o Estado só tem
a ganhar", complementou Ferfeman.

governador Simão Jatene assinou
o decreto que regulamenta o §
4º. do Art. 25 da Lei Estadual
nº 8.426, que estabelece a concessão de apoio financeiro, sob a
forma de subvenção econômica
pelo estado do Pará, a empresas
nacionais, públicas ou privadas,
voltadas às atividades de inovação tecnológica.

Pioneirismo na
Amazônia

Os pesquisadores Luiz Antônio
Barreto de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Israel Ferfeman,
da Universidade de São Paulo
(USP) também participaram do
evento e, em suas palestras, ressaltaram a condição do Estado
neste cenário empreendedor. "O
Pará tem uma grande potencialidade na utilização de sua biodiversidade para impulsionar seu
desenvolvimento", disse Barreto.

O PCT Guamá é o primeiro
parque tecnológico a entrar em
operação na Região Norte. Ele
tem o papel de estimular o empreendedorismo inovador e a
transferência de tecnologia para
o desenvolvimento de produtos
e serviços de maior valor agregado e que sejam fortemente competitivos. O Parque foi construído com recursos do Governo do
Estado e tem gestão da Fundação
de Ciência e Tecnologia Guamá,

Foto: Ascom-Sectet

Foto: Agência Pará de Notícias

Simão Jatene assinou o decreto que regulamenta a subvenção econômica a empresas
nacionais voltadas às atividades de inovação
tecnológica.
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O suporte, o subsídio para nosso
crescimento, as mentorias, a possibilidade
de crescer de forma sustentável, trocar
ideias, conhecer outras empresas, isso
ajuda muito no nosso desenvolvimento”
Reinaldo Valente, diretor de empresa instalada no Espaço Empreendedor

Foto: Ascom PCT Guamá
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Foto: Igor de Souza - Ascom Sectet

No espaço coworking, os residentes compartilham experiências e conhecimento para gerar novos negócios.

por meio de um convênio com a
Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet),
que lhe presta aporte financeiro
de manutenção.
O Parque está ainda no rol de
ações do Programa Inova Pará,
coordenado pela Sectet, tendo em
vista que a finalidade desse conjunto de equipamentos de pesquisa é favorecer a geração e disseminação de inovações tecnológicas,
conectando as instituições de ensino e pesquisa ao setor produtivo, no intuito de promover o
desenvolvimento sustentável do
estado do Pará.
O Programa Inova Pará é amparado pela Lei nº 8.426, de
16 de novembro de 2016, que
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dispõe sobre incentivos à inovação, à pesquisa científica e
tecnológica e à engenharia não
rotineira, além da política estadual de incentivos fiscais. O
Inova Pará parte da premissa
que, para romper com o modelo
extrativista, presente na economia paraense, é indispensável
que o Estado apoie a criação de
Sistemas Regionais de Inovação
(SRI) a fim de que propiciem suporte necessário à agregação de
valor das cadeias produtivas estratégicas. Em sua concepção, o
Programa acredita no potencial
produtivo e inovador das distintas regiões do estado.

O Pará tem uma
grande potencialidade
na utilização de sua
biodiversidade para
impulsionar seu
desenvolvimento”
Luiz Antônio Barreto de Castro, pesquisador
da UFPA

Um arranjo institucional inteligente e republicano, constituído por um conjunto de
ações sinérgicas entre Estado e sociedade civil, com retaguarda científica e tecnológica,
em favor da causa comum do desenvolvimento. Foi assim que, durante a cerimônia de
inauguração do Espaço Empreendedor, o titular da Sectet, Alex Fiúza de Mello, explicitou o surgimento do que denominou de “Sistema Paraense de Inovação”.
O Sistema é a base para que a Amazônia possa realizar um avanço civilizatório,
passando de uma economia extrativista para uma moderna economia do conhecimento ancorada no desenvolvimento científico, tecnológico e na inovação, com particular atenção ao uso inteligente e sustentável dos ricos recursos naturais renováveis
disponíveis, que expressam a incomparável biodiversidade da região. O Secretário
destacou que, para a materialização de um sistema como esse, são necessários padrões
institucionais adequados, bem consolidados, os quais podem se resumir em: legislação
e normas inovadoras; novas estruturas de suporte à ação coletiva; novas estratégias de
gestão e governança; e fontes alternativas e permanentes de financiamento.
Nesse sentido, o Governo do Pará, por meio da Sectet, já vem investindo na promoção e consolidação de toda uma inovadora engenharia institucional. Podem ser
destacados como exemplos disso: a Lei Estadual de Inovação; os incentivos fiscais destinados ao investimento em pesquisa e inovação; o Decreto de Subvenção Econômica;
o financiamento de programas de pós-graduação; as bolsas de qualificação (iniciação
científica, mestrado e doutorado); o financiamento da pesquisa; o financiamento de
eventos acadêmicos; os Programas NavegaPará, Pará Profissional, TecSocial, Inova
Pará e BioPará; o PCT Guamá; os ambientes de inovação; os sistemas regionais de
inovação; o Observatório Paraense de Ciência e Tecnologia; o Boletim Estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação; as bolsas de estímulo à inovação; dentre outras ações.
A estruturação do Sistema Paraense de Inovação, destinado a nortear as principais
ações e políticas de Estado ao longo dos próximos anos e décadas, em conjunto com
os demais entes públicos e da sociedade civil, mostra-se um projeto ousado, porém extremamente necessário. Fiúza de Mello define como um grande desafio: “transformar
a Amazônia na primeira civilização florestal moderna e sustentável do planeta”. Dessa
forma, o Pará assume o protagonismo em seu destino.

Assista ao vídeo da série
“Sectet em Ação”, que mostra um
pouco mais da inauguração do
Espaço Empreendedor.
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1 - Preguiça com filhote (Bradypus variegatus). FOTO - Cézar Filipe
2 - Lagarta de mariposa (Pseudosphinx tetrio). FOTO - Cézar Filipe
3 - Cachorro na travessia para São Miguel do Guamá. FOTO - Cézar Filipe
4 - Vitória Régia. FOTO - Érico Oliveira
5 - Marreca cabloca da espécie Dendrocygna autumnalis. FOTO - Cézar Filipe
6 - Onça pintada do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA. FOTO - Cézar Filipe
7 - Astronotus ocellatus, peixe Oscar ou Apaiari. FOTO - Cézar Filipe
8 - Leptophis aetulla ou cobra Cipó. FOTO - Cézar Filipe
9 - Arara Canindé, Belém, PA. FOTO - Érico Oliveira

COLABORE CONOSCO! Envie sua foto para ser publicada na Seção Foto Com Ciência. Saiba como acessando: www.veraciencia.pa.gov.br
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Servidores se
qualificam para
melhorar a gestão
de políticas
públicas
Sectet
SecteteeEGPA
EGPAofertam
ofertamcurso
cursode
deespecialização
especializaçãoem
emGestão
Gestãode
deCiência
Ciência
eeTecnologia
TecnologiaeeEducação
EducaçãoProfissional
ProfissionaleeTecnológica
Tecnológica
Por Maryane Brito
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econhecer a importância de aperfeiçoar os
conhecimentos básicos para, então, de forma prática, atender às demandas da sociedade como um todo. Esse é
o principal objetivo da pós-graduação de Gestão em Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I)
e Educação Profissional e Tecnológica (EPT), realizada pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e
Tecnológica (Sectet), em parceria com a Escola de Governança
Pública do Pará (EGPA).
Iniciado em fevereiro de 2017,
o curso é uma especialização
voltada às necessidades que enquadram a realidade dos servidores efetivos do Pará em suas
respectivas instituições. Por
meio do curso, os servidores
melhor se qualificam para atuar
em seus departamentos, não se
limitando ao ambiente profissional.
Sendo assim, um dos desafios
passa a ser o ato de repensar e
reinventar o papel do Estado
e a identidade de seus agentes
em todos os níveis, dos políticos aos funcionários públicos.
É imprescindível redefinir as
atribuições do aparato público
e seus agentes, a fim de se encontrar um novo destino para
a sociedade.
A especialização é uma proposta idealizada na Sectet, concretizando uma das linhas de ação
do Plano Diretor 2015-2019 da
Secretaria, que visa capacitar
e qualificar os servidores para

gestão em CT&I e EPT. O projeto se deu com a participação
do titular do órgão, Alex Fiúza
de Mello, além de gestores e diretores, que buscavam a qualificação do quadro técnico, não somente da Sectet, mas do Estado.
O curso, que abrange as vertentes de CT&I e EPT, foi dividido em dois módulos. O módulo
I, mais geral, de integração e
contextualização; e o módulo II,
no qual são abordados assuntos
mais específicos, aplicado de
forma instrumental, nas duas
áreas, CT&I e EPT.
Na definição das vagas, foram
inseridos tanto servidores efetivos da Sectet, como das instituições que atuam nesses temas,
dentre elas: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará
(Prodepa); Fundação Amazônia
de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa); Secretaria de
Educação (Seduc); Secretaria
de Assistência Social, Trabalho,
Emprego e Renda (Seaster);
Secretaria de Turismo (Setur); e
Secretaria de Desenvolvimento,
Agropecuário e da Pesca (Sedap).
No módulo I, foram ministradas disciplinas básicas, transversais para todas as áreas, com
professores de Belém, no período de segunda a sexta-feira, pela
manhã, durante uma semana,
uma vez por mês, no auditório
da Sectet.
Já no segundo módulo, professores de outros estados, inclu-

sive servidores dos Ministérios,
que conhecem mais amplamente
os sistemas tanto de Ciência e Tecnologia quanto de
Educação Profissional e Tecnológica, foram convidados a
ministrar disciplinas mais específicas.
Para viabilizar o deslocamento
dos professores vindos de outros
estados, o período das aulas sofreu uma alteração, sendo lecionadas quinta e sexta-feira, nos
dois turnos, e sábado, somente
pela manhã.
Uma das formas adotadas para
simplificar o comparecimento
do servidor às aulas é a questão
de o tempo destinado à especialização ser dentro do horário
de expediente, facilitando a presença, conclusão e avaliações do
curso.

A melhor solução, além
de eventuais mecanismos
de intercâmbio,
integração e de circulação
de recursos humanos, é
oferecer bons cursos e
capacitações para evitar
a falta de perspectiva
integrada das políticas
públicas”
Felipe Giesteira, professor da Unicamp
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As aulas ocorrem dentro do horário de expediente dos servidores, facilitando a presença, conclusão e avaliações.

Para o professor Felipe Giesteira, que possui Doutorado
em Teoria Econômica na Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e ministrou as aulas
referentes à disciplina “Estrutura e Funcionamento do Sistema
de Ciência, Tecnologia e Inovação", servidores prontos para
lidar com a gestão de CT&I são
fator chave para abundância de
recursos na área. Ele afirma que
apenas com uma constante formação e requalificação é possível estar bem preparado para
superar tal desafio.
Na visão de Giesteira, “a
melhor solução, além de
eventuais mecanismos de intercâmbio, integração e de
circulação de recursos humanos, é oferecer bons cursos
e capacitações para evitar a
falta de perspectiva integrada
38

das políticas públicas”.
Para o diretor de educação
profissional e tecnológica da
Sectet, Luís Blasques, a ausência de pessoal treinado para
fornecer um atendimento de
qualidade aos cidadãos é algo
que tem gerado esse desajuste
na área do serviço público.
Pessoas não capacitadas é a
grande pauta da atual condição
do serviço público no Estado.
“O benefício da sociedade é
indireto, mas é muito grande.
À medida que você tem servidores, quadros técnicos qualificados num tema que é tão
presente e da mesma forma
desconhecido pela maioria da
sociedade, quando você prepara o servidor, você tem um
atendimento melhor, você tem
políticas mais bem geridas, são

inúmeras vantagens”, explicou
Blasques.
A coordenadora do Centro
de Pós-graduação (CPÓS) da
EGPA, Rose Leão, reiterou “a
qualificação e o aprimoramento do servidor público refletem
em seu melhor desempenho
e consequentemente na consolidação da ciência, educação
e das tecnologias como fator
preponderante para o desenvolvimento social, econômico
e cultural da sociedade”.
Outro ponto a ser destacado
na relevância do curso, é o fato
de a Região Amazônica estar
inserida em um contexto diferenciado de tecnologia, com
raízes extrativistas, mais voltadas às vantagens naturais. Por
esse aspecto, a região tem um
aproveitamento científico dife-

renciado do restante do Brasil,
destacam-se questões ligadas à
biodiversidade, às florestas e às
cadeias produtivas, como açaí,
cacau, leite de búfala, questões
madeireiras, entre outras.

ao servidor a chance de se aperfeiçoar nessa área específica,
bem como ser para a sociedade
um mediador da ciência ao setor
produtivo, criando respostas à
população em geral.

“A otimização de recursos naturais, o comprometimento na
qualidade de conhecimento, a
ementa voltada à realidade local
e o alto nível do corpo docente
são fatores determinantes agregados ao curso”, completou Rose
Leão. O curso de especialização
auxilia o servidor a aplicar os
conhecimentos de forma eficaz,
direcionando-os a essa afinidade
com a tecnologia de foco natural,
distinta à maioria das regiões do
país que possuem a tecnologia
com o foco industrial.

“Os servidores são instruídos
e fundamentados a agregar valores, como a ética, política e
gestão, para adotarem um perfil
exemplar de servidores do Estado, para levar características
mais bem aceitas à sociedade
como um todo”, explicou Roberto.

O servidor técnico da Sectet,
Roberto Lima, é aluno do curso
de especialização e, para ele, a
Secretaria está proporcionando

“A especialização está nos dando mais confiança para trabalhar, segurança e uma instrução
diferenciada. A proposta da especialização não é ser acadêmica, a proposta é ser instrumental. Ela nos dá instrumentos para
que possamos trabalhar melhor,
tanto na parte de CT&I quanto
na parte de EPT”, finalizou.

O curso de especialização em
Ciência, Tecnologia e Inovação
e Educação Profissional e Tecnológica, tem duração de um
ano e meio. A formação da turma está prevista para setembro
de 2018.

A otimização de recursos
naturais, a ementa
voltada à realidade local
e o alto nível do corpo
docente, são fatores
determinantes agregados
ao curso”
Rose Leão, coordenadora do Centro de Pósgraduação (CPÓS) da EGPA

O servidor da Sectet, Roberto
Lima (centro, de camisa vermelha),
acredita que o curso fará com que
ele se torne um mediador da ciência
ao setor produtivo.

Foto: Igor de Souza - Ascom Sectet
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Rumo ao uso
sustentável da
biodiversidade

Sectet e IFPA trabalham em parceria para fortalecer as cadeias
produtivas da biodiversidade na comunidade de Boa Vista do Acará
Por Igor de Souza
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comunidade de Boa Vista
do Acará, situada a 105
km da sede do município ao qual pertence, Acará, vem
se destacando como uma região
fornecedora de raízes aromáticas para a indústria de cosméticos. Priprioca, Pataqueira e
Captiú são as principais ervas
cultivadas pela comunidade e
vendidas como matérias-primas para empresas nacionais de
cosméticos. Entretanto, a região
possui outros potenciais que podem ser desenvolvidos para promover a melhoria da qualidade
de vida da comunidade.
Foi objetivando essa melhoria
que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional
e Tecnológica (Sectet) e o Campus Castanhal do Instituto Federal do Pará (IFPA) se uniram,
por meio de um convênio de
cooperação financeira, para
elaborar e executar o projeto
“Fortalecimento das cadeias
produtivas da biodiversidade
no município do Acará”.
O projeto surgiu a partir de
uma demanda da própria comunidade, que procurou a Sectet
para contatar instituições parceiras e fortalecer os produtos
trabalhados na região. A comunidade sente a necessidade de
se estruturar melhor por meio
da profissionalização das atividades desenvolvidas e do apoio
na área de gestão de negócios.
Entre as atividades realizadas
em Boa Vista do Acará, destacase a produção de artesanatos,
o cultivo de frutos como açaí,
pupunha, cupuaçu e cacau e a

produção de farinha.

Projeto envolve
Tecnologias Sociais
O objetivo principal da iniciativa é o de promover o desenvolvimento sustentável da cadeia
da biodiversidade na região, priorizando a produção de alimentos saudáveis, geração de renda,
segurança alimentar e gestão de
recursos naturais, por meio do
desenvolvimento e adaptação de
tecnologias sociais em sintonia
com os conhecimentos e saberes
locais.
O projeto está inserido nas
ações do Programa TecSocial,
o qual foi criado pela Sectet no
intuito de fomentar e disseminar
propostas de Tecnologias Sociais que tenham por finalidade a
melhoria da qualidade de vida
de populações vulneráveis, impactando positivamente para a
superação de problemas relativos à realidade socioeconômica do Pará.
“Hoje a comunidade tem as ervas aromáticas como produto de
destaque, mas na estratégia da
diversificação da produção e fortalecimento da comunidade, estamos identificando uma infinidade de produtos e serviços para
alavancar o desenvolvimento da
região. O detalhe é que muitos
aqui já trabalham com tecnologias sociais, mas não percebem
que as soluções encontradas por
eles são, de fato, tecnologias. Diversificar produção dentro de

lotes pequenos, que é uma característica desta comunidade,
já representa uma tecnologia
social, por exemplo”, explica a
coordenadora do projeto e professora do Campus Castanhal do
IFPA, Roberta Coelho.
A primeira fase do projeto
iniciou em novembro de 2017
a partir de um intenso diagnóstico, o qual buscou, por meio de
questionários e visitas técnicas,
averiguar a realidade e as necessidades da população local.
Maria José Lameira, de 65 anos,
trabalha com o cultivo de pupunha, açaí, cupuaçu entre outras frutas, e relata que um dos
maiores problemas ocorre na
venda do que produz. “A maioria dos produtos da comunidade
cai em mãos de atravessadores,
que cobram valores altos para o
consumidor final”, detalha a moradora.

Na estratégia da
diversificação da produção
e fortalecimento da
comunidade, estamos
identificando uma
infinidade de produtos e
serviços para alavancar
o desenvolvimento da
região."
Roberta Coelho, coordenadora do projeto e
professora do Campus Castanhal do IFPA
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A 1ª fase do projeto foi a de diagnóstico das necessidades dos moradores da comunidade.

Para tentar contornar essa
situação, alguns moradores se
uniram e criaram a Associação
de Produtores Orgânicos de
Boa Vista (APOBV), a qual vem
ajudando a comunidade na legalização e comercialização dos
produtos da região, principalmente as ervas aromáticas. Paulo
Teles, de 62 anos, foi o primeiro
presidente da Associação. Hoje
ele trabalha com a produção da
Priprioca e da Pataqueira e relata que “a APOBV traz benefícios para todos da comunidade,
não somente para os sócios, pois
a prosperidade do processo
produtivo acaba gerando empregos diretos”. Devido à importância da Associação para a
região, ela atua como parceira
na execução do projeto.
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Em 2016, a comunidade de
Boa Vista do Acará sediou o
Encontro Internacional para o
Desenvolvimento Social – ou
International Development Design Summits (IDDS), pelo qual
diversas tecnologias de baixo
custo foram discutidas, como
protótipos de tanque de piscicultura para produção de
peixes e camarões, protótipos
de torres de comunicação feitas com bambu para disponibilizar internet e ferramentas
para descascar as raízes sem o
uso de objetos cortantes. “São
projetos que surgiram a partir
da necessidade da própria comunidade. Isso apresentou um
ponto de partida para o trabalho que estamos realizando em
parceria com a Sectet”, afirma

a professora do IFPA, Suezilde
Amaral.

Capacitação e
Assistência Técnica
Após o diagnóstico, o projeto
entra na sua segunda fase, que
é a de formação. Nela, serão
trabalhados quatro eixos prioritários: o de Gestão de Negócios, o qual está diretamente
ligado ao fortalecimento da
APOBV; o do Sistema Produtivo, o qual diagnostica as potencialidades da região; o da
Certificação Orgânica, tendo
em vista que eles só possuem

Foto: Igor de Souza - Ascom Sectet

Representante da Associação de Produtores Orgânicos de Boa Vista mostra raiz da Priprioca,
uma das matérias-primas vendidas para empresas nacionais de cosméticos
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O morador Paulo Teles foi o primeiro presidente da APOBV e hoje ele trabalha com a produção da Priprioca e da Pataqueira.

uma certificação, que é a da
Priprioca; e, por fim, o da Comercialização.
Serão realizados cursos com
o objetivo de promover a autonomia, garantia de direitos
e renda a comunidades tradicionais. Eles terão um total de
160 horas e as turmas serão
compostas, no máximo, por 40
pessoas. Cursos como “Fruticultura orgânica”, “Construção
de viveiro”, “Boas práticas de
manipulação”, “Cooperativismo” são alguns dos que já estão
previstos. A expectativa é que
44

as primeiras formações ocorram em julho deste ano.
“Eles são produtores orgânicos por natureza, então a
ideia é obter uma Certificação Orgânica Participativa.
Uma vez certificados, a ideia
é trabalhar o cultivo e a geração de produtos beneficiados que atendam padrões de
qualidade, criando assim, feiras de orgânicos e garantir a
participação dos produtores
em eventos do setor para não
depender de atravessadores.
A ideia é que os produtores

orgânicos se capacitem e possam vender seus produtos
diretamente a consumidores,
mercados e lanchonetes por
meio dessa certificação”, explica Roberta Coelho.
Em paralelo às capacitações,
o projeto prevê a realização
de assessorias técnicas para o
desenvolvimento e inovação
dos processos de agroindustrialização e beneficiamento
da produção. Boas práticas
de produção e conservação,
análise físico-químico, desenvolvimento, embalagem e ro-

tulagem de novos produtos e
o atendimento aos padrões de
qualidade estabelecidos pelas
legislações e regulamentações
no Brasil são algumas das assessorias que agregarão valor
aos produtos da biodiversidade
local.
“O turismo pode se tornar muito importante para a
região. Adoraríamos consolidar uma rota turística sustentável que oferecesse, por exemplo, banhos de cheiro para os
turistas e visitas guiadas nas
casas de produção de farinhas”,
espera a moradora da comunidade, Débora das Chagas.

Projeto
multidisciplinar
O projeto é multidisciplinar e envolve quatro
dissertações de mestrado
profissionais do curso de
pós-graduação do Campus

de Castanhal do IFPA intitulado “Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimento Agroalimentares”. “É
enriquecedor quando temos
o diálogo com outras áreas
do conhecimento para desenvolver um projeto como esse.
Ganhamos nós, mestrandos,
mas, principalmente, a comunidade ao diversificar o olhar
para as resoluções de problemas”, afirma a mestranda e
integrante do projeto, Hieglis
Cavalcante.

ciais produtivas nos processos
administrativo e financeiro, e
a elaboração de cadernos pedagógicos de tecnologias sociais das práticas sustentáveis de
utilização dos recursos naturais
da cadeia da biodiversidade
para a divulgação e repasse do
conhecimento gerado para comunidades tradicionais.

Ao término do projeto, está
previsto o desenvolvimento
de um Sistema de Informação
Gerencial (SIG) para melhoria
do processo de gestão e tomada
de decisão das organizações so-

Assista ao vídeo da série “Sectet em
Ação”, que mostra uma das visitas técnicas
realizada pela Sectet na comunidade de Boa
Vista do Acará.

Foto: Igor de Souza - Ascom Sectet

O projeto é multidisciplinar e é realizado por
pesquisadores e mestrandos do IFPA-Castanhal.
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Desafio premia
propostas para
o turismo no Pará
Projetos inovadores foram conhecidos durante a Feira
do Empreendedor 2018
Por Israel Pegado, Talissa Fernandes e Fernanda Graim

46

Foto: Thiago Gomes - Agência Pará

REPORTAGEM

C

onsiderado um dos
setores econômicos mais
competitivos e dinâmicos do mundo, o mercado turístico
exige cada vez mais criatividade e
diferencial dos destinos tanto para
atrair novos visitantes como para
fidelizar aqueles anteriormente
conquistados. Em um cenário de
disputa global, as empresas ligadas
ao setor bem como o poder público
estão constantemente inovando nas
relações com os turistas.

Os exemplos vão desde um hotel
que oferece câmeras panorâmicas, ao
estilo Go Pro, para que seus hóspedes
registrem a viagem, passando por
aplicativos que fornecem os cardápios
digitais de restaurantes em inglês e
espanhol, até mesmo a consulta por
celular da agenda de shows e eventos,
hospedagem e restaurantes. Neste
ambiente de mudanças quase que
diárias no mercado de turismo brasileiro, a adoção de medidas criativas
é uma tendência. E a tecnologia tem
se mostrado a propulsora desse mercado de inovação. A cada dia surgem
novos aplicativos para celulares com
informações sobre viagens, que comparam preços e alertam sobre promoções.
As iniciativas fortalecem o turismo
como vetor econômico de desenvolvimento do País. No Pará, a busca
por inovação em estratégias de promoção tem sido um objetivo perene,
face as modernas e avançadas formas
de comunicação e marketing, que o
mundo empresarial tem experimentado frente a um usuário e consumidor final cada vez mais conectado.
“Eu tenho dito que o nosso desafio é a compreensão pela sociedade

paraense do turismo como uma
atividade econômica, capaz de gerar
emprego e renda, e como consequência disso, a melhoria da qualidade de
vida da população. No mercado nacional e também no internacional,
com um longo e contínuo trabalho
de articulação junto ao setor empresarial, o Pará tem se firmado cada vez
mais sob a ótica da ‘Obra-Prima da
Amazônia’, consolidando sua posição
junto aos principais mercados emissores de turistas”, explica o ex-secretário de Estado de Turismo e atual
Chefe da Casa Civil da Governadoria,
Adenauer Góes.
Foi exatamente com a idéia de
colocar o Pará como um dos principais destinos dentro do cenário
nacional e internacional de turismo
que foi pensado e lançado o Desafio InovaTur 2018. O desafio teve
como maior objetivo encontrar
soluções tecnológicas inovadoras
para o desenvolvimento de projetos
direcionados à promoção do estado
do Pará enquanto destino turístico.
A ação foi realizada de forma conjunta pelas Secretarias de Estado de
Turismo (Setur) e de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e
Tecnológica (Sectet), em parceria
com a Agência de Inovação Tecnológica da UFPA (Universitec) e
o Parque de Ciência e Tecnologia
(PCT) Guamá.
O conceito do Desafio surgiu diante
da necessidade de inovação dentro
das cadeias estratégicas do Estado,
sendo o turismo uma delas. Aliar tecnologia com ideias que possibilitem o
crescimento do mercado turístico do
Pará é a proposta central do InovaTur.
“É por meio da ciência, do estudo e
do experimento que podemos co-

nhecer as coisas que temos, buscando
a compreensão do produto turístico e
a importância do planejamento para
a atividade econômica. Esperamos,
com o InovaTur, melhorar o ambiente
de negócios do Estado. O turismo é
sim uma alternativa econômica para
o Estado, por meio do incremento do
fluxo e da receita proveniente do turismo como fator de desenvolvimento
econômico e social”, conclui Góes.
Assim, a ideia de premiar soluções
inovadoras que alavanquem o turismo paraense converge com o
Programa Inova Pará, coordenado
pela Sectet, que abraçou a causa. O
Inova Pará possui a ideia de levar a
inovação às cadeias produtivas estratégicas do Estado para que este
avance no seu crescimento e, até
2030, possa se equiparar à média
do desenvolvimento nacional. Para
isso ciência, tecnologia e inovação
são imprescindíveis.

É por meio da ciência, do
estudo e do experimento
que podemos conhecer
as coisas que temos,
buscando a compreensão
do produto turístico
e a importância do
planejamento para a
atividade econômica”
Adenauer Góes, ex-secretário de Estado
de Turismo e atual Chefe da Casa Civil da
Governadoria
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Foto: Ascom Universitec

As equipes selecionadas para a última fase receberam capacitação para se apresentarem na avaliação final do Desafio.

Dinâmica
Nesse processo, a Universitec foi
a responsável pela dinâmica da
competição. A Agência tem experiência em produzir eventos cujo
objetivo é o incentivo à inovação e
tecnologia no estado. O InovaTur
teve início no final de 2017 com a
divulgação da chamada pública em
novembro. O Desafio foi aberto a
estudantes, profissionais, entusiastas ou qualquer pessoa com interesse nos temas empreendedorismo
e inovação com talento para o desenvolvimento de soluções inovadoras para alavancar o alcance promocional dos produtos e regiões
turísticas do estado aos níveis re48

gional, nacional e internacional;
buscar novos modelos e soluções
para a gestão do turismo no Pará; e
promover o empreendedorismo na
área.
A competição passou por diversas etapas durante seis meses,
quando as ideias inovadoras foram
amadurecendo até chegarem à
apresentação final. Desde o início,
a Universitec integrou a comissão
organizadora, e foi a responsável
pelas inscrições e pela verificação
das avaliações da primeira etapa.
“Desde o início do Desafio, a agência contribuiu em conjunto com
a comissão organizadora. Em um
primeiro momento, auxiliamos na
verificação do banco de dados de

propostas enviadas e recebimento
de eventuais dúvidas encaminhadas ao e-mail específico. Posteriormente, as atribuições concedidas
se ampliaram, tendo como papel
funcional de conciliar e reunir a comissão organizadora para possíveis
decisões que implicariam no desenvolvimento do Desafio’’, comenta a
assessora jurídica da Universitec e
membro da comissão de organização do Desafio InovaTur, Magáli
Coelho.
A dinâmica das eliminatórias
ocorreu desde o mês de março,
após o término das inscrições.
O processo de seleção do Desafio se constituiu em várias fases,
quando os projetos passaram por

eliminatórias e uma série de capacitações. A primeira ocorreu na
Setur com a empresária do setor
gastronômico Joanna Martins, e
com o então Secretário de Turismo, Adenauer Góes, sobre o tema
“Empreender na Amazônia-Gastronomia: um panorama de possibilidades”. Nesse momento, foi então abordado o plano estratégico
de turismo do estado do Pará.

no Hangar
As propostas apresentadas fizeram o público passear por um Pará
composto por diversas roupagens:
o Pará de história e rica cultura; o
Pará de aventuras; o Pará de belezas
naturais; o Pará de peculiar gastronomia; o Pará de grandes negócios
e eventos.

de passagens e horários por exemplo. O Zarpar vai agregar tudo isso
e ainda vai disponibilizar informações sobre locais gastronômicos
e pontos turísticos”, destacou um
dos integrantes da equipe do Zarpar
Pará, Samuel Novaes.

AMAZÔNIA E A REVOLUÇÃO PELO CONHECIMENTO

A 2ª capacitação ocorreu na Sectet,
com o diretor de ciência e tecnologia da Secretaria, Marco Antônio
Lima, que explicou sobre o universo do empreendedorismo para
os candidatos. Os momentos posteriores ocorreram na Universitec,
com mentorias individuais para
os participantes se preparem para
a apresentação oral dos projetos,
o chamado Picth, que foi a etapa
final. Durante essas mentorias, os
participantes fizeram uma simulação da apresentação e receberam
orientações com o apoio da equipe
SAFO – Super Apresentações Fluidas e Objetivas, a qual realiza diversos cursos sobre apresentações, e
com o coordenador de empreendedorismo da Universitec, José Augusto Lacerda.

Premiação
Ao todo, 59 propostas foram recebidas, das quais 14 foram selecionadas para a fase de capacitações,
sendo que apenas nove atenderam
às regras para se apresentarem no
dia da premiação. A etapa final
ocorreu no dia 18 de maio, dentro
da programação da Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae,

Durante cinco minutos, cada proponente precisava apresentar suas
ideias de forma a encantar e convencer a comissão julgadora, composta por representantes dos órgãos
realizadores do Desafio e parceiros.
A proposta intitulada “Bem-tevi Pará” foi a grande campeã da
noite. “A ideia é trabalhar com o
turismo de forma segmentada, o
turismo está ainda muito disperso,
algumas pessoas vêm ao Pará para
um turismo ecológico, outras para
um turismo de aventura, turismo
de negócios, então pensamos em
como fazer com que essas pessoas
sejam bem atendidas. O objetivo do
projeto é termos um aplicativo com
um serviço personalizado de forma
que sejam apresentados pacotes turísticos de acordo com o perfil de
cada pessoa", explicou um dos autores do projeto, Arley Pinheiro.
A comissão julgadora ainda elegeu em segundo lugar a proposta
do “Zarpar Pará”, aplicativo para
facilitar as informações a respeito do transporte hidroviário no
estado. “Desenvolvemos essa alternativa vivenciando isso, passando por experiências e conversando com pessoas que enfrentam
os problemas de falta de informação
nessa área. As pessoas não têm informações sobre portos, compras

Já, em terceiro lugar, foi classificada a proposta do aplicativo “Quero
Saber”, que vai oferecer, por meio
de QR Code, rotas personalizadas
para o turista. Além disso, dentro das rotas escolhidas, o turista
terá cupons de descontos na rede
gastronômica do local. Para o integrante da equipe proponente do
projeto, Arthur Magno, participar
do Desafio InovaTur foi bastante
enriquecedor. “Foi uma experiência
muito rica, pois pudemos vivenciar esse momento, aprender muito
durante a capacitação para o pitch,
verificamos as nossas deficiências,
conseguimos saná-las, melhoramos nosso produto. Agora vamos
formalizar nossa empresa e buscar
mais recursos para implantar o projeto”, comemorou.

O objetivo do projeto é
termos um aplicativo com
um serviço personalizado
de forma que sejam
apresentados pacotes
turísticos de acordo como
o perfil de cada pessoa”
Arley Pinheiro, integrante da equipe vencedora
do Desafio InovaTur
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1º Lugar - Proje

to

Bem-te-vi Pará
O projeto consiste
em
um
ap
licativo de compr
que a rota turística
a de pa
identificado a part a ser oferecida leva em consider cotes turísticos, sendo
condizentes com ir do preenchimento de um cadastação o perfil do usuário,
meio de imagenso perfil do usuário serão apresentadro. Os pontos turísticos
amadores da regi atualizadas e registradas por fo os, pelo aplicativo, por
das comidas típicaão. Serão apresentados os melhoretógrafos profissionais e
prato. Assim, aléms da região, bem como as caracter s lugares para desfrutar
ísticas e história de
de dar maior visibi
ca
lid
prestação de serv ade, o projeto irá ainda fomentar da
iço local, melhora
ndo continuamen a
o turismo da regiãote
.
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2º Lugar - Projeto Zarpar Pará
O aplicativo Zarpar Pará surge para facilitar a vida dos passageiros de
embarcações que interligam os municípios paraenses com informações
importantes como, nomes de embarcações, destinos, rotas, dias, horários,
locais de embarque/desembarque e vendas de passagens. O Zarpar também
conterá informações sobre hotéis, pousadas, restaurante, pontos turísticos
das cidades. O usuário ainda poderá verificar preços de passagens e comprar
os bilhetes de embarque com facilidade e simplicidade. O aplicativo ainda
disponibilizará dados sobre os municípios paraenses com breves
descrições de pontos turísticos, endereços e contatos de hotéis,
pousadas, restaurantes, inclusive de pontos de açaí.

uero Saber onumentos
Q
to
je
ro
P
r
a
g
u
L
°
3
rísticos e m
s
respeito dos pontos tu

informaçõe
formações a
O aplicativo exibirá in ória, fotos, vídeos e/ou curiosidades. As um adesivo
paraenses, como hist o de um QR Code que estará disponível emativo estarão
serão obtidas por meilocal visitado. Os dados presentes no aplicpe responsável
ou placa de ferro no repositório criado e atualizado pela equi cioculturais.
armazenados em um em pesquisas históricas, geográficas e soderá ainda
pelo projeto com base imento obtido, o usuário do aplicativo po despertando
ciais,
Diante do conhec
ações em suas redes so
compartilhar as informde outras pessoas de conhecerem os locais
o interesse
compartilhados.
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CASO DE SUCESSO

Foto: Acervo Emater/PA

Frutificando
Saberes e
Sabores percorre
o campo com
capacitações
feitas pela Emater
Projeto
Projetofortalece
fortaleceas
ascadeias
cadeiasprodutivas
produtivasdas
dasfrutas
frutascultivadas
cultivadasno
noEstado
Estado
Por Edna Moura
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O

timizar ações dos agricultores e suas famílias e
ser um estímulo às iniciativas de agroindustrialização na
busca de processos tecnológicos
adequados, melhoria de qualidade do alimento, e expansão
das oportunidades de geração de
renda e emprego. Essa é a finalidade do projeto “Frutificando
Saberes e Sabores”, desenvolvido pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará).

Desde sua implantação, o projeto já capacitou, somente em

2017, trezentos e vinte e dois
agricultores em 6 municípios:
Abaetetuba, Belém, Castanhal,
Capitão Poço, Igarapé-Miri
e Marituba. Na execução, a
Emater e o Senar capacitam
agricultores, batedores de açaí,
funcionários de cooperativas e
público com interesse na área,
na unidade móvel do Senai.
A realização ganha apoio de
prefeituras, sindicatos e outras
instituições, conforme o contexto de cada local.

É um projeto que tem
tudo para revolucionar o
meio rural”
Celso Iran Puget, engenheiro agrônomo e
coordenador técnico da Emater

Foto: Acervo Emater/PA

Na sua origem, o projeto capacitou técnicos da EmaterPará, no curso de Processamento de Frutas do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial
(Senai), para que atuassem
como instrutores itinerantes no
meio rural. A etapa de aperfeiçoamento dos extensionistas
no aproveitamento de frutas foi
em maio de 2017 e se desdobrou a partir de uma parceria
firmada entre Emater e Senai,
que anteriormente instalara, nas
dependências do escritório central da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural, uma
unidade móvel para dar suporte
à realização de cursos na área
administrativa. A partir daí,
a parceria se ampliou não só
com a formatação de curso
de multiplicadores de campo,
como também incluiu novos
parceiros, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), e a Central de Abastecimento do Estado (Ceasa),
que também teve técnicos capacitados no aproveitamento
de frutas.

De lá pra cá, o Projeto recebeu o nome que tem hoje, e ficou
reconhecido ‘na intimidade’ como
“Frutificando”. Desde o início, ele
revelou um DNA revolucionário:
“é um projeto que tem tudo para
revolucionar o meio rural”, disse
o engenheiro agrônomo e coordenador técnico da Emater,
Celso Iran Puget. “As ações de
capacitações itinerantes são feitas em unidades móveis bem
equipadas que percorrem o
campo paraense com claros
objetivos de promover e apoiar o fortalecimento da cadeia
produtiva de frutas, dando ênfase na melhoria do processo
de verticalização que resulte
em apresentação de produtos diversificados, a partir do
aproveitamento das frutas”, explicou Puget.

Com os ensinamentos do curso, os alunos de Castanhal produziram polpa, doces,
compotas, licores e outros produtos.
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Foto: Acervo Emater/PA

A instrutora Brenda Zamorim (de blusa bege) e a Supervisora do Regional das Ilhas, Josefa Nascimento (de preto), ambas da
Emater-Pa, dão as boas vindas aos alunos do curso realizado em Belém.

Pelo Pará
Em 2018, outras 273 pessoas já
foram capacitadas: 147 pessoas
em Tailândia e 126 em Irituia.
No total, 595 pessoas foram contempladas com o curso. “Com
as demandas surgindo, a ideia é
que, pouco a pouco, outros municípios sejam contemplados”,
declarou a tecnóloga em alimentos e mestra em Agricultura
Familiar e Desenvolvimento
Sustentável, Brenda Zamurim,
técnica da Emater, multiplicadora do Frutificando.
Em Abaetetuba, 68 participantes foram capacitados, entre
54

agricultores, não agricultores,
extensionistas rurais da Emater,
funcionários da Prefeitura Municipal, e atraiu, no processo de
inscrição, até um estrangeiro que
visitava o município. Brenda
Zamurim disse na ocasião: “os
participantes se animam com a
oportunidade de realizar o treinamento e aprender as melhores
formas de armazenamento dos
alimentos e processamento de
frutas regionais, como açaí, cupuaçu, jambu, dentre outras, e
ainda em conhecerem assuntos
relacionados às boas práticas
de fabricação, processamento
de polpa, doces, compotas, licores, entre outras atividades”.

Ela destacou que o treinamento no despolpamento do açaí,
produto de destaque na região,
“sobressaiu-se por apresentar
etapas antes desconhecidas na
prática local, mas essenciais para
a produção de uma polpa de açaí
de qualidade; como a lavagem
com solução clorada e o branqueamento, processos importantes para a produção de um
produto livre de contaminação
microbiana e do protozoário da
doença de chagas”.
Em Belém, o curso de processamento de frutas foi feito na
unidade do Senai no estacionamento da Casa Civil, em parce-

ria com o Núcleo de Articulação
e Cidadania (NAC), e adesão do
Projeto Cozinha Sustentável realizado pela Emater no Regional das Ilhas. “Uma experiência
muito gratificante”, para a artesã
Telma Reis, uma das 30 participantes. Ela disse na ocasião que
sempre teve vontade de aprender
a fazer doces, geleias e licores; e
ainda que também sempre se inquietou com os descartes de frutas e legumes feitos por feirantes:
“agora, depois do curso, posso
orientá-los a não estragar mais
alimentos essenciais para o nosso organismo”. No encerramento
do curso, uma mesa foi montada
para degustação dos produtos.
Margarete Salomão, extensionista rural da Emater, multiplicadora
do projeto Cozinha Sustentável e
do Frutificando, falou da sua importância sustentável: “orienta as
pessoas a aproveitarem totalmente
as frutas disponíveis no nosso estado”. Mas também lamentou que
ainda haja muito desperdício de
alimentos.

Após Capitão Poço, mais 62
pessoas receberam capacitação
no município de Igarapé-Miri,
e outras 20 foram capacitadas
em Marituba. Neles, os participantes ficaram bem motivados,
e pensaram no início da comercialização dos produtos gerados
como forma de agregar renda.
Depois o curso seguiu até Tailândia, no nordeste do estado, onde
147 agricultores familiares re-

ceberam capacitação a partir da
aliança que envolveu o Sindicato
dos Madeireiros e Sindicato dos
Produtores Rurais. Após Tailândia, Irituia foi a próxima parada.
Em Irituia, entre 5 de março
e 27 de abril, 126 agricultores
e não agricultores do município receberam a oportunidade
dada pelo curso. Para a servente
que trabalha diretamente com a
merenda escolar, Antonia Edna
Borges Lopes, da Comunidade
Quilombola Santa Terezinha,
Km-23, o curso “melhora em
tudo, desde a higienização das
frutas à preparação da alimentação, o que faço na merenda
escolar, agora será apresentado
com mais qualidade”.

Foto: Acervo Emater/PA

Em Castanhal, o curso capacitou 76 participantes e foi
executado no mesmo formato,
com aulas teóricas e práticas,
no estacionamento do Parque
de Exposição do município
por ocasião da 49ª Expofac,
com parceria do Sindicato dos
Produtores Rurais de Castanhal. Depois de lá, o curso
seguiu até Capitão Poço, onde
foram capacitados 66 cursistas.
O curso envolveu a parceria
da Prefeitura Municipal por
meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, com
inscrições e fornecimento de

materiais para as aulas práticas.
Além da participação do Senai
e Senar, também contou com
operacionalização e mobilização
social dos escritórios da Emater,
local de Capitão Poço e regional
de São Miguel do Guamá.

Depois do curso, a servente Antonia Edna Borges Lopes promete aumentar a qualidade
da merenda que oferece.
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FIQUE DE OLHO
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Calendário

2018

Calendário

Confira a agenda
de atividades
previstas para o
2º semestre de 2018

9ª Feira Estadual de CT&I e Belém +30
Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação muda de data e se insere em evento internacional
Tradicionalmente realizada no mês de outubro, em 2018, a Feira Estadual de CT&I ocorrerá no mês de agosto. O evento organizado
pela Sectet está inserido na programação do
XVI Congresso da Sociedade Internacional de
Etnobiologia, em conjunto com o XII Simpósio
Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia e a I
Feira Mundial da Sociobiodiversidade, organizados pela UFPA e pelo Museu Paraense Emílio
Goeldi, em colaboração com a Sociedade Internacional de Etnobiologia e a Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia.
O 1º Congresso Internacional de Etnobiologia foi realizado em Belém em 1988. O evento
culminou na Declaração de Belém, documento
que destacou a conexão entre os povos tradicionais e a biodiversidade, reivindicando seus
direitos sobre territórios, recursos naturais e
conhecimentos ancestrais. O evento deste ano
tem como tema central "Belém +30”. Os direi-

tos dos povos indígenas e populações tradicionais e
a conservação da biodiversidade três décadas após a
Declaração de Belém.
Com entrada gratuita, a Feira Estadual de CT&I
é considerada um dos maiores eventos de popularização científica do Pará, na edição de 2017, reuniu
mais de 15 mil visitantes.

+
9ª Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
Data: de 7 a 10 de agosto
Local: Hangar, Belém-PA
Mais informações: http://semanact.pa.gov.br/

Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos
Evento que reúne os principais representantes da área ocorre pela primeira vez na Região
O Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CBCTA) é um evento tradicional da área de Alimentos promovido a cada
dois anos pela Sociedade Brasileira de Ciência e
Tecnologia de Alimentos. Em 2018, o CBCTA
ocorrerá pela 1ª vez na Região Norte e traz o
tema “O Uso Consciente da Biodiversidade:
Perspectivas para o Avanço da Ciência e Tecnologia de Alimentos”. O evento terá a participação de representantes renomados dos mais
diversos setores da área de alimentos.
CBCTA
Data: 13 a 16 de agosto de 2018
Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, Belém-PA
Mais informações: http://cbcta2018.com.br/
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Foto: Acervo do Pesquisador

O pesquisador (de camisa laranja) durante a excursão do projeto IGCP - 510 na região
de Carajás, em setembro de 2006.

Roberto Dall’agnol: Há
45 anos trabalhando
pelo desenvolvimento
da Amazônia
Por Fernanda Graim

Nascido em Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul em 1° de agosto de 1949,
Roberto Dall’Agnol tinha apenas seis anos quando sua família se fixou em Porto
Alegre, onde permaneceu até concluir a graduação em Geologia em 1972. O menino
que sempre se sentiu atraído pela natureza, viu na geologia uma forma de se aproximar dela. Dall’Agnol queria contribuir de algum modo para o desenvolvimento do
país e, como geólogo, isso parecia possível.
Convidado a participar do Projeto RADAM, encarando a Amazônia como o grande
desafio do país naquele momento, o geólogo recém-formado iniciou suas atividades
na capital do Pará, Belém, em 4 de abril de 1973, há exatos 45 anos. Atuou no setor de
Petrografia do projeto, apoiando o mapeamento geológico da região durante quatro
anos. Porém, sentia necessidade de aprofundar os conhecimentos teóricos e de trabalhar em meio acadêmico. Conseguiu, então, bolsa de doutorado do CNPq e foi para
Toulouse, na França. Lá se vinculou à Universidade Paul Sabatier.
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De volta ao Brasil, foi contratado para exercer atividades
no então Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas
(NCGG) da UFPA, embrião do
atual Instituto de Geociências.
Passou a atuar de imediato na
pesquisa e pós-graduação. Ao
final da década de 80, afastou-se
para pós-doutorado no Centre
des Recherches Pétrographiques
et Géochimiques em Nancy, na
França.
Na década de 90, iniciou a
formação de doutores e consolidou o grupo de pesquisa em
Petrologia de Granitoides. Entre
1999 e 2006, coordenou o Núcleo PRONEX, "Magmatismo,
evolução crustal e metalogênese
de Carajás e províncias adjacentes", financiado pelo CNPq
e aglutinando em rede de pesquisa vários grupos locais e externos. O PRONEX permitiu
consolidar e criar sólida imagem do grupo de pesquisa, com
a disseminação dos resultados
obtidos em meio internacional.

Entre 2005 e 2010, Roberto
Dall’agnol ainda liderou o projeto do International Geological
Correlation Program (IGCP510) intitulado “A-type Granites
and related rocks through time”.
Entre 2009 e 2017, coordenou
o Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia de Geociências da
Amazônia (INCT GEOCIAM),
uma rede de excelência em
pesquisa financiada por CNPq,
FAPESPA, CAPES e PETROBRAS, que constituiu desdobramento ampliado do Núcleo
PRONEX anterior.
As contribuições na pesquisa
se associaram à consolidação do
Programa em Pós-graduação em
Geologia e Geoquímica (PPGG)
do IG-UFPA, como um dos cur-

sos de pós-graduação de excelência na região. A formação
de recursos humanos qualificados e sua fixação em instituições da região (UNIFESSPA, UFOPA, MPEG) e fora
dela (UFRN, UFRGS, UFPR,
UFSC) são igualmente muito
relevantes. Hoje, o geólogo
permanece como docente colaborador do PPGG e é, ainda,
membro titular da Academia
Brasileira de Ciências.
Desde 2011, Dall’agnol é pesquisador titular do Instituto Tecnológico Vale (ITV), onde coordena o grupo de pesquisa em
Geologia Ambiental e Recursos
Hídricos e atua como docente
no Curso de Mestrado Profissional em Uso Sustentável de
Recursos Naturais em Regiões
Tropicais. Trabalha incessantemente em busca da integração
entre social, econômico e ambiental de modo equilibrado
e sempre pensando no desenvolvimento da Amazônia.

Foto: Acervo do Pesquisador

Em 2005, após longo período
voltado essencialmente para a
pesquisa, passou a se voltar para
a administração, ao assumir, a
Pró-reitoria de Pesquisa e PósGraduação da UFPA (2005 –
2009) e, em paralelo, a coordenação da Área de Geociências
da CAPES (2005 – 2010). “Foi
um período muito enriquecedor
para mim. Investimos esforços
na ampliação das bolsas, na interiorização da pesquisa e na melhoria qualitativa e quantitativa
dos cursos de pós-graduação na
UFPA, priorizando a criação de

novos cursos de doutorado, na
ocasião ainda em número muito
reduzido e fundamentais para a
ampliação da pesquisa e da formação de recursos humanos
qualificados”, afirma o geólogo.

Roberto Dall’agnol (de camisa branca) ao lado da família e amigos durante a sua
posse como membro associado da Academia Brasileira de Ciências, em 1991.
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