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Entrevista Edital DPDE

Bressiani: "Missão cumprida"
Agora ex-superintendente, José Carlos 

Bressiani avalia sua gestão de forma positiva, 

deseja sorte ao sucessor e diz que situação 

do IPEN é ‘dramática’, com perdas que 

poderão custar muito caro ao País. 

Vencedores são outorgados

A Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE) assinou Termo de Outorga 

dos oito projetos aprovados no Edital 

destinado para pesquisas em parceria com o 

Centro de Radiofarmácia (CR).Pág. 6 Pág. 3

o
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Diretoria orienta sobre compras e contratos
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BOAS & NOVAS

Fórum Técnico de Cura por Radiação

O IPEN e a RadTech South America 

organizam o 1º Fórum Técnico de Cura 

por Radiação com o objetivo de 

divulgar os aspectos mais inovadores 

da tecnologia, sua aplicação na 

indústria e a possibilidade de gerar 

novas parcerias entre empresas. O 

evento acontece no auditório do IPEN, 

dia 9 de março, das 8h às 17h30. 

Inscrições e informações pelos 

telefones (11) 3034-0078 / 2356-8166 / 

98233-3148 ou pelo e-mail: 

radtech@radtech.org.br

CR sedia workshop internacional

O Centro de Radiofarmácia (CR) vai 

sediar o "Workshop on Regulation of 

New Radiopharmaceuticals", no período 

de 13 a 15 de março. A coordenação do 

evento, de cunho internacional, é a 

pesquisadora Lorena Pozzo. Estão 

confirmadas as presenças da gerente de 

Garantia de Qualidade do CR, Elaine 

Bortoletti de Araújo e o médico Sérgio 

Todde, pesquisador da Universidade de 

Milão - Bicocca, Itália. Aos interessados, 

o programa já se encontra disponível no 

Portal do IPEN.

Plano Diretor tem início no dia 14

A Diretoria de Planejamento e Gestão 

(DPG) anunciou para 14 de março a 

série de apresentações que compõe o 

Seminário de Avaliação do Plano 

Diretor do IPEN, ano de 2016 - ciclo 

2017. As palestra dos gerentes com a 

apresentação dos principais resultados 

e as perspectivas para o ano se darão 

até 24 de março, data em que se 

realizarão as entregas de premiações 

para Pesquisador 2016 e Servidor. 

Todos os servidores do IPEN estão 

convidados a participar.
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Franco Lima iniciou o encontro 

comentando sobre questões legais 

relacionadas ao sistema de compras e 

contratos, definidas pela Lei nº 8.666/93. 

Ressaltou a importância dos gerentes 

elaborarem corretamente os projetos 

básicos para contratações de serviço ou 

os termos de referência nas aquisições 

de materiais ou equipamentos e sobre o 

rigor da legislação aplicável ao tema 

"aquisições no serviço público”, bem 

como a necessidade de justificar 

tecnicamente a marca dos produtos. 

O administrador Edson Franco Lima, que 

assumirá a Diretoria de Administração 

do IPEN, reuniu os gerentes do Instituto 

e seus substitutos para informações 

detalhadas e esclarecedoras sobre os 

procedimentos necessários para 

solicitações de compras, contratações 

de serviços e importação de materiais. A 

reunião aconteceu em 30 de janeiro de 

2017, no subsolo do Bloco A (foto).

Em seguida, convidou Rodney Bueno de 

Oliveira, gerente de Aquisições 

Nacionais (GAN) a dar mais informações 

sobre o sistema de compras. Cada 

pedido deve apresentar pelo menos um 

orçamento. Entretanto, a maior 

dificuldade encontrada é conseguir que 

empresas consultadas forneçam 

orçamentos. Oliveira destacou a 

necessidade de descreverem de forma 

A Administração disponibiliza para os 

servidores publicação com sugestões e 

roteiro para a elaboração correta de um 

projeto básico ou termo de referência. 

Os interessados podem acessá-la no 

Portal IPEN.

Concluindo as apresentações da 

reunião, Pedro Marcelino Santana da 

Silveira, responsável pela Gerência de 

Material e Patrimônio (GMP), orientou 

sobre o zelo que os usuários devem 

dedicar aos equipamentos que estão 

sob sua cautela e sobre o descarte de 

objetos para o arquivo-morto.

As atividades relacionadas com o 

desembaraço alfandegário, retirada de 

materiais importados, principalmente 

radioifármacos, foram comentadas por 

Washington de Carvalho Lopes, 

Gerência de Importação e Exportação.

Katia Cristina Iunes M. Santos, 

responsável pela Gerência de Contratos 

e Convênios (GCC) comentou sobre as 

diferenças entre as normas do serviço 

público e as das empresas terceirizadas, 

entre outros aspectos relacionados à 

contratação de serviços.

pormenorizada as aquisições solicitadas. 

"Temos o dever de cumprir a nossa missão"
Nomeado em 22 de dezembro pelo Governo do Estado de São Paulo e em 15 de fevereiro pelo 

Governo Federal, novo superintendente do IPEN, Wilson Aparecido Parejo Calvo, reconhece os 

desafios, mas afirma que o Instituto tem de honrar a confiança da sociedade na sua missão de 

promover o bem estar da população.
Págs. 4 e 5

Pilotos do Fluorcolina-18F 
prontos para serem testados 
clinicamente no A.C. Camargo

Usado em exames PET-CT e indicado para 

diagnóstico de tumor de próstata, o 

radiofármaco já está sendo produzido no 

Centro de Radiofarmácia do IPEN. Próximo 

passo é começar os testes clínicos no A.C. 

Camargo Cancer Center. Dirigentes da 

instituição de saúde visitaram o IPEN para 

formalizar parceria. Eduardo Nóbrega 

Pereira Lima, diretor de Serviços de 

Medicina Nuclear e PET-CT, destacou que "o 

IPEN tem uma contribuição essencial para a 

medicina nuclear no Brasil, ainda mais 

quando essa especialidade pode alcançar 

um número cada vez maior de usuários".

Pág. 7
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Editorial

Cortes e perdas: "não passarão"
participativa em todos os níveis, 

conseguiu, com esforço coletivo, 

enfrentar as limitações colocadas pela 

conjuntura, lidando com elas de forma 

"harmoniosa e eficaz".

Nesse período de mudança, o IPEN não 

parou. Nem poderia. A Diretoria de 

Pesquisa, desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) formalizou a assinatura dos 

termos de outorga aos projetos 

contemplados pelo 3º Edital Interno de 

Pesquisa e Desenvolvimento destinado à 

área de Radiofarmácia. Está é mais uma 

iniciativa na busca de soluções que 

contribuam para a superação de 

desafios técnicos enfrentados pelo IPEN. 

O objetivo da DPDE é proporcionar o 

estímulo e a motivação de grupos de 

pesquisa a interagirem e se fortalecerem 

no desenvolvimento de processos 

científicos e tecnológicos (pág. 3).

Outra notícia animadora diz respeito 

diretamente à saúde: depois de muito 

esforço empreendido em parceria, está 

tudo pronto para o início dos testes 

clínicos com Fluorcolina-18F no A. C. 

Camargo Cancer Center. Os dirigentes 

desta instituição estiveram no IPEN para 

formalizar acordo (pág. 7). O 

Fluorcolina-18F é o radiofármaco usado 

em exames PET-CT (tomografia por 

emissão de pósitrons – tomografia 

computadorizada) para detecção 

precoce de tumores de próstata, que 

começou a ser produzido em larga 

escala pelo Centro de Radiofarmácia. 

Para usar as palavras do novo 

superintendente, o IPEN é um 

patrimônio para o Brasil.

Este ano o IPEN começa uma nova 

gestão, e muitas são as expectativas 

quanto aos desafios a serem 

enfrentados pelo Superintendente 

Wilson Aparecido Parejo Calvo, que 

substitui José Carlos Bressiani. Com a 

experiência acumulada à frente da 

Diretoria de Administração do Instituto, 

Calvo foi indicado por unanimidade no 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) e 

seu nome foi ratificado pelo Conselho 

Superior. Foi nomeado em 22 de 

dezembro de 2016, pelo Governo do 

Estado de São Paulo, e no dia 15 de 

fevereiro, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações 

(MCTIC) publicou sua nomeação no 

Diário Oficial da União (D.O.U.).

O novo superintendente sabe das 

dificuldades e desafios que enfrentará, 

mas se mantém otimista, sobretudo 

porque acredita no "trabalho, 

compromisso e determinação dos 

diretores, gerentes, servidores, 

colaborados e alunos" no compromisso 

com a melhoria da qualidade de vida da 

população brasileira. Esta edição traz 

uma entrevista (págs. 4 e 5) com Wilson 

Calvo, em que explicita suas próprias 

expectativas para os próximos quatro 

anos. O importante - ele destaca - é o 

IPEN honrar a confiança da sociedade 

na sua missão de promover o bem estar 

social. "O voto de confiança da 

sociedade é o nosso maior legado", diz.

Bressiani também é entrevistado nesta 

edição (pág. 6) e afirma deixar o cargo 

com o sentimento de dever cumprido.  

Considera que sua gestão foi 
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Calvo, o diretor de Produtos e Serviços, 

Jair Mengatti, a gerente de Garantia da 

Qualidade, Elaine Bortoleti de Araújo, a 

pesquisadora Regina Célia Gorni Carneiro,  

e o químico Luis Alberto Pereira Dias, 

todos vinculados ao CR.

Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela 

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo 

Diretores: Marcelo Linardi, Antonio Teixeira e Silva, Jair Mengatti, , Willy Hope de Souza, Edson Franco 

Lima

Chefe da ACI: Edvaldo R. Paiva da Fonseca

Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima

Colaboração: Katia Itioka, Walkiria Gomes dos Santos e Margareth Lopes Bustos

Edição on-line

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br
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Será convocado o primeiro classificado 

para implementação de bolsa e, em 

caso de impedimento, o segundo 

poderá assumir). A chamada da lista de 

espera obedecerá rigorosamente a 

classificação dos candidatos. A avaliação 

dos candidatos foi realizada por uma 

comissão composta por três professores 

doutores, especialistas em Corrosão. 

Foram considerados na classificação os 

seguintes critérios: o curriculum vitae, a 

correlação entre os trabalhos 

publicados pelos candidatos e o tema 

de interesse do projeto, o plano de 

trabalho e sua aderência ao tema do 

projeto de pesquisa, à luz do disposto 

no Edital da FAPESP.

FLUORCOLINA-18F

Dirigentes do A. C. Camargo Cancer 

Center estiveram no IPEN, neste mês de 

fevereiro, para formalizar acordo que 

possibilitará os primeiros testes clínicos 

com a  Fluorcolina-18F, radiofármaco 

usado em exames PET-CT (tomografia 

por emissão de pósitrons – tomografia 

computadorizada) para detecção precoce 

de tumores de próstata, que começou a 

ser produzido em larga escala pelo 

Centro de Radiofarmácia (CR).

Participaram da reunião o médico 

Eduardo Nóbrega de Lima, diretor de 

Serviços de Medicina Nuclear e PET-CT 

do AC Camargo Center, o professor Luiz 

Juliano Neto, superintendente de Ensino, 

e Vilma Regina Martins, superintendente 

de Pesquisa da instituição. Pelo IPEN, 

participaram  o superintendente Wilson 

"Como instituição oncológica,

é sempre positivo ampliar 

as possibilidades de exames".

Sabemos, a priori, que haverá

ganhos", diz o médico Eduardo

Nóbrega de Lima, diretor de

Serviços de Medicina Nuclear 

e PET-CT do hospital. 

Tudo pronto para testes clínicos no A.C. Camargo  

FAPESP divulga resultado de seleção para bolsa pós-doc 
A FAPESP divulgou o resultado do do 

Processo de Seleção para Bolsa de Pós-

Doutorado para o  Centro de Ciência e 

Tecnologia dos Materiais (CCTM),  no 

âmbito do Projeto Temático "Estudo da 

corrosão localizada e caracterização da 

resistência à corrosão associada à fadiga 

na região de solda em ligas de alumínio 

de elevada resistência soldadas por 

fricção (FSW)". Uyime Donatus, Raquel 

Vichessi e  Girley Ferreira foram os 

classificados em primeiro, segundo e 

terceiro lugares, respectivamente.

ÁREA DE CORROSÃO/CCTM

em larga escala da Fluorcolina-18F outras 

parcerias sejam firmadas. "Quanto mais 

pudermos expandir a distribuição, mais 

pessoas serão beneficiadas, e nós 

cumprimos nossa missão de promover a 

melhoria da qualidade de vida da 

população brasileira", salientou Regina.

Para o médico Eduardo Nóbrega Pereira 

Lima, "o IPEN tem uma contribuição 

essencial para a medicina nuclear no 

Brasil, ainda mais quando essa 

especialidade pode alcançar um número 

cada vez maior de usuários", disse, 

acrescentando estar "muito otimista" 

quanto aos testes clínicos. "Sabemos, a 

priori, que haverá ganhos".

Expectativa

A Fluorcolina-18F é indicada para o 

diagnóstico em tumor de próstata. De 

acordo com Regina Célia Gorni Carneiro, 

os testes pilotos do IPEN já estão  

prontos, o modelo de contrato já foi 

aprovado pelo departamento jurídico do 

Instituto, faltando apenas a aprovação no 

jurídico do AC Camargo.

"Estamos com os nossos pilotos prontos. 

Foram feitos todos os testes de 

estabilidades e de controle de qualidade. 

Assim que o jurídico do AC Camargo 

aprovar [o contrato], vamos finalmente 

iniciar os testes clínicos", explicou Regina. 

A expectativa, segundo ela, é de que com 

o início dos testes clínicos e a produção 

CARTÃO 
DE VISITA

O Repositório Digital do IPEN é 

um equipamento institucional de 

acesso aberto, criado com o 

objetivo de reunir, preservar, 

disponibilizar e conferir maior 

visibilidade à Produção Científica 

publicada pelo Instituto, desde sua 

criação em 1956. Operando 

inicialmente como uma base de 

dados referencial, o Repositório foi 

disponibilizado na atual 

plataforma, em junho de 2015. 

Nele está disponível o acesso ao 

conteúdo digital de artigos de 

periódicos, eventos, nacionais e 

internacionais, livros, capítulos, 

dissertações, teses e relatórios 

técnicos. Utiliza o software livre 

Dspace, desenvolvido pelo 

Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Para descrição 

dos metadados, adota o padrão 

Dublin Core. É compatível com o 

Protocolo de Arquivos Abertos 

(OAI) permitindo 

interoperabilidade com 

repositórios de âmbito nacional e 

internacional. O gerenciamento do 

Repositório está a cargo da 

Biblioteca do IPEN. Constam neste 

RI, até o presente momento 

20.950 itens que tanto podem ser 

artigos de periódicos ou de 

eventos nacionais e internacionais, 

dissertações e teses, livros, 

capítulo de livros e relatórios 

técnicos. Para participar do RI-

IPEN é necessário que pelo menos 

um dos autores tenha vínculo 

acadêmico ou funcional com o 

Instituto. Apresenta também um 

aspecto inovador no seu 

funcionamento: por meio de 

metadados específicos ele está 

vinculado ao sistema de 

gerenciamento das atividades do 

Plano Diretor anual do IPEN 

(SIGEPI). Em breve, matéria mais 

detalhada no Órbita.
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Da esq. para dir.: Eduardo Nóbrega (A.C. Camargo), Wilson Calvo e Jair Mengatti (IPEN), Luiz Juliano e 
Vilma Martins (A.C. camargo), Regina Carneiro e Elaine Bortoleti (IPEN)
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EDITAL INTERNOJOSÉ CARLOS BRESSIANI

"Renovação de competências custará caro ao País" DPDE formaliza outorga dos comtemplados
No dia 21 de fevereiro, na 

Superintendência do Instituto, foi 

realizada a cerimônia de assinatura dos 

termos de outorga aos projetos 

contemplados pelo 3º Edital Interno de 

Pesquisa e Desenvolvimento destinado à 

área de Radiofarmácia. 

O objetivo da Diretoria de Pesquisa, 

desenvolvimento e Ensino (DPDE) com 

esses editais anuais é buscar soluções 

que contribuam para a superação de 

desafios técnicos enfrentados pelo IPEN 

no atendimento às demandas da 

sociedade, bem como proporcionar o 

estímulo e a motivação de grupos de 

pesquisa a interagirem e se fortalecerem 

no desenvolvimento de processos 

científicos e tecnológicos.

Os resultados foram alcançados com 

pleno êxito e destacados pelo 

superintendente Wilson Calvo. A 

gerente de Garantia da Qualidade do 

Centro de Radiofarmácia (CR) do IPEN, 

Elaine Bortoleti de Araújo, comentou 

sobre o processo de escolha dos 

projetos apresentados e formas de 

avaliação e acompanhamento de suas 

implementações. 

O CR realizou um workshop interno para 

a definição das áreas prioritárias para o 

recebimento de propostas. Dentre elas, 

estão o aprimoramento de processos de 

produção de reagentes liofilizados, 

análise de impurezas emissoras de 

radiações alfa e beta, estudos 

toxicológicos de radiofármacos entre 

outros. Das nove propostas 

apresentadas, oito foram aprovadas.

O apoio financeiro para a execução dos 

projetos é decidido pelo Conselho 

Técnico-Administrativo do instituto e 

varia de acordo com o orçamento e as 

prioridades de gestão. O total de 

recursos destinados para o 

desenvolvimento dos projetos 

aprovados é de R$ 620.194,77. A 

assessora da Administração do IPEN, 

Joselfina M. S. Esteves, fará o controle 

orçamentário e orientará os 

coordenadores de cada projeto sobre o 

uso dos recursos destinados.

"Com poucos recursos investidos do 

orçamentário, conseguimos, com os 
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porque sempre esteve apoiada em um 

grande número de pessoas dedicadas e 

competentes e se manteve aberta e 

participativa em todos os níveis, conseguiu 

enfrentar as limitações colocadas pela 

conjuntura e lidou com elas de forma 

harmoniosa e eficaz.

Onde considera que houve avanço e onde 

não andou como o senhor pretendia?

Creio que os maiores avanços resultaram da 

percepção da necessidade de maior 

integração, que levou as unidades do IPEN 

buscarem conjuntamente novos caminhos. 

Nessa linha, foram criados editais internos 

para desenvolvimento de projetos 

envolvendo vários centros, foi ampliada a 

busca de parcerias com outras instituições do 

Brasil e do Exterior, resultando em vários 

benefícios, como o aumento do número de 

alunos na pós-graduação via convênios, 

aumento da qualidade das publicações, 

aumento da captação de recursos em 

agências de fomento, aumento da interação 

com empresas estabelecidas e em formação 

via lei de inovação tecnológica. Nesse 

período, também atendemos toda a 

Após quatro anos de mandato, qual a 

avaliação geral que faz da sua gestão?

Agora, olhando para trás, vejo que embora o 

período tenha sido difícil, conseguimos 

enfrentar os problemas e manter o IPEN 

funcionando. Do primeiro ano ao último do 

meu mandato, o grau de dificuldade só foi 

aumentando. O déficit orçamentário se 

ampliava a cada ano, enquanto o número de 

funcionários diminuía. Em média, tivemos 50 

aposentadorias por ano. Conseguimos os 

recursos financeiros necessários para 

minimamente custear as despesas, mas não 

sem muito esforço, stress e trabalho 

articulado. Neste contexto, creio que o 

grande mérito da nossa gestão, apoiada pela 

grande competência dos gerentes e 

servidores, foi não só ter mantido o IPEN 

funcionando, com praticamente o mesmo 

nível de resultados, mas também ter 

introduzido diversas práticas de gestão que 

se mostraram muito eficientes. Enfim, 

acredito que a nossa gestão, digo nossa 

uma expectativa da comunidade nesse 

sentido. O que pesou na sua decisão?

Tomei a decisão de não pleitear um segundo 

mandato por vários motivos, sendo o 

principal deles o de acreditar que quatro 

anos é tempo suficiente para um dirigente 

implantar os seus conceitos de gestão. Após 

este período, normalmente há acomodação, 

do dirigente e também da instituição que 

administra. A vinda de um novo dirigente 

sempre traz novas expectativas e novas 
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demanda por radiofármacos, avançamos 

bastante no processo de certificação dos 

mesmos na ANVISA, buscando atender às 

Boas Práticas de Fabricação, e recebemos a 

certificação do IBAMA. Enfim, foram muitos 

os resultados alcançados, mas algumas metas 

não foram concretizadas. A principal delas foi 

a não realização de concursos para reposição 

de pessoal, que fez com que outras 

atividades que gostaríamos de implantar se 

tornaram inviáveis.

Poucas pessoas acreditavam quando o 

senhor afirmava não ter a intenção de ser 

reconduzido ao cargo, já que há sempre 

editais de P&D, excelentes resultados 

tanto em motivação de pessoal, 

interação entre os grupos e 

desenvolvimentos científicos”, destacou 

o diretor da DPDE, Marcelo Linardi.

Durante a cerimônia, Linardi anunciou 

que a DPDE lançará em 2017 um edital 

aberto a todo o IPEN para a geração de 

oportunidades na criação de linhas de 

pesquisa inseridas no Plano Diretor.

A
rt

e
 s

o
b

re
 f

o
to

s:
 E

.R
.P

a
iv

apráticas que elevam a motivação dos 

servidores e beneficiam a instituição.

O que vai fazer agora?

Pretendo diminuir um pouco o meu ritmo de 

trabalho e stress, e com toda a experiência 

adquirida nesses anos poderei contribuir 

assessorando a nova gestão em atividades 

que julgarem que eu possa colaborar. Talvez 

possa assumir outros desafios, em que eu 

simultaneamente contribua e aprenda.

Quais serão os principais desafios que o 

novo superintendente, Dr. Wilson Calvo, 

fenfrentará, na sua avaliação?

Em uma reunião do Conselho Técnico 

Administrativo-CTA, quando discutíamos 

possíveis candidaturas, o Dr. Wilson Calvo foi 

indicado por todos como a melhor opção, 

em função de sua grande experiência, 

competência, enorme dedicação e, 

principalmente, pelo seu perfil conciliador e 

democrático. Isso também ficou claro para os 

membros do Conselho Superior, que o 

escolheram para dirigir o IPEN. Tenho certeza 

que ele e sua equipe farão uma ótima gestão, 

elevando ainda mais o nome e a imagem do 

IPEN. Creio que as principais dificuldades e 

desafios que ele enfrentará serão os mesmos 

que da gestão anterior, ou seja, reposição de 

pessoal, orçamento reduzido, e 

principalmente, encontrar um novo modelo 

de gestão da produção de radiofármacos. 

Certa vez, o senhor afirmou “O Instituto 

que salva vidas não pode morrer”. 

Ainda vê possibilidade de acontecer?

Infelizmente, sim. A frase é bastante forte e 

de efeito, mas se não houver uma rápida 

recomposição do quadro de funcionários e 

uma nova forma de gestão para a 

Radiofarmácia, o Instituto perderá seu 

grau de excelência e algumas áreas e 

laboratórios terão que ser literalmente 

fechados. Em algumas áreas importantes, a 

competência que foi adquirida ao logo de 

décadas e com muito esforço e 

investimento do país vem se perdendo. 

Caso o quadro não se altere, isto vai se 

acentuar nos próximos anos, em função da 

idade avançada do quadro de servidores. 

A situação é dramática. Com as 

dificuldades financeiras já sabemos lidar, e 

elas serão passageiras, mas a formação de 

um profissional competente na área é 

demorada e necessita da transferência do 

conhecimento por pessoas experientes, 

que são justamente as que o IPEN está 

perdendo. Teremos que começar um novo 

processo, isto demora e novamente vai 

custar muito caro para o país. 

Contrariando as expectativas, 

Bressiani não pleiteia um novo 

mandato. Deixa a Superintendência 

com o sentimento de dever 

cumprido, mas teme por um futuro 

"dramático" para o Instituto, devido 

a não recomposição em tempo 

hábil do quadro de competências.

PROJETOS APROVADOS

    "Determinação de tamanho de 

partículas no desenvolvimento de síntese 

e controle de qualidade de Citrato de 

Ítrio coloidal para radiosinovectomia”

Pesquisador responsável: Ademar 

Benévolo Lugão, do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA)

    "Avaliação toxicológica de 

radiofármacos produzidos no Centro de 

Radiofarmácia para atendimento a 

resoluções da ANVISA”

Pesquisador responsável: Carlos 

Roberto Jorge Soares, do Centro de 

Biotecnologia (CB)

    "Desenvolvimento de modelos de 

cultivo tridimensional in vitro de células 

tumorais como sistema teste para 

avaliação de eficácia de radiofármacos 

produzidos pelo IPEN”

Pesquisador responsável: Daniel Perez 

Vieira, do Centro de Biotecnologia (CB)

    "Aplicação de métodos sistêmicos na 

análise de cultura da segurança do 

Centro de Radiofarmácia»

Pesquisador responsável: Francisco 

Luiz de Lemos, do Centro de 

Engenharia Nuclear (CEN)

    "Simulação de processo de produção 

dos reagentes liofilizados”

Pesquisador responsável: Hélio 

Fernando Rodrigues Ferreto, do Centro 

de Química e Meio Ambiente (CQMA)

     "Utilização de técnicas de 

planejamento de experimentos nos 

processos de produção dos reagentes 

liofilizados”

Pesquisador responsável: José 

Antônio Sêneda, do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA)

    "Monitoramento por meio de PET-CT 

dos efeitos do laser de baixa potência 

em tecido adiposo marrom e tecido 

tumoral”

Pesquisador responsável: Martha S. 

Ribeiro, do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA)

     "Desenvolvimento de técnicas 

analíticas para a determinação de 

impurezas emissoras alfa e beta para o 

controle de pureza radionuclídica dos 

radiofármacos produzidos no CR”

Pesquisador responsável: Mauro da 

Silva Dias, do Centro do Reator de 

Pesquisa (CRPq)
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Capa
SUPERINTENDENTE WILSON A. PAREJO CALVO

O senhor assume a Superintendência 

do IPEN num momento político-

econômico crítico do País. Quais 

serão os maiores desafios?

Wilson Calvo - Os enormes desafios a 

serem enfrentados estão relacionados à 

redução no quadro de servidores, à 

impossibilidade de contratação e 

renovação dos profissionais, aos 

contingenciamentos orçamentários e às 

exigências jurídicas enfrentadas nos 

processos administrativos. Apesar da 

existência de um Programa de Pós-

Graduação de excelência que é nota 6 

na CAPES, a inexistência de concursos 

públicos impede a fixação de 

competências essenciais. Para que o 

IPEN possa desempenhar seu papel 

institucional e continuar contribuindo 

de forma destacada no 

desenvolvimento do País, por meio dos

 onze Centros de Pesquisa, o número 

atual de 726 servidores está muito 

aquém das reais necessidades.

Como acredita que esse déficit de 

pessoal possa ser superado em curto, 

médio prazo, enquanto não há 

contratação?

Calvo - Com o trabalho, compromisso e 

determinação dos diretores, gerentes, 

servidores, colaboradores e alunos, em 

consonância às recomendações do 

Conselho Superior do Instituto e às 

diretrizes da CNEN. Creio que o 

empenho de todos é fundamental para 

exercemos nossa missão, cujo 

compromisso é com a melhoria da 

qualidade de vida da população 

brasileira, produzindo conhecimentos 

científicos, desenvolvendo tecnologias, 

gerando produtos e serviços e 

formando recursos humanos nas áreas 

nuclear e correlatas.  

O IPEN é hoje um instituto que vai 

muito além da pesquisa e tecnologia 

nuclear, porém continua associado 

sempre a essa área...

Calvo - Sim, iniciaram-se e consolidam-

se ações de excelência nas áreas de 

materiais, meio ambiente, lasers, 

biotecnologia, nanotecnologia e, 

recentemente, tornou-se responsável 

pelo desenvolvimento de grande parte 

da competência nacional em células 

combustíveis a hidrogênio. Mas convém 

destacar que o IPEN participa 

decisivamente de todos os avanços 

brasileiros na área nuclear, seja no ciclo 

do combustível, onde teve papel 

importante no processo de 

enriquecimento de urânio, ou na 

engenharia de reatores nucleares, assim 

como em aplicações das radiações 

ionizantes. Esse histórico está muito 

relacionado à imagem do Instituto.

E quanto à produção de novos 

radiofármacos? Quais as perspectivas 

para os próximos quatro anos?

Calvo - O Centro de Radiofarmácia é de 

extrema importância para a Medicina 

Nuclear Brasileira, na medida em que 

85% de todos os radiofármacos 

utilizados para diagnósticos e terapias 

são produzidos pelo IPEN no Brasil. 

Além disso, 80% dos procedimentos de 

Medicina Nuclear utilizam Tecnécio-99m 

e o Instituto é o único produtor nacional 

de 426 geradores de 99mTc/99Mo por 

semana, com participação de 4,4% do 

mercado mundial em consumo de 

molibdênio-99. No entanto, se for 

considerado o fator per capita, esse 

atendimento é proporcionalmente 

inferior a muitos países, tais como, 

Argentina e EUA (2,6 e 6,2 vezes menor, 

respectivamente). Assim, torna-se 

inevitável o crescimento de mercado já 

previsto no “Plano Plurianual (2016-

2019): Desenvolvimento, produção e 

inclusão social”; tendo em vista os 

equipamentos precisos em diagnósticos 

(PET-CT e PET-MIR) e o 

desenvolvimento de novos 

radiofármacos para aplicação 

teranóstico. Atualmente, por força de 

monopólio, 38 radiofármacos compõem 

a carteira de produtos comercializados 

pelo IPEN, com faturamento anual de R$ 

120 milhões, os quais retornaram à União. 

A importância de se manter este portfólio 

para a área médica está na abrangência das 

possibilidades de diagnósticos mais 

precisos, nas terapias que proporcionam e 

no número de tratamentos realizados. 

O IPEN pretende investir na produção de 

novos radiofármacos?

Calvo -A nossa meta é aumentar o 

catálogo de produtos para diagnóstico e 

terapia em Medicina Nuclear, por meio dos 

projetos já financiados pelo Ministério da 

Saúde, nos valores de R$17,6 milhões 

(2013-2015) e R$30,3 milhões (2016-2018), 

para adequação das instalações do Centro 

de Radiofarmácia, obtenção e manutenção 

do Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação, registro dos radiofármacos 

junto à ANVISA, ampliação da produção de 

radioisótopos e radiofármacos e do 

conjunto de produtos oferecidos ao País. 

Destacam-se ainda os convênios anuais 

firmados com a Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo (R$2,64 milhões).

Cobra-se muito das instituições de 

pesquisa resultados “práticos”, produtos 

de inovação, além de produção 

acadêmica relevante. Como o senhor 

avalia o IPEN na conjuntura atual?

Calvo - Os vários acordos de parceria e 

convênios acadêmicos no país e exterior 

fortalecem o Programa de Tecnologia 

Nuclear do IPEN associado à USP, 

titulando-se 2.645 mestres e doutores, em 

41 anos de existência. O atual portfólio do 

Instituto, fruto da realização de workshops, 

prêmios como Petrobras, CAPES e USP de 

Teses, ABIQUIM, ABRAFATI, dentre outros, e 

feiras de inovação tecnológicas temáticas à 

área nuclear e às correlatas, é composto de 

19 softwares registrados, 116 depósitos de 

pedido de patente, 14 patentes concedidas 

e 8 marcas registradas, além da média anual 

de 264 publicações em periódicos 

internacionais (dois na Revista NATURE) e 

índice H Institucional de 62. Destaca-se 

ainda a existência da Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica de São Paulo 

(IPEN/USP-CIETEC), no Campus do Instituto, 

com o objetivo de ampliar o índice de 

sobrevivência e a competitividade das 110 

empresas atuais, para incentivar o 

crescimento da economia Brasileira, o 

aumento da geração de empregos e da 

capacidade de exportação do País. Esses 

indicadores dizem muito sobre a 

importância do IPEN para o Brasil. 

Quais as perspectivas a longo prazo?

Calvo - O IPEN tem um importante 

papel a cumprir. O plano de trabalho do 

Convênio do Governo do Estado de São 

Paulo e a CNEN (2011-2036), o Plano 

Diretor (2011-2020), os Planos de Ação e 

Relatórios de Gestão Institucionais 

traçam as principais diretrizes para o 

gerenciamento da Instituição. Além dos 

projetos financiados pela AIEA, FAPESP e 

CNPq, o IPEN foi contemplado com o 

total de R$17,8 milhões destinados à 

aquisição e à manutenção de 

equipamentos e de bolsas de estudo, 

para fortalecimento e operacionalização 

de seus laboratórios multiusuários, além 

dos R$25 milhões investidos no Projeto 

do RMB. Todos esses recursos 

provenientes da FINEP, do MCTIC. Na 

Visão de Futuro (2017-2020), o principal 

desafio será manter e melhorar o grau 

de excelência alcançado pela Instituição. 

E como será possível manter e 

melhorar?

Calvo - Preservando-se as ações de 

Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e 

Inovação Tecnológica, deve-se sustentar 

as atividades relacionadas à produção de 

radiofármacos, à construção do RMB e 

aquelas relacionadas à Lei de Inovação. 

A produção de radioisótopos e 

radiofármacos deverá possuir um novo 

modelo de gestão, mais ágil e flexível. As 

atividades de excelência do IPEN estarão 

inseridas e discutidas nos trabalhos do 

Comitê de Desenvolvimento do 

Programa Nuclear Brasileiro (PNB), 

coordenado pelo GSI, na Presidência da 

República.

Qual mensagem gostaria de passar 

aos nossos servidores?

Calvo - No IPEN lutamos nossas 

batalhas diárias. Com conhecimento, 

compromisso, persistência, 

determinação, liderança e trabalho em 

equipe dos servidores, colaboradores, 

pesquisadores eméritos e dos alunos 

mantemos o voto de confiança e o maior 

legado que a sociedade Brasileira 

depositou em todos nós: O DEVER DE 

CUMPRIR SEMPRE COM NOSSA 

MISSÃO, em caixa alta. 

Nomeado pelo MCTIC neste mês de 

fevereiro, o novo superintendente

do IPEN, Wilson Calvo, fala dos

principais desafios e dificuldades a

serem enfrentados, mas mantém o

otimismo quanto à capacidade

de o Instituto se manter produtivo. 

"Os nossos indicadores

dizem muito sobre a importância 

do IPEN para o Brasil. Temos um

papel a cumprir, e isso exige

conhecimento, compromisso,

persistência e determinação de

todos os servidores"
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"Temos o dever de cumprir com nossa missão"
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EDITAL INTERNOJOSÉ CARLOS BRESSIANI

"Renovação de competências custará caro ao País" DPDE formaliza outorga dos comtemplados
No dia 21 de fevereiro, na 

Superintendência do Instituto, foi 

realizada a cerimônia de assinatura dos 

termos de outorga aos projetos 

contemplados pelo 3º Edital Interno de 

Pesquisa e Desenvolvimento destinado à 

área de Radiofarmácia. 

O objetivo da Diretoria de Pesquisa, 

desenvolvimento e Ensino (DPDE) com 

esses editais anuais é buscar soluções 

que contribuam para a superação de 

desafios técnicos enfrentados pelo IPEN 

no atendimento às demandas da 

sociedade, bem como proporcionar o 

estímulo e a motivação de grupos de 

pesquisa a interagirem e se fortalecerem 

no desenvolvimento de processos 

científicos e tecnológicos.

Os resultados foram alcançados com 

pleno êxito e destacados pelo 

superintendente Wilson Calvo. A 

gerente de Garantia da Qualidade do 

Centro de Radiofarmácia (CR) do IPEN, 

Elaine Bortoleti de Araújo, comentou 

sobre o processo de escolha dos 

projetos apresentados e formas de 

avaliação e acompanhamento de suas 

implementações. 

O CR realizou um workshop interno para 

a definição das áreas prioritárias para o 

recebimento de propostas. Dentre elas, 

estão o aprimoramento de processos de 

produção de reagentes liofilizados, 

análise de impurezas emissoras de 

radiações alfa e beta, estudos 

toxicológicos de radiofármacos entre 

outros. Das nove propostas 

apresentadas, oito foram aprovadas.

O apoio financeiro para a execução dos 

projetos é decidido pelo Conselho 

Técnico-Administrativo do instituto e 

varia de acordo com o orçamento e as 

prioridades de gestão. O total de 

recursos destinados para o 

desenvolvimento dos projetos 

aprovados é de R$ 620.194,77. A 

assessora da Administração do IPEN, 

Joselfina M. S. Esteves, fará o controle 

orçamentário e orientará os 

coordenadores de cada projeto sobre o 

uso dos recursos destinados.

"Com poucos recursos investidos do 

orçamentário, conseguimos, com os 
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porque sempre esteve apoiada em um 

grande número de pessoas dedicadas e 

competentes e se manteve aberta e 

participativa em todos os níveis, conseguiu 

enfrentar as limitações colocadas pela 

conjuntura e lidou com elas de forma 

harmoniosa e eficaz.

Onde considera que houve avanço e onde 

não andou como o senhor pretendia?

Creio que os maiores avanços resultaram da 

percepção da necessidade de maior 

integração, que levou as unidades do IPEN 

buscarem conjuntamente novos caminhos. 

Nessa linha, foram criados editais internos 

para desenvolvimento de projetos 

envolvendo vários centros, foi ampliada a 

busca de parcerias com outras instituições do 

Brasil e do Exterior, resultando em vários 

benefícios, como o aumento do número de 

alunos na pós-graduação via convênios, 

aumento da qualidade das publicações, 

aumento da captação de recursos em 

agências de fomento, aumento da interação 

com empresas estabelecidas e em formação 

via lei de inovação tecnológica. Nesse 

período, também atendemos toda a 

Após quatro anos de mandato, qual a 

avaliação geral que faz da sua gestão?

Agora, olhando para trás, vejo que embora o 

período tenha sido difícil, conseguimos 

enfrentar os problemas e manter o IPEN 

funcionando. Do primeiro ano ao último do 

meu mandato, o grau de dificuldade só foi 

aumentando. O déficit orçamentário se 

ampliava a cada ano, enquanto o número de 

funcionários diminuía. Em média, tivemos 50 

aposentadorias por ano. Conseguimos os 

recursos financeiros necessários para 

minimamente custear as despesas, mas não 

sem muito esforço, stress e trabalho 

articulado. Neste contexto, creio que o 

grande mérito da nossa gestão, apoiada pela 

grande competência dos gerentes e 

servidores, foi não só ter mantido o IPEN 

funcionando, com praticamente o mesmo 

nível de resultados, mas também ter 

introduzido diversas práticas de gestão que 

se mostraram muito eficientes. Enfim, 

acredito que a nossa gestão, digo nossa 

uma expectativa da comunidade nesse 

sentido. O que pesou na sua decisão?

Tomei a decisão de não pleitear um segundo 

mandato por vários motivos, sendo o 

principal deles o de acreditar que quatro 

anos é tempo suficiente para um dirigente 

implantar os seus conceitos de gestão. Após 

este período, normalmente há acomodação, 

do dirigente e também da instituição que 

administra. A vinda de um novo dirigente 

sempre traz novas expectativas e novas 
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demanda por radiofármacos, avançamos 

bastante no processo de certificação dos 

mesmos na ANVISA, buscando atender às 

Boas Práticas de Fabricação, e recebemos a 

certificação do IBAMA. Enfim, foram muitos 

os resultados alcançados, mas algumas metas 

não foram concretizadas. A principal delas foi 

a não realização de concursos para reposição 

de pessoal, que fez com que outras 

atividades que gostaríamos de implantar se 

tornaram inviáveis.

Poucas pessoas acreditavam quando o 

senhor afirmava não ter a intenção de ser 

reconduzido ao cargo, já que há sempre 

editais de P&D, excelentes resultados 

tanto em motivação de pessoal, 

interação entre os grupos e 

desenvolvimentos científicos”, destacou 

o diretor da DPDE, Marcelo Linardi.

Durante a cerimônia, Linardi anunciou 

que a DPDE lançará em 2017 um edital 

aberto a todo o IPEN para a geração de 

oportunidades na criação de linhas de 

pesquisa inseridas no Plano Diretor.
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apráticas que elevam a motivação dos 

servidores e beneficiam a instituição.

O que vai fazer agora?

Pretendo diminuir um pouco o meu ritmo de 

trabalho e stress, e com toda a experiência 

adquirida nesses anos poderei contribuir 

assessorando a nova gestão em atividades 

que julgarem que eu possa colaborar. Talvez 

possa assumir outros desafios, em que eu 

simultaneamente contribua e aprenda.

Quais serão os principais desafios que o 

novo superintendente, Dr. Wilson Calvo, 

fenfrentará, na sua avaliação?

Em uma reunião do Conselho Técnico 

Administrativo-CTA, quando discutíamos 

possíveis candidaturas, o Dr. Wilson Calvo foi 

indicado por todos como a melhor opção, 

em função de sua grande experiência, 

competência, enorme dedicação e, 

principalmente, pelo seu perfil conciliador e 

democrático. Isso também ficou claro para os 

membros do Conselho Superior, que o 

escolheram para dirigir o IPEN. Tenho certeza 

que ele e sua equipe farão uma ótima gestão, 

elevando ainda mais o nome e a imagem do 

IPEN. Creio que as principais dificuldades e 

desafios que ele enfrentará serão os mesmos 

que da gestão anterior, ou seja, reposição de 

pessoal, orçamento reduzido, e 

principalmente, encontrar um novo modelo 

de gestão da produção de radiofármacos. 

Certa vez, o senhor afirmou “O Instituto 

que salva vidas não pode morrer”. 

Ainda vê possibilidade de acontecer?

Infelizmente, sim. A frase é bastante forte e 

de efeito, mas se não houver uma rápida 

recomposição do quadro de funcionários e 

uma nova forma de gestão para a 

Radiofarmácia, o Instituto perderá seu 

grau de excelência e algumas áreas e 

laboratórios terão que ser literalmente 

fechados. Em algumas áreas importantes, a 

competência que foi adquirida ao logo de 

décadas e com muito esforço e 

investimento do país vem se perdendo. 

Caso o quadro não se altere, isto vai se 

acentuar nos próximos anos, em função da 

idade avançada do quadro de servidores. 

A situação é dramática. Com as 

dificuldades financeiras já sabemos lidar, e 

elas serão passageiras, mas a formação de 

um profissional competente na área é 

demorada e necessita da transferência do 

conhecimento por pessoas experientes, 

que são justamente as que o IPEN está 

perdendo. Teremos que começar um novo 

processo, isto demora e novamente vai 

custar muito caro para o país. 

Contrariando as expectativas, 

Bressiani não pleiteia um novo 

mandato. Deixa a Superintendência 

com o sentimento de dever 

cumprido, mas teme por um futuro 

"dramático" para o Instituto, devido 

a não recomposição em tempo 

hábil do quadro de competências.

PROJETOS APROVADOS

    "Determinação de tamanho de 

partículas no desenvolvimento de síntese 

e controle de qualidade de Citrato de 

Ítrio coloidal para radiosinovectomia”

Pesquisador responsável: Ademar 

Benévolo Lugão, do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA)

    "Avaliação toxicológica de 

radiofármacos produzidos no Centro de 

Radiofarmácia para atendimento a 

resoluções da ANVISA”

Pesquisador responsável: Carlos 

Roberto Jorge Soares, do Centro de 

Biotecnologia (CB)

    "Desenvolvimento de modelos de 

cultivo tridimensional in vitro de células 

tumorais como sistema teste para 

avaliação de eficácia de radiofármacos 

produzidos pelo IPEN”

Pesquisador responsável: Daniel Perez 

Vieira, do Centro de Biotecnologia (CB)

    "Aplicação de métodos sistêmicos na 

análise de cultura da segurança do 

Centro de Radiofarmácia»

Pesquisador responsável: Francisco 

Luiz de Lemos, do Centro de 

Engenharia Nuclear (CEN)

    "Simulação de processo de produção 

dos reagentes liofilizados”

Pesquisador responsável: Hélio 

Fernando Rodrigues Ferreto, do Centro 

de Química e Meio Ambiente (CQMA)

     "Utilização de técnicas de 

planejamento de experimentos nos 

processos de produção dos reagentes 

liofilizados”

Pesquisador responsável: José 

Antônio Sêneda, do Centro de Química 

e Meio Ambiente (CQMA)

    "Monitoramento por meio de PET-CT 

dos efeitos do laser de baixa potência 

em tecido adiposo marrom e tecido 

tumoral”

Pesquisador responsável: Martha S. 

Ribeiro, do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA)

     "Desenvolvimento de técnicas 

analíticas para a determinação de 

impurezas emissoras alfa e beta para o 

controle de pureza radionuclídica dos 

radiofármacos produzidos no CR”

Pesquisador responsável: Mauro da 

Silva Dias, do Centro do Reator de 

Pesquisa (CRPq)
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Editorial

Cortes e perdas: "não passarão"
participativa em todos os níveis, 

conseguiu, com esforço coletivo, 

enfrentar as limitações colocadas pela 

conjuntura, lidando com elas de forma 

"harmoniosa e eficaz".

Nesse período de mudança, o IPEN não 

parou. Nem poderia. A Diretoria de 

Pesquisa, desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) formalizou a assinatura dos 

termos de outorga aos projetos 

contemplados pelo 3º Edital Interno de 

Pesquisa e Desenvolvimento destinado à 

área de Radiofarmácia. Está é mais uma 

iniciativa na busca de soluções que 

contribuam para a superação de 

desafios técnicos enfrentados pelo IPEN. 

O objetivo da DPDE é proporcionar o 

estímulo e a motivação de grupos de 

pesquisa a interagirem e se fortalecerem 

no desenvolvimento de processos 

científicos e tecnológicos (pág. 3).

Outra notícia animadora diz respeito 

diretamente à saúde: depois de muito 

esforço empreendido em parceria, está 

tudo pronto para o início dos testes 

clínicos com Fluorcolina-18F no A. C. 

Camargo Cancer Center. Os dirigentes 

desta instituição estiveram no IPEN para 

formalizar acordo (pág. 7). O 

Fluorcolina-18F é o radiofármaco usado 

em exames PET-CT (tomografia por 

emissão de pósitrons – tomografia 

computadorizada) para detecção 

precoce de tumores de próstata, que 

começou a ser produzido em larga 

escala pelo Centro de Radiofarmácia. 

Para usar as palavras do novo 

superintendente, o IPEN é um 

patrimônio para o Brasil.

Este ano o IPEN começa uma nova 

gestão, e muitas são as expectativas 

quanto aos desafios a serem 

enfrentados pelo Superintendente 

Wilson Aparecido Parejo Calvo, que 

substitui José Carlos Bressiani. Com a 

experiência acumulada à frente da 

Diretoria de Administração do Instituto, 

Calvo foi indicado por unanimidade no 

Conselho Técnico Administrativo (CTA) e 

seu nome foi ratificado pelo Conselho 

Superior. Foi nomeado em 22 de 

dezembro de 2016, pelo Governo do 

Estado de São Paulo, e no dia 15 de 

fevereiro, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações 

(MCTIC) publicou sua nomeação no 

Diário Oficial da União (D.O.U.).

O novo superintendente sabe das 

dificuldades e desafios que enfrentará, 

mas se mantém otimista, sobretudo 

porque acredita no "trabalho, 

compromisso e determinação dos 

diretores, gerentes, servidores, 

colaborados e alunos" no compromisso 

com a melhoria da qualidade de vida da 

população brasileira. Esta edição traz 

uma entrevista (págs. 4 e 5) com Wilson 

Calvo, em que explicita suas próprias 

expectativas para os próximos quatro 

anos. O importante - ele destaca - é o 

IPEN honrar a confiança da sociedade 

na sua missão de promover o bem estar 

social. "O voto de confiança da 

sociedade é o nosso maior legado", diz.

Bressiani também é entrevistado nesta 

edição (pág. 6) e afirma deixar o cargo 

com o sentimento de dever cumprido.  

Considera que sua gestão foi 
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Calvo, o diretor de Produtos e Serviços, 

Jair Mengatti, a gerente de Garantia da 

Qualidade, Elaine Bortoleti de Araújo, a 

pesquisadora Regina Célia Gorni Carneiro,  

e o químico Luis Alberto Pereira Dias, 

todos vinculados ao CR.
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Será convocado o primeiro classificado 

para implementação de bolsa e, em 

caso de impedimento, o segundo 

poderá assumir). A chamada da lista de 

espera obedecerá rigorosamente a 

classificação dos candidatos. A avaliação 

dos candidatos foi realizada por uma 

comissão composta por três professores 

doutores, especialistas em Corrosão. 

Foram considerados na classificação os 

seguintes critérios: o curriculum vitae, a 

correlação entre os trabalhos 

publicados pelos candidatos e o tema 

de interesse do projeto, o plano de 

trabalho e sua aderência ao tema do 

projeto de pesquisa, à luz do disposto 

no Edital da FAPESP.

FLUORCOLINA-18F

Dirigentes do A. C. Camargo Cancer 

Center estiveram no IPEN, neste mês de 

fevereiro, para formalizar acordo que 

possibilitará os primeiros testes clínicos 

com a  Fluorcolina-18F, radiofármaco 

usado em exames PET-CT (tomografia 

por emissão de pósitrons – tomografia 

computadorizada) para detecção precoce 

de tumores de próstata, que começou a 

ser produzido em larga escala pelo 

Centro de Radiofarmácia (CR).

Participaram da reunião o médico 

Eduardo Nóbrega de Lima, diretor de 

Serviços de Medicina Nuclear e PET-CT 

do AC Camargo Center, o professor Luiz 

Juliano Neto, superintendente de Ensino, 

e Vilma Regina Martins, superintendente 

de Pesquisa da instituição. Pelo IPEN, 

participaram  o superintendente Wilson 

"Como instituição oncológica,

é sempre positivo ampliar 

as possibilidades de exames".

Sabemos, a priori, que haverá

ganhos", diz o médico Eduardo

Nóbrega de Lima, diretor de

Serviços de Medicina Nuclear 

e PET-CT do hospital. 

Tudo pronto para testes clínicos no A.C. Camargo  

FAPESP divulga resultado de seleção para bolsa pós-doc 
A FAPESP divulgou o resultado do do 

Processo de Seleção para Bolsa de Pós-

Doutorado para o  Centro de Ciência e 

Tecnologia dos Materiais (CCTM),  no 

âmbito do Projeto Temático "Estudo da 

corrosão localizada e caracterização da 

resistência à corrosão associada à fadiga 

na região de solda em ligas de alumínio 

de elevada resistência soldadas por 

fricção (FSW)". Uyime Donatus, Raquel 

Vichessi e  Girley Ferreira foram os 

classificados em primeiro, segundo e 

terceiro lugares, respectivamente.

ÁREA DE CORROSÃO/CCTM

em larga escala da Fluorcolina-18F outras 

parcerias sejam firmadas. "Quanto mais 

pudermos expandir a distribuição, mais 

pessoas serão beneficiadas, e nós 

cumprimos nossa missão de promover a 

melhoria da qualidade de vida da 

população brasileira", salientou Regina.

Para o médico Eduardo Nóbrega Pereira 

Lima, "o IPEN tem uma contribuição 

essencial para a medicina nuclear no 

Brasil, ainda mais quando essa 

especialidade pode alcançar um número 

cada vez maior de usuários", disse, 

acrescentando estar "muito otimista" 

quanto aos testes clínicos. "Sabemos, a 

priori, que haverá ganhos".

Expectativa

A Fluorcolina-18F é indicada para o 

diagnóstico em tumor de próstata. De 

acordo com Regina Célia Gorni Carneiro, 

os testes pilotos do IPEN já estão  

prontos, o modelo de contrato já foi 

aprovado pelo departamento jurídico do 

Instituto, faltando apenas a aprovação no 

jurídico do AC Camargo.

"Estamos com os nossos pilotos prontos. 

Foram feitos todos os testes de 

estabilidades e de controle de qualidade. 

Assim que o jurídico do AC Camargo 

aprovar [o contrato], vamos finalmente 

iniciar os testes clínicos", explicou Regina. 

A expectativa, segundo ela, é de que com 

o início dos testes clínicos e a produção 

CARTÃO 
DE VISITA

O Repositório Digital do IPEN é 

um equipamento institucional de 

acesso aberto, criado com o 

objetivo de reunir, preservar, 

disponibilizar e conferir maior 

visibilidade à Produção Científica 

publicada pelo Instituto, desde sua 

criação em 1956. Operando 

inicialmente como uma base de 

dados referencial, o Repositório foi 

disponibilizado na atual 

plataforma, em junho de 2015. 

Nele está disponível o acesso ao 

conteúdo digital de artigos de 

periódicos, eventos, nacionais e 

internacionais, livros, capítulos, 

dissertações, teses e relatórios 

técnicos. Utiliza o software livre 

Dspace, desenvolvido pelo 

Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Para descrição 

dos metadados, adota o padrão 

Dublin Core. É compatível com o 

Protocolo de Arquivos Abertos 

(OAI) permitindo 

interoperabilidade com 

repositórios de âmbito nacional e 

internacional. O gerenciamento do 

Repositório está a cargo da 

Biblioteca do IPEN. Constam neste 

RI, até o presente momento 

20.950 itens que tanto podem ser 

artigos de periódicos ou de 

eventos nacionais e internacionais, 

dissertações e teses, livros, 

capítulo de livros e relatórios 

técnicos. Para participar do RI-

IPEN é necessário que pelo menos 

um dos autores tenha vínculo 

acadêmico ou funcional com o 

Instituto. Apresenta também um 

aspecto inovador no seu 

funcionamento: por meio de 

metadados específicos ele está 

vinculado ao sistema de 

gerenciamento das atividades do 

Plano Diretor anual do IPEN 

(SIGEPI). Em breve, matéria mais 

detalhada no Órbita.
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Da esq. para dir.: Eduardo Nóbrega (A.C. Camargo), Wilson Calvo e Jair Mengatti (IPEN), Luiz Juliano e 
Vilma Martins (A.C. camargo), Regina Carneiro e Elaine Bortoleti (IPEN)
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Entrevista Edital DPDE

Bressiani: "Missão cumprida"
Agora ex-superintendente, José Carlos 

Bressiani avalia sua gestão de forma positiva, 

deseja sorte ao sucessor e diz que situação 

do IPEN é ‘dramática’, com perdas que 

poderão custar muito caro ao País. 

Vencedores são outorgados

A Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE) assinou Termo de Outorga 

dos oito projetos aprovados no Edital 

destinado para pesquisas em parceria com o 

Centro de Radiofarmácia (CR).Pág. 6 Pág. 3

o
Lei n  8.666/93ADMINISTRAÇÃO

Diretoria orienta sobre compras e contratos

8

BOAS & NOVAS

Fórum Técnico de Cura por Radiação

O IPEN e a RadTech South America 

organizam o 1º Fórum Técnico de Cura 

por Radiação com o objetivo de 

divulgar os aspectos mais inovadores 

da tecnologia, sua aplicação na 

indústria e a possibilidade de gerar 

novas parcerias entre empresas. O 

evento acontece no auditório do IPEN, 

dia 9 de março, das 8h às 17h30. 

Inscrições e informações pelos 

telefones (11) 3034-0078 / 2356-8166 / 

98233-3148 ou pelo e-mail: 

radtech@radtech.org.br

CR sedia workshop internacional

O Centro de Radiofarmácia (CR) vai 

sediar o "Workshop on Regulation of 

New Radiopharmaceuticals", no período 

de 13 a 15 de março. A coordenação do 

evento, de cunho internacional, é a 

pesquisadora Lorena Pozzo. Estão 

confirmadas as presenças da gerente de 

Garantia de Qualidade do CR, Elaine 

Bortoletti de Araújo e o médico Sérgio 

Todde, pesquisador da Universidade de 

Milão - Bicocca, Itália. Aos interessados, 

o programa já se encontra disponível no 

Portal do IPEN.

Plano Diretor tem início no dia 14

A Diretoria de Planejamento e Gestão 

(DPG) anunciou para 14 de março a 

série de apresentações que compõe o 

Seminário de Avaliação do Plano 

Diretor do IPEN, ano de 2016 - ciclo 

2017. As palestra dos gerentes com a 

apresentação dos principais resultados 

e as perspectivas para o ano se darão 

até 24 de março, data em que se 

realizarão as entregas de premiações 

para Pesquisador 2016 e Servidor. 

Todos os servidores do IPEN estão 

convidados a participar.
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O administrador Edson Franco Lima, que 

assumirá a Diretoria de Administração 

do IPEN, reuniu os gerentes do Instituto 

e seus substitutos para informações 

detalhadas e esclarecedoras sobre os 

procedimentos necessários para 

solicitações de compras, contratações 

de serviços e importação de materiais. A 

reunião aconteceu em 30 de janeiro de 

2017, no subsolo do Bloco A (foto).

Franco Lima iniciou o encontro 

comentando sobre questões legais 

relacionadas ao sistema de compras e 

contratos, definidas pela Lei nº 8.666/93. 

Ressaltou a importância dos gerentes 

elaborarem corretamente os projetos 

básicos para contratações de serviço ou 

os termos de referência nas aquisições 

de materiais ou equipamentos e sobre o 

rigor da legislação aplicável ao tema 

"aquisições no serviço público”, bem 

como a necessidade de justificar 

tecnicamente a marca dos produtos. 

Em seguida, convidou Rodney Bueno de 

Oliveira, gerente de Aquisições 

Nacionais (GAN) a dar mais informações 

sobre o sistema de compras. Cada 

pedido deve apresentar pelo menos um 

orçamento. Entretanto, a maior 

dificuldade encontrada é conseguir que 

empresas consultadas forneçam 

orçamentos. Oliveira destacou a 

necessidade de descreverem de forma 

Concluindo as apresentações da 

reunião, Pedro Marcelino Santana da 

Silveira, responsável pela Gerência de 

Material e Patrimônio (GMP), orientou 

sobre o zelo que os usuários devem 

dedicar aos equipamentos que estão 

sob sua cautela e sobre o descarte de 

objetos para o arquivo-morto.

A Administração disponibiliza para os 

servidores publicação com sugestões e 

roteiro para a elaboração correta de um 

projeto básico ou termo de referência. 

Os interessados podem acessá-la no 

Portal IPEN.

pormenorizada as aquisições solicitadas. 

Katia Cristina Iunes M. Santos, 

responsável pela Gerência de Contratos 

e Convênios (GCC) comentou sobre as 

diferenças entre as normas do serviço 

público e as das empresas terceirizadas, 

entre outros aspectos relacionados à 

contratação de serviços.

As atividades relacionadas com o 

desembaraço alfandegário, retirada de 

materiais importados, principalmente 

radioifármacos, foram comentadas por 

Washington de Carvalho Lopes, 

Gerência de Importação e Exportação.

"Temos o dever de cumprir a nossa missão"
Nomeado em 22 de dezembro pelo Governo do Estado de São Paulo e em 15 de fevereiro pelo 

Governo Federal, novo superintendente do IPEN, Wilson Aparecido Parejo Calvo, reconhece os 

desafios, mas afirma que o Instituto tem de honrar a confiança da sociedade na sua missão de 

promover o bem estar da população.
Págs. 4 e 5

Pilotos do Fluorcolina-18F 
prontos para serem testados 
clinicamente no A.C. Camargo

Usado em exames PET-CT e indicado para 

diagnóstico de tumor de próstata, o 

radiofármaco já está sendo produzido no 

Centro de Radiofarmácia do IPEN. Próximo 

passo é começar os testes clínicos no A.C. 

Camargo Cancer Center. Dirigentes da 

instituição de saúde visitaram o IPEN para 

formalizar parceria. Eduardo Nóbrega 

Pereira Lima, diretor de Serviços de 

Medicina Nuclear e PET-CT, destacou que "o 

IPEN tem uma contribuição essencial para a 

medicina nuclear no Brasil, ainda mais 

quando essa especialidade pode alcançar 

um número cada vez maior de usuários".

Pág. 7
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