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Fapeam amplia número de bolsas para estudantes de iniciação científica no AM 
No total, serão 1.282 cotas de bolsas, distribuídas para estudantes de 14 instituições do Estado - um 
acréscimo de 28% em relação a 2018 

As instituições de ensino e pesquisa do 
Amazonas vão receber um reforço aos seus 
programas de iniciação científica. Num empenho 
do Governo do Estado em fortalecer a Ciência, 
Tecnologia e Inovação (CT&I), a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam) amplia a oferta de cotas de bolsas 
para o Programa de Apoio à Iniciação Científica 
(Paic) edição 2019-2020. 

A nova edição do programa contará com 
investimento de mais de R$ 7 milhões, divididos 
em cotas para bolsas e auxílio pesquisa. No 

total, serão 1.282 cotas de bolsas, distribuídas para estudantes de 14 instituições do Estado. Trata-se de 
280 bolsas a mais que em 2018, o que representa um aumento de 28%. O valor da bolsa para estudante 
de iniciação científica corresponde a R$400, ao mês, por 12 meses. 

A Fapeam manteve  o apoio às coleções biológicas das instituições de ensino e pesquisa do Amazonas. 
Serão 12 bolsas exclusivas para esse pleito, a serem distribuídas entre o Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam) e Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). 

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, ressaltou que o Governo do Estado, por meio da 
Fapeam, tem reafirmado seu compromisso com a CT&I no Amazonas, ao dedicar atenção especial aos 
programas que possibilitam aos jovens vivenciarem o processo de iniciação científica. 

“A Fapeam tem avaliado todas as possibilidades para atender às demandas postas pelas instituições de 
CT&I, sobretudo, dedicando-se estrategicamente no incentivo aos estudantes para que possam crescer 
nas atividades de pesquisa. O Paic possibilita aos estudantes de graduação o envolvimento com a 
ciência e qualificação, por meio da vivência em projetos de iniciação científica, bem como fortalece o 
cenário de formação de recursos humanos  com uma possível continuidade acadêmica em nível de 
mestrado e doutorado”, disse. 

Cotas de bolsas para instituições 
A distribuição das bolsas será entre as seguintes instituições: Centro Gestor e Operacional do Sistema 
de Proteção da Amazônia (Censipam), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amazonas do Amazonas (Ifam), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Fundação 
de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (Fuam), Hospital Universitário Getúlio 
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Vargas (HUGV), Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), ILMD/Fiocruz 
Amazônia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fundação Centro de Controle de 
Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira 
Dourado (FMT-HVD), Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), UEA e Ufam. 

Paic 
O programa  apoia instituições de Ciências e Tecnologias (ICT’S), de natureza pública ou privada, sem 
fins lucrativos, sediadas no Estado do Amazonas, por meio da concessão de bolsas de Iniciação 
Científica e Tecnológica, sob forma de cotas. 

A Fapeam tem como missão fomentar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e 
formação de recursos humanos. 

  



 
 

Periódico: Portal do Holanda 
Data: 10/06/2019 

Publicação: 07/06/2019 

Referência da Matéria: Fapeam amplia o número de bolsas para estudantes de 
iniciação científica no AM 

x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-
hoje/fapeam-amplia-numero-de-bolsas-para-
estudantes-de-iniciacao-cientifica-no-am 

 Positivo X Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro    Outro     

 

 

 

 

  

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/fapeam-amplia-numero-de-bolsas-para-estudantes-de-iniciacao-cientifica-no-am
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/fapeam-amplia-numero-de-bolsas-para-estudantes-de-iniciacao-cientifica-no-am
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/fapeam-amplia-numero-de-bolsas-para-estudantes-de-iniciacao-cientifica-no-am


 

Periódico: Portal do Holanda 
Data: 10/06/2019 

Publicação: 07/06/2019 

Referência da Matéria: Vídeo e fotografia digital têm oficina na Universidade do 
Amazonas 

 Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-
hoje/fapeam-amplia-numero-de-bolsas-para-
estudantes-de-iniciacao-cientifica-no-am 

x Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo X Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

 

 

 
  

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/fapeam-amplia-numero-de-bolsas-para-estudantes-de-iniciacao-cientifica-no-am
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/fapeam-amplia-numero-de-bolsas-para-estudantes-de-iniciacao-cientifica-no-am
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/fapeam-amplia-numero-de-bolsas-para-estudantes-de-iniciacao-cientifica-no-am


 

Periódico: Amazonas Atual 
Data: 10/06/2019 

Publicação: 06/06/2019 

Referência da Matéria: 13ª Mostra de Teatro do Amazonas inicia nesta quinta-feira  Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://amazonasatual.com.br/13a-mostra-de-teatro-do-
amazonas-inicia-nesta-quinta-feira/ 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

13ª Mostra de Teatro do Amazonas inicia nesta quinta-feira 
Com o tema “Tupi or not Tupi”, o evento selecionou 8 
espetáculos (Foto: Divulgação) 
Da Redação 
MANAUS – A 13ª edição da Mostra de Teatro do 
Amazonas inicia nesta quinta-feira, 6, a partir das 19h, 
no Les Artistes Café Teatro (av. Sete de Setembro, 
377, Centro). Toda programação é gratuita e segue até 
o domingo, 9. 
Com o tema “Tupi or not Tupi”, o evento conta com 
espetáculos infantojuvenis e adultos, além de 
atividades paralelas como oficinas, debates e 
lançamento de livro. 
A curadoria da mostra ficou a cargo de Tércio Silva e 

Wallace Abreu, presidente e vice-presidente, respectivamente, da Fetam (Federação de Teatro do 
Amazonas). 
Oito espetáculos foram selecionados: “O Palhaço de La Mancha”, da Cacompanhia de Artes Cênicas; 
“Interditado’, de Karine Magalhães; e “Algodão Doce”, da Cia Zona Cultural (infantojuvenis); “Quarto 
azul”, do Grupo Jurubebas de Teatro; “Caminhão à Galope”, da Panorando Produções; “Quantas 
histórias habitam suas memórias”, da Espatódea Trupe; “Ambrozhya e o Phantasma da Arte”, da Cia. 
Apareceu a Margarida; e “Helena”, do Ateliê 23 (adultos). 
“Tentamos trazer um panorama do que tem sido feito na cidade. Para tanto, reunimos espetáculos de 
companhias que estão iniciando, assim como companhias com mais de 20 anos de história. Dessa forma 
temos uma mostra da diversidade do trabalho no estado, de linguagens e escolhas artísticas”, comenta 
Tércio Silva. 
Esse ano, a homenageada da mostra – que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Sec 
(Secretaria de Estado de Cultura) – é a dramaturga Nereide Santiago, da Companhia Teatral A Rã Qi Ri. 
Nereide é doutora em Estudos Românicos pela Université Stendhal Grenoble III e professora adjunta da 
Ufam (Universidade Federal do Amazonas). Também receberão homenagens (em memória) os 
atores/diretores Luiz Vitalli e Selma Bustamante, expoentes do teatro amazonense, que faleceram em 
2019. 
“A Nereide tem feito um excelente trabalho como dramaturga e diretora há mais de 20 anos, à frente da 
A Rã Qi Ri. Nesse momento difícil em que vivemos, precisamos nos valorizar, o artista precisa ser 
valorizado, e com essa homenagem nos sentimos representados”, afirma Tércio. 
“Esse ano perdemos a Selma e o Luiz Vitalli, duas pessoas muito importantes para o teatro, que 
marcaram toda uma geração de artistas, que plantaram suas sementinhas na arte. A homenagem é o 
mínimo que podemos fazer”, completa. 
Os homenageados terão seus nomes imortalizados no Teatro Amazonas. “Com apoio da SEC, vamos 
colocar placas com o nome desses artistas na galeria de homenageados que fica no Café La Gioconda, 
no Teatro Amazonas”, conta. 
“Na abertura da mostra entregaremos uma placa simbólica, mas depois faremos uma cerimônia especial 
para colocar na galeria”. 
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Abertura – Na noite de abertura haverá o lançamento do livro “Teatro e Resistência: A história no centro 
do palco”, do escritor Zemaria Pinto. O livro relata as discussões do ciclo de leituras dramáticas “Teatro e 
resistência”, promovido pela Cia Vitória Régia no início de 2019; e a apresentação do espetáculo “Quarto 
Azul”, do Grupo Jurubebas de Teatro. 
Além das apresentações, o festival contará com debates após algumas apresentações e com as oficinas 
“Teatro e Resistência”, com Nonato Tavares; e “Processos e perspectivas do fazer teatral”, com Débora 
Dubois. 
Confira a programação completa (*): 
Quinta-feira (6/6) 
19h – Lançamento do livro “Teatro e Resistência: A história no centro do palco”, de Zemaria Pinto 
20h – Cerimônia de abertura | Homenagens | Espetáculo adulto “Quarto Azul”, do Grupo Jurubebas 
de Teatro 
Sexta-feira, 7 
10h – Espetáculo infantojuvenil “O Palhaço de La Mancha”, da Cacompanhia de Artes Cênicas 
11h30 – Debate: “Quarto Azul” e “O Palhaço de La Mancha” 
14h – Oficina “Teatro e Resistência”, com Nonato Tavares 
20h – Espetáculo adulto “Caminhão a Galope”, da Panorando Produções 
Sábado, 8 
10h – Espetáculo infantojuvenil “Interditado”, de Karine Magalhães 
11h30 – Debate: “Interditado” e “Caminhão a Galope” 
14h – Oficina “Processos e perspectivas do fazer teatral”, com Débora Dubois 
20h – “Quantas Histórias Habitam suas Memórias”, da Espatódea Trupe 
Domingo, 9 
10h – Espetáculo infantojuvenil “Algodão Doce”, da Cia Zona Cultural 
11h30 – Debate: “Algodão Doce” e “Quantas Histórias Habitam suas Memórias” 
19h – Espetáculo adulto “Ambrozhya e o Phantasma da Arte”, da Cia. Apareceu a Margarida 
20h – Espetáculo adulto “Helena”, do Ateliê 23 
* Todas as apresentações e atividades acontecem no Les Artistes Café Teatro (avenida Sete de 
Setembro, 377, Centro), exceto o espetáculo “Ambrozhya e o Phantasma da Arte”, que será encenado 
no Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 833, Centro, antigo Ideal Clube) 
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TCE sedia Simpósio de Controle Interno 

promovido pelo INSS 

7 de junho de 2019 

Com apoio da conselheira-presidente, Yara Lins 

dos Santos, o Tribunal de Contas do Amazonas 

(TCE-AM) sediou, na manhã de quinta-feira (6), o 1º 

Simpósio de Controle Interno – Amazônia 

(Audicamp). A programação iniciou às 8h30 e 

segue até as 17h, no auditório do TCE, com a 

palestra do procurador-geral de Contas do TCE, 

João Barroso. 

O evento é uma iniciativa do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e tem como objetivo estabelecer uma agenda entre órgãos que compõe o Sistema 

de Controle Interno da Administração Pública do Amazonas, nas instâncias federal, estadual e municipal, 

com reuniões regulares, fomentando o intercâmbio de conhecimento, informações de boas práticas 

inerentes ás áreas de Governança, Gestão de Riscos, Integridade, Combate a Corrupção e Excelência 

da Gestão. 

Segundo o auditor regional do INSS, Elias José de Carvalho, o evento tem como meta “tratar sobre 

assuntos que estão relacionados a constituição, a criação da comunidade interativa de controles 

internos, integração dos órgãos que fazem auditoria e que são responsáveis pelo controle interno desses 

órgãos. Nosso objetivo também é capacitar esses profissionais que trabalham em auditoria e aperfeiçoá-

los nas técnicas de auditoria”, ressaltou. 

Ao falar aos presentes, a conselheira Yara Lins dos Santos parabenizou o INSS “pela inic iativa do 

encontro e por debater um assunto tão importante para a administração pública”. Na ocasião, ela afirmou 

que o “TCE está de portas abertas para debater todos os temas que sejam para o aperfeiçoamento do 

serviço público”. 

Na programação da manhã, de 8h30 às 11h, participaram o auditor-chefe da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (Suframa), Damon Gonçalves de Lima Castro, e o auditor-chefe da Universidade 

Federal do Amazonas (Ufam), Dinorvan Fanhaimpork, o subsecretário de Controle Interno da Secretaria 

Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Arnaldo Flores, 

o auditor federal de Controle Interno do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Manoel Alencar de 

Queiroz,  e a assessora de controle interno da Controladoria Geral do Estado, Tereza Cristina Motta. 

Na parte da tarde das 14h às 15h, a programação continuou com a roda de conversa sobre o tema 

“Integridade e Governança”, com a superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do 

Amazonas, Mona Liza Prado Benevides Ruffeil; e sobre as “Boas Práticas” – Planejamento de Auditoria 

(PPAINSS), palestrada pela auditora regional do INSS de Belo Horizonte, Simone Delgado. 
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O procurador do Ministério Público de Contas (MPC-AM) João Barroso de Souza, finalizou o evento com 

a palestra sobre “Combate a Corrupção – Sob a ótica do MPC“. “Dentre os temas que tratados no 

evento, encontram-se assuntos de extrema importância para o controle interno e para o controle externo 

também. O Ministério Público de Contas veio colaborar com o debate, expondo a ótica do órgão e do 

TCE”, comentou. 
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Dori Carvalho recebe Título de Cidadão do Amazonas nesta segunda na Aleam 
Às 13h desta segunda (10), será realizada Sessão Especial de 
entrega do Título de Cidadão do Amazonas ao poeta, ator e 
escritor Dori Carvalho pelos relevantes serviços prestados ao 
Estado do Amazonas. A Lei Estadual no 4.754, de 4 de janeiro 
de 2019, é de autoria do deputado federal José Ricardo (PT), 
propositura apresentada ainda no ano passado, na Assembeia 
Legislativa do Estado (Aleam), e que este foi subscrita pelos 
deputados estaduais Serafim Corrêa (PSB) e Josué Neto 
(PSD). A cerimônia acontece no plenário da Aleam, com a 
participação de personalidades artísticas e culturais o Estado, 
como ainda de amigos, familiares e autoridades locais. 
Dorival Querino de Carvalho, nome completo de Dori, nasceu 
em 11 de junho de 1955, em São Joaquim da Barra (SP), 
tornando-se um reconhecido ator, escritor, cronista, poeta e 
diretor de teatro. Desde muito cedo, teve contato com obras de 
grandes autores brasileiros, inclusive, amazonenses, como 

Carlos Drummont, Manuel Bandeira e Thiago de Mello, principais influenciadores da sua brilhante 
trajetória no campo das artes. Chegou em Manaus em 1978, com o objetivo de criar uma livraria de 
ciências humanas e artes, e foi aqui que desenvolveu grande parte das suas obras e peças literárias, 
utilizando-as para extravasar as inquietudes com a situação social, econômica e política do país, 
sobretudo, do Amazonas. 
Para José Ricardo, essa é uma justa homenagem a um artista que tanto se dedicou na vida para além 
do empreendedorismo cultural. “Sempre usou seu apurado senso crítico, artístico e literário para 
denunciar a luta para sobrevivência dos marginalizados, do abandono das crianças, da exploração do 
proletariado. E, sem dúvidas, contribuiu com a sociedade amazonense, estimulando a leitura de mundo 
para uma parcela expressiva da população que é excluída das políticas públicas. Parabéns, Dori, você é 
um grande artista, um vencedor”. 
Ele é autor dos livros de poemas “Desencontro das Águas” e “Paixão e fúria”, editados pela editora 
Valer, e também da obra “Meu ovo esquerdo”, publicada pela editora Travessia. Além de ter publicado 
dezenas de crônicas e artigos em jornais. Tem ainda, no prelo, o livro de crônicas “Pequenas conquistas 
perdidas”. Atualmente, escreve o romance histórico “Uma viagem de trem rumo ao presídio Tiradentes”. 
Seu primeiro livro de poesia “Desencontro das Águas” teve reedição comemorativa, em agosto de 2018. 
Artistas consagrados, como o escritor Tenório Teles, são categóricos em afirmar que Dori “é filho de um 
tempo de dureza no país”, mas também de ricas experiências humanas e estéticas. E completa que o 
homenageado traz as marcas latentes do compromisso social, com o recorte político, com a linguagem 
despojada, numa poética que chama de desassossegada, sendo profundamente humana. 
Além de ter sido diretor da Divisão Artística na TV Educativa, foi coordenador e professor do Núcleo de 
Teatro da Universidade Federal do Amazonas; coordenador do Centro de Artes Chaminé; coordenador 
de eventos e assessor editorial da Editora Valer; diretor de produção e apresentador da TV Câmara, 
coordenador da Comissão de Acervo Histórico. Atualmente, é Mestre de Cerimônia da Câmara Municipal 
de Manaus, além do programa “Sobre Todas as Coisas”, em fase de produção, na Rádio Câmara, de 
Manaus. 
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