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REGISTRO DE TODAS AS AÇÕES PERMITIRÁ ÀS GERAÇÕES FUTURAS ENTENDER O IMPACTO DA PANDEMIA 
NAS SOCIEDADES, AFIRMA ANTROPÓLOGO MIGUEL ARELLANO  

Como vamos lembrar da pandemia de Covid-19 no futuro? A crise do novo coronavírus 
trouxe medidas de isolamento social e o fechamento temporário de arquivos e 
instituições de memória. No entanto, processos digitais ganharam destaque nas 
instituições e surgiram diversos projetos para o registro das experiências relacionadas 
à primeira grande pandemia do século 21.  

Em entrevista ao site do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(Ibict) – unidade de pesquisa do MCTI -, o antropólogo Miguel Arellano, coordenador 
da Rede Cariniana do Ibict, reflete sobre os efeitos da pandemia no setor e a 
importância do registro desse momento com iniciativas de memória social e 
preservação digital, além das perspectivas para o futuro pós-crise. Antropólogo pelo 
Instituto Nacional de Antropologia e História (México), Miguel é mestre e doutor em 
Ciências da Informação pela Universidade de Brasília.  

Leia a entrevista na íntegra em ibict.br 

 

COM INVESTIMENTOS DOS TRÊS PODERES, GOVERNO LANÇA PROGRAMA NORTE CONECTADO 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou na terça-feira (1º) 
o programa Norte Conectado. A iniciativa vai expandir a 
infraestrutura de internet na Região Norte por meio da construção 
de cabos de fibra óptica de alta capacidade no leito dos rios 
amazônicos e a instalação de pontos de acesso à internet por 
satélite. A meta é construir 10 mil km de fibra, interligar 59 
municípios e alcançar uma população de 9,2 milhões de habitantes. 

O presidente Bolsonaro defendeu a soberania do país sobre a 
Amazônia e exaltou o diálogo entre os três Poderes, já que o 
programa conta com investimentos do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e do Senado Federal, por meio de emenda do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre. 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, lembrou a participação do MCTI na iniciativa enquanto o ministério 
cuidou da área de Comunicações e declarou que o projeto é importante para vencer desigualdades. “Nós temos um país que 
necessita de infraestrutura. Quando levamos a banda larga, isso muda a realidade do lugar, traz possibilidades para a saúde, 
serviços eficientes do governo, traz o Brasil para dentro desses lugares”. 

Leia a matéria completa em www.gov.br/mcti. 
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MCTI/SOFTEX DIVULGAM AS 100 STARTUPS SELECIONADAS NO PROGRAMA IA² 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em parceria com a 

Softex, divulgou nessa terça-feira (1º) as 100 startups selecionadas 

para a próxima etapa do projeto, Inteligência Artificial Inovação Aberta 

(IA²). O IA² é um programa de inovação aberta com objetivo de 

aceleração tecnológica de soluções de impacto através da 

incorporação de inteligência artificial e tem como áreas prioritárias: 

agronegócios, cidades inteligentes, indústria e saúde. O evento contou 

com a participação do ministro Marco Pontes, do secretário de 

Empreendedorismo e Inovação do MCTI, Paulo Alvim e do presidente 

da Softex, Ruben Delgado. 

Veja como foi: https://www.youtube.com/watch?v=WLpqYQAFIJ0 

Acompanhe ao final do vídeo os nomes das Startups selecionadas. 

PROGRAMA CIÊNCIA NO MAR CONCLUI ETAPA DE DEBATES COM REPRESENTANTES DA REGIÃO NORTE 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do 
Programa Ciência no Mar, promoveu de 24 a 28 de agosto, a primeira 
oficina online subnacional para receber contribuições ao Plano Nacional 
para a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. 
Com a participação de representantes de instituições públicas, 
acadêmicas e da sociedade civil da região Norte, o evento envolveu 120 
participantes. 

Até dezembro, estão previstas mais quatro oficinas virtuais para as outras 
regiões do país e um webinar nacional. Segundo a coordenadora-geral de 
Oceano, Antártica e Geociências do MCTI, Karen Silverwood-Cope, as 
contribuições recebidas nos eventos vão resultar em uma prévia do plano de ação, que vai passar por consulta pública.  

“O Brasil tem sido pioneiro no desenvolvimento nacional de ações para a Década Oceânica. Foi muito rico esse início do processo 
com os colegas da região Norte. Depois da conclusão dos eventos, a gente deve ter uma minuta do plano de implementação da 
Década do Oceano no Brasil, que deve ir à consulta pública”, explica. 

Leia a matéria completa em gov.br/mcti. 

AEB/MCTI COMEÇA A AVALIAR PROPOSTAS DE EMPRESAS PARA CENTRO ESPACIAL DE ALCÂNTARA  

A Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), deu 
início à avaliação das propostas enviadas pelas 11 
empresas interessadas em realizar atividades de 
lançamento empregando o Centro Espacial de Alcântara 
(CEA), no estado do Maranhão.  

A Comissão Especial de Análise, formada por membros da AEB e do Comando da Aeronáutica (COMAER), irá verificar as propostas 
de operação, veículo lançador e operação de lançamento no Brasil enviadas pelas empresas. Após as análises, as empresas têm 
até as 17h (horário de Brasília), do dia 30 de outubro de 2020, para enviar as propostas finais.  

Saiba mais sobre o Chamado Público e todas as etapas do processo: https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-
brasileiro/chamamento-publico-public-call/chamamento-publico-1 

Confira mais informações em www.gov.br/aeb. 

http://www.gov.br/mcti
http://www.mcti.gov.br/
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https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/programa-ciencia-no-mar-conclui-etapa-de-debates-com-representantes-da-regiao-nortehttp:/www.gov.br/mcti
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https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/chamamento-publico-public-call/chamamento-publico-1
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CEMADEN/MCTI ANALISA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NA RESPOSTA A DESASTRES 

Pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemaden) – unidade de pesquisa do MCTI -  e do 
Programa de Pós-Graduação em Desastres (ICT/Unesp – Cemaden) 
avaliaram as políticas públicas da aplicação do auxílio- financeiro e os 
custos para ações de resposta a desastres, no Brasil, no período de 
2013 a 2017, com base nos dados dos decretos de Situação de 
Emergência (SE), de Estado de Calamidade Pública (ECP) e do Portal 
da Transparência.  

Cruzadas informações com indicadores municipais, identificou-se a 
concentração dos recursos nos estados e, também, em municípios 
com alto IDHM e PIB per capita. A maioria dos recursos são destinados 
a secas e estiagens, que representaram 81,78% das declarações de 
desastres no período em estudo.   

Veja a matéria completa em cemaden.gov.br 

 

PESQUISADORES DESENVOLVEM ÓRTESE PARA PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA  

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) desenvolveram uma órtese que auxiliará a movimentação de 
membro superior em indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica 
(ELA), uma das mais incapacitantes doenças neuromusculares 
conhecidas. A órtese desenvolvida tem caráter inovador e é 
controlada por uma interface cérebro-máquina, ainda inexistente 
no mercado.  

O dispositivo, desenvolvido com apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)/MCTI, permitirá 
que pessoas acometidas pela ELA realizem movimentos de alcançar, 
abrir e fechar a mão e de trazer o objeto para si, o que contribuirá 
para sua maior independência. Caracterizada pela degeneração de neurônios motores do encéfalo e da medula, com progressão 
rápida e fatal, a ELA afeta de duas a sete pessoas a cada 100 mil indivíduos e é mais comum em adultos. 

Confira a matéria completa em cnpq.br 

 

AEB/MCTI ABRE INSCRIÇÕES PARA CATÁLOGO DA INDÚSTRIA ESPACIAL BRASILEIRA  

Com o objetivo de mapear e promover o setor industrial espacial 
do Brasil, a Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada 
MCTI, receberá, até o dia 28 de setembro, as inscrições de 
empresas nacionais, que estejam interessadas em participar da 
1ª Edição do Catálogo da Indústria Espacial Brasileira. 

A publicação também servirá para manter atualizada a base 
industrial nacional, além de facilitar a inserção dessas empresas no cenário internacional e a divulgação dos principais produtos e 
serviços produzidos pelo País. A primeira edição deve ser apresentada em outubro de 2020, no 4º Fórum da Indústria Espacial 
Brasileira. O cadastro das empresas pode ser feito no endereço: https://podio.com/webforms/24960985/1831931 

Dúvidas e mais informações, entre em contato pelo e-mail: ceenn@aeb.gov.br. 

http://www.gov.br/mcti
http://www.mcti.gov.br/
http://www.cemaden.gov.br/categoria/noticias/
http://www.cemaden.gov.br/categoria/noticias/
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/10392996
http://www.cnpq.br/web/guest/pagina-inicial
https://www.gov.br/aeb/pt-br/assuntos/noticias/aeb-abre-inscricoes-para-catalogo-da-industria-espacial-brasileira
https://podio.com/webforms/24960985/1831931
mailto:ceenn@aeb.gov.br
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MCTI PARTICIPA DE EVENTO ONLINE SOBRE NORMAS DE CONDUTA PARA SERVIDORES 

Dialogar sobre o sigilo, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP) e a importância do 
comportamento ético nas relações de trabalhos. Com este tema, representantes do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Ministério da Economia 
realizaram na quarta-feira (2) uma transmissão online ao vivo para abordar os 
principais pontos sobre o assunto e também promover o acesso ao conhecimento 
para servidores e interessados. 

Participaram da live a Corregedora do MCTI, Aline Cavalcante dos Reis Silva, e o diretor 
do Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público, Cleber Izzo, com a 
mediação de Dyleny Alves, coordenadora de Juízo de Admissibilidade da Corregedoria 
do MCTI, e de Fremmy Silva, coordenador-geral de Normas no Ministério da 
Economia. O evento contou também com a participação de Wagner Lenhart, 
secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia. 

A live está disponível no canal do Youtube do Ministério da Economia pelo link: https://www.youtube.com/MPStreaming. 

AGENDA 

3 DE SETEMBRO, ÀS 11H - MCTI E CGEE PROMOVEM WEBINAR PARA DISCUTIR CAPACIDADES EM 
BIOECONOMIA NO BRASIL 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE) realizam o webinar “Capacidades brasileiras em ciência, tecnologia 
e inovação (CT&I) para bioeconomia”, nesta quinta-feira (3), às 11 horas. O objetivo do 
encontro online é proporcionar um espaço de compartilhamento de informações sobre 
as iniciativas em CT&I na área, além de ampliar o diálogo sobre a percepção dessas capacidades no Brasil. 

São palestrantes do evento o superintendente da Área de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Tecnológico da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), Rodrigo Acioli; o diretor do Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR) do Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Eduardo Couto; o coordenador de pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), Jorge Porto; e a consultora do CGEE, Daniella Fartes. 

3 DE SETEMBRO, ÀS 14H30 - PESQUISADORES ABORDAM DISTINTAS POSSIBILIDADES DA BIOLOGIA 

A Biologia estará em pauta no próximo encontro virtual promovido pelo Museu 
Paraense Emílio Goeldi (MPEG), unidade de pesquisa do MCTI. Nesta quinta-feira, dia 
3, quando se celebra o Dia do Biólogo, os internautas poderão conhecer a trajetória 
de pesquisadores da instituição dedicados à investigação dos organismos vivos, 
desde o nível molecular até as interações entre diferentes espécies, processos 
evolutivos e ainda a relação das comunidades humanas com ambientes e outras 
espécies que estão inseridas no seu modo de viver.  

O encontro dos biólogos mostra que eles partem de uma graduação comum para 
seguir rumos diversos ao longo de suas carreiras científicas. A live “Quatro 
perspectivas de biólogos no Museu Goeldi” terá início às 14h30 e será transmitida 
pelo canal oficial do Museu Goeldi no YouTube. 

Leia a matéria completa em museu-goeldi.br 

http://www.gov.br/mcti
http://www.mcti.gov.br/
https://www.youtube.com/MPStreaming
https://www.youtube.com/MPStreaming
https://www.youtube.com/MPStreaming
https://www.cgee.org.br/noticias/-/asset_publisher/LqcvUkzzr5FI/content/mcti-e-cgee-promovem-webinar-para-discutir-capacidades-em-bioeconomia-no-brasil?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cgee.org.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LqcvUkzzr5FI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
https://www.cgee.org.br/noticias/-/asset_publisher/LqcvUkzzr5FI/content/mcti-e-cgee-promovem-webinar-para-discutir-capacidades-em-bioeconomia-no-brasil?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cgee.org.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LqcvUkzzr5FI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
https://www.museu-goeldi.br/noticias/pesquisadores-abordam-distintas-possibilidades-da-biologia
https://www.youtube.com/watch?v=s-HFY40rkYg&feature=youtu.be
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