
AGENDA

Incentivo à
educação superior
Edição deste ano do Congresso de Iniciação Científica terá prêmio
especial para trabalhos na área de ensino superior

Omaior evento de iniciação
científica do país vai pas-
sar a incentivar também
pesquisas na área de ensino

superior. A 9a edição do Congresso de
Iniciação Científica (Conic), a ser rea-
lizada nos dias 13 e 14 de novembro
no Complexo Educacional FMU, em
São Paulo, vai reservar uma premiação
especial para pesquisas em educação.

Com inscrições encerradas no final
de setembro, o evento contabilizou
l .424 trabalhos, que ainda passarão por
avaliação. A divulgação dos aprovados
finais estava prevista para o meio do mês

de outubro. Podem participar alunos de
graduação de instituições públicas e pri-
vadas, do Brasil e do exterior, orientados
por professores mestres ou doutores.

Os trabalhos e premiações se divi-
dem em cinco áreas do conhecimento:
ciências biológicas e da saúde, ciências
exatas e da terra, ciências humanas e
sociais, ciências sociais aplicadas e en-
genharias e tecnologias. A maior parte
das inscrições da edição de 2009 foi na
área de biológicas, seguida pela área de
humanas, historicamente o setor de co-
nhecimento que recebe o maior número
de trabalhos todos os anos.

Cada área do conhecimento é di-
vidida em duas categorias: trabalhos
concluídos e em andamento, com pre-
miação de R$ 1.000 cada. Os alunos
vencedores dos trabalhos concluídos
concorrem também a um prêmio es-
pecial, no valor de R$ 2.000. O Prê-
mio de Incentivo ao Ensino Superior
será no valor de R$.000. O objetivo
é incentivar pesquisas cujo enfoque
esteja diretamente relacionado ao
ensino superior e ao incentivo de suas
melhores práticas. A banca avaliadora
será formada majoritariamente por
professores da FMU.



Os objetivos do Conic de despertar a
vocação para os campos das ciências e
carreiras tecnológicas, qualificar o cor-
po discente para ingresso nos programas
de pós-graduação, aprimorar o processo
formativo de profissionais para atua-
rem nos diversos setores da sociedade,
estimular professores-pesquisadores a
engajarem estudantes de graduação no
processo de investigação científica e
promover o interesse pela pesquisa no
campo da Ciência e da Tecnologia têm
dado resultados.

A vencedora do prêmio especial da
última edição, Alice Lopes Macedo, 23
anos, da Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),
com o projeto Avaliação do aproveita-
mento do resíduo sólido da extração de
óleo de mamona (Ricinus communis)
para produção de bioetanol, declarou à
época o interesse em seguir a carreira
acadêmica. No ano passado, foram re-
gistradas 1.188 inscrições, com 1.068
trabalhos participantes.

Os outros vencedores apresentaram
trabalhos sobre o efeito da estimulação
elétrica sobre a plasticidade neural: um
estudo em pacientes com déficit senso-
rial decorrente de AVE (Ciências Bio-
lógicas e Saúde - Fisioterapia), A per-
sonagem secundária em Eurípides: um
estudo sobre Taltíbio, em "As Troianas "
(Ciências Humanas e Sociais -Artes Cê-
nicas), os Efeitos da Política Monetária
na Estrutura a Termo de Taxa de Juros:
Uma aplicação à economia brasileira
(Ciências Sociais Aplicadas - Ciências
Econômicas), Desenvolvimento de um
sistema computadorizado para controle
do processo de adoção (Engenharias e
Tecnologias - Computação e Informá-
tica), Somas de Riemann e integrais
definidas no cálculo da irradiação solar
no topo da atmosfera (Ciências Exatas
e da Terra - Matemática), Desenvolvi-
mento de software para reconhecimento
de imagens no auxílio ao diagnóstico
médico (Engenharias e Tecnologias -
Computação e Informática). •

Lições de Obama
Diretor da campanha presidencial mais bem-sucedida dos
últimos tempos virá ao Brasil para falar aos gestores brasileiros

O que a bem-sucedida campanha

presidencial de Barack Obama pode

ensinar aos gestores das instituições

de ensino superior brasileiras? Essa

pergunta será respondida por Steve

Hildebrand, responsável por um dos

maiores feitos políticos do século,

aos gestores educacionais em no-

vembro. O depury manager, como é

chamado o profissional responsável

pela captação de recursos das cam-

panhas americanas, participará do

Congresso Hemisférico de Capta-

ção de Recursos da América Latina

(Fundrasing), a ser realizado em São

Paulo, nos dias 6 e 8 de novembro.

Pela primeira vez realizado fora

da Cidade do México, o evento

contará ainda com a presença de

mais de 20 preletores dos Estados

Unidos, Europa, América Latina e

Brasil. Entre os palestrantes estão

confirmados Daniela Barone, CEO

da ONG Impetus Trust, que no ano

passado ganhou o Charity Awards -

premiação que destaca o trabalho

das entidades filantrópicas mais

importantes do Reino Unido - e o

brasileiro Vilfredo Schurmann, coor-

denador das expedições da volta ao

mundo da família Schurmann.

Dentre os temas a serem dis-

cutidos, estarão, além da expe-

riência bem-sucedida na captação

de recursos da campanha eleitoral

do presidente dos Estados Unidos,

Barack Obama, estratégias inova-

doras e vitoriosas de organizações

líderes norte-americanas, brasileiras

e latino-americanas; desenvolvimen-

to de uma cultura de doações nas

organizações; estabelecimento de

estrutura de desenvolvimento da

captação de recursos; estímulo aos

participantes para iniciar projetos

de arrecadação, por meio do bom

relacionamento com ex-alunos e

potenciais doadores.

O objetivo principal do congresso

é reunir lideranças de instituições de

ensino e entidades para debater, tro-

car experiências e mostrar ser possível

desenvolver a cultura da sustentabili-

dade nas organizações por meio da

captação de recursos (fundraising). A

idéia é apresentar as estratégias para

essa atividade, seja ela por meio da

mobilização de recursos financeiros ou

humanos, aumentando, assim, a capa-

cidade da instituição e sua importância

na sociedade civil.

A estimativa é que participem

400 executivos e líderes do setor

educacional no Brasil e exterior.

"O captador de recursos é um

profissional que encontrará um

enorme potencial de oportunida-

des em um país como o Brasil",

afirma Custódio Pereira, diretor-

geral das Faculdades Integradas

Rio Branco, responsável pela rea-

lização do evento.
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