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Destaques 2017
Prêmio para duas servidoras

Joselfina Maria da Silva Esteves, da Diretoria de 

Administração (DAD), e Rosemeire Petrauskas 

Paiva, do Centro do Reator de Pesquisas (CRPq), 

foram escolhidas as "Servidoras do Ano", resultado 

que surpreendeu a todos. Órbita IPEN destaca os 

vencedores de todas as categorias.
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MemóriaTECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES

Mão egípcia do MAE-USP é irradiada no IPEN
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"Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio,
e moverei o mundo" 

"Sabemos que é uma mão esquerda 

humana de um adulto, com os dedos 

estendidos sem as falanges, em resina e 

bandagem de linho, e possivelmente foi 

uma doação de Joaquim José M. C. 

Lemos. Não temos referências 

cronológicas precisas sobre a entrada 

desse objeto. Ele pertencia ao acervo  

do Museu Paulista e foi transferido em 

1989, quando o MAE foi criado. 

Entretanto, não temos registro da 

entrada dele no Museu Paulista", 

afirmou Ana Carolina Delgado Vieira,  

do Laboratório de Conservação e 

Restauro do MAE/USP.

Ela vem acompanhado o estado de 

conservação do objeto há, pelo menos, 

cinco anos, e consultou o professor 

Brancaglion Júnior, que é Curador da 

Coleção Egípcia do Museu Nacional, 

tendo sido informada de que ele 

conhece a peça desde 1990 e que a 

infestação evoluiu muito de lá para cá. 

"Conhecemos o trabalho que é feito no 

Uma mão humana mumificada (Objeto 

MAE: SN 0412), do acervo do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da USP, passou 

por um processo de desinfestação por 

radiação gama, no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 do Centro 

de Tecnologia das Radiações (CTR) do 

IPEN. De acordo com Antonio 

Brancaglion Júnior,  professor do 

Departamento de Antropologia do 

Museu Nacional, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFJRJ, trata-

se de um exemplar do Período 

Ptolomaico - Romano (II séc. a.C. a I sec. 

A.D.), do Egito, com procedência 

específica indeterminada.
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IPEN, através de congressos e também 

por recomendações de outros colegas 

conservadores, e entramos em contato 

para verificar a possibilidade de 

desinfestação", contou Vieira. O  

próximo passo, segundo ela, é o 

acondicionamento mais adequado.

 "Precisaremos mudar a caixa atual. 

Estamos conversando com o 

restaurador Stephan Schäfer, que 

comercializa caixas/vitrines chamadas 

‘cápsulas do teo’. Ela elimina os 

principais agentes e processos de 

degradação: a umidade excessiva e 

variações da mesma, o oxigênio, 

poluentes e a radiação ultra-violeta 

(UV). Estamos ainda em processo de 

cotação desta nova caixa e avaliando 

como iremos encaminhar o pedido 

deste produto", adiantou.

Ana Vieira acrescenta que assim que a 

O pesquisador Pablo Vásquez, 

coordenador do Irradiador 

Multipropósito do CTR e responsável 

por essa atividade no IPEN, ressalta o 

papel de "extrema relevância" do 

Instituto na preservação da memória 

cultural do País. 

compra estiver definida, a caixa será 

trocada e então serão feitas análises 

microbiológicas, tomografias e análises 

de DNA. "Ainda que seja um 

procedimento difícil, devido ao  

processo de mumificação, tentaremos 

fazer estes encaminhamentos".

"Sempre que solicitado o nosso serviço, 

pedimos informações do objeto, tipo 

idade, importância, características etc., 

exatamente para que possamos 

conhecer um pouco mais sobre as obras 

e ter a real dimensão do que o IPEN faz 

em benefício da sociedade", disse.

IPEN é a instituição contemplada com maior 
volume de recursos em chamada da FAPESP

CTR irradia mão mumificada de acervo do MAE-USP

Projeto aprovado prevê a aquisição de equipamento Snom, microscópio sub-nano a laser, 

essencial para o desenvolvimento de novos radiofármacos no Instituto.

Envolvida com resina e bandagem 

de linho, mão esquerda humana 

de um adulto, com os dedos 

estendidos sem as falanges,passou 

por processo de desinfestação 

com radiação gama, no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 do 

IPEN. Maõs mumificadas eram um 

souvenir muito popular adquirido 

por turistas em visita ao Egito 

durante o século XIX e início do 

século XX.

Projeto IPEN Digital:

sistema eletrônico para 

agilizar gestão

AIEA ratifica Acordo de 

Cooperação com CNEN 

em reunião no IPEN

Entrevista: "Insegurança 

do País afasta pesquisa 

do empreendedorismo"
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Pode parecer estranho nos dias atuais, 

mas, curiosamente, mãos humanas 

mumificadas eram um souvenir muito 

popular adquirido por turistas em visita ao 

Egito durante o século XIX e início do 

século XX, de acordo com o professor 

Antonio Brancaglion Júnior. 

Doutor em Ciência Social (Antropologia 

Social) pela Universidade de São Paulo 

(1999) e com pós-doutorado pelo Institut 

Foto: Pablo Vásquez

Mãos mumificadas eram ‘souvenir’ para turistas no Egito 

"O professor Bracaglian Júnior estudou 

este objeto no ano passado e nos cedeu 

algumas informações sobre ele", contou 

Ana Carolina Vieira. Segundo ela, o MAE-

USP tem interesse na continuidade da 

Française d’Archéologie Orientale du Caire 

(IFAO), no Egito, Brancaglion Júnior é um 

dos maiores especialistas em Egito Antigo, 

Religião Egípcia, Egiptologia, Crenças 

Funerárias Egípcias e Coleção Egípcia.

parceria com o IPEN, visando análise de 

objetos plumários do acervo do MAE-USP. 

"Temos muitos materiais que foram 

tratados com pesticidas nas últimas 

décadas e não há registros históricos 

sobre os tratamentos realizados. 

Gostaríamos de saber se existe algum tipo 

de análise para detectar esses compostos 

e também de pensar em estratégias 

descontaminá-los".

O operador Paulo Santos 

preparando a mão 

(acima, no detalhe) para 

ser irradiada.
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CARTAO 

DE VISITA 

A pesquisadora Denise Fungaro 

(foto), do Centro de Qufmica e Meio 

Ambiente (CQMA), esta entre as 

mulheres com destacado papel na 

ciencia que foram homenageadas na 

exposi<;ao "Mulheres na Ciencia", no 

Planetario do Museu Dinamico de 

Ciencias, em Campinas, Sao Paulo. 

O evento foi promovido pelo IEEE, 

Institute of electrical and Electronics 

Engineers - Women in Engineering 

(WIE), organiza<;ao internacional, 

sem fins lucrativos, que promove o 

desenvolvimento, integra<;ao e 

aplica<;ao do conhecimento tecnico

cientffico das areas correspondentes 

a engenharia, atraves de congressos, 

publica<;6es e mfdia eletr6nica, 

sendo tambem encarregada de 

estabelecer normas tecnicas. 

Ja o WIE e uma associa<;ao formada 

por mu I heres que trabalham ou sao 

estudantes de P6s-Gradua<;ao em 

Engenharia ou areas correlatas. 

Denise Fungaro, pesquis, em 2017, 

adora do CQMA, foi contemplada 

com R$ 6.142.523,61 para executar o 

projeto "Sustentabilidade da Usina 

Termeletrica: Tratamento lntegrado 

de Efluentes Uquido, S6/ido e 

Gasoso", na Usina Termeletrica de 

Figueira, no Parana. A planta 

pertence a Copel Gera<;ao e 

Transmissao S/A - Copel-GeT, que 

participa e financia o projeto no 

ambito do programa de P&D 

regulado pela Agencia Nacional de 

Energia Eletrica (Aneel). 

A exposi<;ao "Mulheres na Ciencia" 

se prop6s a exaltar os trabalhos de 

profissionais brasileiras em varios 

ramos da ciencia como 

paleontologia, engenharia da 

computa<;ao, matematica, entre 

outros. Alem da exposi<;ao com 

fotos e descri<;ao de descobertas 

feitas por elas, o visitante puderam 

conhecer mais sobre suas carreiras 

utilizando QR Codes. 0 periodo da 

mostra foi de 4 de mar<;o a 1 de 

abril, de 1 Sh as 17h, junto com a 

sessao do Planetario. 

A mensagem do superintendente 

Wilson Calvo ao final das premia<;6es 

que encerraram o Plano Diretor - Cicio 

2018 foi emblematica. Ele fez um balan<;o 

das apresenta<;6es de cada Centro -

muito acima das expectativas, dada a 

conjuntura do Pais. Calvo fez questao de 

parabenizar todos os servidores que se 

dedicam a fazer do /PEN o lnstituto de 

excelencia que e, salientou que as 

oportunidades estao lan<;ada e se 

comprometeu a buscar o or<;amento 

necessario para garantir suporte as 

atividades desenvolvidas pelos Centro 

de Pesquisa. 

A mensagem teve duas motiva<;6es 

principais: a primeira, o sucesso do /PEN 

ao ser a institui<;ao contemplada com o 

maior volume de recursos em chamada 

do Governo do Estado, via FAPESP, da 

ordem de R$ 13,6 milhoes. Como auxflio 

vinculado, o /PEN vai adquirir o 

equipamento multiusuario sistema de 

analise STM-AFM Raman SNOM, 

AP.EMU, um microsc6pio sub-nano a 

laser, que ate entao somente duas 

institui<;6es no mundo possufam (os 

detalhes do projeto nas paginas 4 e 5). 

Por outro lado, mais uma vez ficou claro 

nas apresenta<;6es do Plano Diretor que 

as dificuldades com a falta de pessoal, 

com as aposentadorias e a  falta de 

concursos para suprir as vagas, bem 

coma os sistematicos 

contingenciamentos para a C&T 

continuam a amea<;ar nao apenas o /PEN, 

mas todas as institui<;6es de pesquisa no 

Brasil. Fazer ciencia com a excelencia que 

o /PEN faz, nessas condi<;6es adversas, e

Cada um fazendo sua parte, todos ganham

Editorial 

o cerne da mensagem positiva que o

superintendente quis deixar.

"Va mos fazer de tudo para que as 

dificuldades de recursos nao abalem as 

atividades de voces. Fa<;am o melhor 

possfvel e deixem essa parte de 

or<;amento que n6s vamos atras", disse 

Calvo, em uma clara mensagem de que o 

esfor<;o de todos vale a pena e que a 

dire<;ao da casa vai fazer a sua pa rte, de 

buscar todos os meios para que o /PEN 

continue a sua missao. 

Essa visao positiva tern feito com que a 

dire<;ao da casa incentive seus 

pesquisadores e servidores com 

premia<;6es individuais e coletivas que 

reconhe<;am toda a dedica<;ao ao longo 

do ano. "Gostaria de parabenizar a todos 

pelos resultados e premia<;6es. 

Realmente e uma escolha diffcil, quando 

nao e metrica, como e O caso dos 

servidores que se dedicam muito, ainda 

mais nesse cenario. 0 que eu posso dizer 

e que estamos aqui para ajudar e lutar 

para que o ano que vem seja ainda 

melhor, essa e a  nossa principal 

contribui<;ao: ajudar no que precisarem. 

Sucesso a todos", disse Calvo, ap6s o 

anuncio dos destaques de 2017 (pag. 3). 

Outras boas notfcias sao os resultados 

alcan<;ados pelo Nucleo de lnova<;ao 

Tecnol6gica (NIT), conforme entrevista 

com o gerente Anderson Zanardi de 

Freitas (pag. 6), a parceria com o lbama 

visando agilidade nos procedimentos e a

inclusao do /PEN no Sistema Eletr6nico 

de lnforma<;6es (SEI), que vai dar mais 

transparencia a gestao (pag. 7). Boa 

leitura! 

Expediente 
6rbita e uma publica�ao bimestral do lnstituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares, produzida pela 

Assessoria de Comunica�ao lnstitucional (ACI). 

Superintendente: Wilson Aparecido Pareja 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 responsavel: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto grafico: Mario Lima 

Colabora�ao: Katia ltioka, Walkiria Gomes dos Santos e Anderson Andrade 

Edi�ao on-line 

Duvidas, sugest6es, criticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br 
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PLANO DIRETOR-CICLO 2018ANDERSON ZANARDI DE FREITAS

"Insegurança econômica afasta empreendedor" Empate inédito na categoria "Servidor Destaque"

Há três anos, a direção do Instituto criou 

os prêmios individuais como forma de 

incentivo e estímulo aos que 

desempenham suas funções com 

dedicação, liderança e entusiasmo. 

"Aqueles que vestem a camisa do 

Instituto”, afirmou Marcelo Linardi, 

diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE). Foi ele quem anunciou 

os vencedores, salientando que, no caso 

do "Servidor Destaque”, a DPDE faz uma 

convocatória, e os gerentes de Centros e 

Diretores indicam livremente qualquer 

servidor, de qualquer nível ou setor, 

com a devida justificativa. Todas as 

indicações são referendadas pelo 

Conselho Técnico Administrativo (CTA).

Linardi conta que foi muito difícil chegar 

a um consenso, o que resultou na 

inédita dupla premiação. "Fizemos três 

rodadas de votação e não foi possível 

desempatar, então decidimos 

homenagear as duas servidoras”. 

Rosemeire Petrauskas Paiva não estava 

presente e foi representada pelo 

gerente do CRPq, Frederico Genezini.

Para Joselfina, a quem carinhosamente 

os colegas chamam de Josy, o IPEN é 

motivo de muito orgulho, e receber esse 

prêmio é uma alegria. "Eu fico muito 

honrada com esse prêmio porque o 

IPEN tem uma missão maravilhosa, que 

lá na ponta do processo tem o paciente 

com câncer esperando. Isso é muito 

significativo. Sou muito feliz aqui e grata 

por essa honra”, disse, emocionada.

A premiação dos "Destaques IPEN” no 

ano de 2017, na categoria "Servidor do 

Ano", foi marcada pela surpresa com o 

empate entre duas servidoras, Joselfina 

Maria da Silva Esteves, da Diretoria de 

Administração (DAD), e Rosemeire 

Petrauskas Paiva, do Centro do Reator 

de Pesquisas (CRPq). Também foram 

premiados Estevam Vitorio Spinace, do 

Centro de Células a Combustível e 

Hidrogênio (CCCH), como "Pesquisador 

do Ano”, e Luciana Gatti, hoje vinculada 

ao Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe), como "Pesquisadora 

Destaque”. O resultado foi anunciado no 

dia 22 de março, no encerramento dos 

Seminários Plano Diretor – Ciclo 2018.
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"Já tivemos o caso de empresa que 

se interessou por uma tecnologia 

desenvolvida no IPEN, e, quando 

finalmente foi realizado o edital de 

licenciamento, a empresa entrou 

em dificuldades econômicas. 

Insegurança do País inibe pesquisas

visando ao empreendedorismo"

registros de patentes, na sua gestão?

Quantas patentes o IPEN tem 

registradas?

O IPEN tem hoje 147 pedidos de 

patentes protocolados no INPI [Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual], 

sendo, destas, 23 patentes concedidas.

Tivemos um grande avanço em relação 

às parcerias com empresas. Em 2015, 

foram três novas parcerias; em 2016, 

foram seis; em 2017, foram nove; e, em 

2018, até o momento, temos quatro 

novas parcerias, totalizando nos últimos 

quatro anos uma arrecadação de 

recursos da ordem de R$13 milhões, 

ainda tímida para o potencial do IPEN.

Em que medida a burocracia é um  

fator determinante para afastar o 

pesquisador da cultura do 

empreendedorismo?

Acho que, neste caso, a burocracia não 

chega a ser o fator fundamental. Do 

Você assumiu o NIT com a missão    

de difundir, no IPEN, a cultura do  

empreendedorismo na pesquisa. 

Quais os principais desafios e 

dificuldades enfrentados desde 

então?

O maior desafio tem sido atingir o 

principal público-alvo para a difusão da 

cultura do empreendedorismo: os 

alunos da pós-graduação do IPEN. A 

ideia é mostrar a eles que existe uma 

opção diferente da vida acadêmica, no 

mercado, por exemplo, que o sistema 

de incentivo ao empreendedor está 

disponível e ativo, e, principalmente, 

indicar os caminhos que devem ser 

percorridos para tal.

E quais os principais avanços, em 

termos de parceria com empresas 

para transferência de tecnologia e de 

Do ponto de vista mais pessoal, vale a 

pena abdicar de mais tempo na sua 

pesquisa para essa missão no NIT?

entre a pesquisa científica e o 

empreendedorismo?

Tenho notado que existe um 

preconceito grande por parte das 

empresas em se relacionar com as ICTs 

e, nesse caso, o principal fator é a 

burocracia. A demora em realizar uma 

parceria é a principal dificuldade ainda 

hoje encontrada. Existe também um 

desconhecimento dos caminhos abertos 

pela Lei da Inovação e seu Marco Legal. 

Nesse sentido, o NIT-IPEN tem 

promovido, nos últimos anos, os 

workshops de Inovação e as Feiras 

Tecnológicas, quando são apresentados 

tópicos especiais sobre a Lei e os 

possíveis modelos de relacionamento 

entre as empresas e o IPEN.

Quando o doutor Marcelo Linardi me 

convidou para esse desafio, fiquei muito 

honrado. Penso que na questão de 

abdicar de uma coisa em prol de outra, 

devemos ter um olhar mais abrangente. 

Considero que o tempo que não estou 

me dedicando à pesquisa está sendo 

bem aproveitado nas atividades 

desenvolvidas no NIT. Se há um ganho 

institucional nesse investimento, então 

todos saem ganhando. Fico feliz com os 

resultados que temos alcançado, a 

equipe toda é muito dedicada. Ainda 

estamos no início de um longo trabalho 

em busca de melhores resultados, mas 

os primeiros passos já foram dados. 

Quando o IPEN submeteu o projeto 

FAPESP Institucional, o gerente do CLA, 

Dr. Niklaus Wetter, me convidou para 

assumir o desafio de desenvolver uma 

nova linha de pesquisa no Centro. Como 

resultado desse projeto, o IPEN foi 

contemplado com um equipamento 

muito especial, só existem dois outros 

semelhantes no mundo [o SNOM], 

assim pretendo me aprofundar nesse 

novo desafio. Penso que somos todos 

construídos pela coleção de desafios 

que aceitamos e creio que devemos 

estar sempre abertos a essas 

oportunidades de crescimento.

Quais as perspectivas para quando 

deixar o NIT?
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meu ponto de vista, a falta de 

informação sobre os caminhos para 

empreender é a principal deficiência. 

Lembrando que um pesquisador já 

estabelecido numa ICT, que tem sua 

linha de pesquisa, provavelmente, não 

tem o perfil de um empreendedor. Mas 

essa não é uma regra de exclusão, há 

casos no IPEN de pesquisadores de 

renome que se tornaram 

empreendedores, como, por exemplo o 

doutor Spero Penha Morato [egresso do 

CLA e ex-superintendente]. Um exemplo 

a ser seguido.

Os países que mais investem em 

pesquisa e inovação são, também,     

os que mais se desenvolvem 

economicamente. Por que, na sua 

opinião, o pesquisador brasileiro não 

incorpora esse pensamento?

Você considera que há resistência ou 

desconhecimento por parte da 

iniciativa privada em relação ao 

potencial empreendedor do 

conhecimento gerado nas instituições 

de pesquisa? Como fazer essa ponte 

Creio que a insegurança política e 

econômica histórica do Brasil é um fator 

que afasta, em sua grande parte, 

iniciativas nessa área. Já tivemos o caso 

de empresa que se interessou por uma 

tecnologia desenvolvida no IPEN, e, 

quando finalmente foi realizado o edital 

de licenciamento, a empresa entrou em 

dificuldades econômicas. 

Diferentemente do "Pequisador do 

Ano”, que é uma métrica, o 

"Pesquisador Destaque” é concedido 

àquele que, de alguma forma, projetou 

o nome do IPEN, por meio de 

premiação ou publicação "excepcional”, 

segundo explicou Linardi, antes de 

anunciar Luciana Gatti, que pertencia ao 

quadro do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA) e publicou artigo na 

prestigiada revista Nature. A 

pesquisadora continua vinculada ao 

Instituto por meio do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia Nuclear.

O  "Pesquisador do Ano” segue o 

critério da métrica, ou seja, uma média 

entre número de publicações 

internacionais arbitradas no ano e sua 

qualidade, via Fator de Impacto 

normalizado por área – o FI é variado 

para cada área, o que deixaria a escolha 

absoluta "injusta”, segundo Linardi. 

Foram indicados três nomes: Estevam 

Vitorio Spinace (CCCH), Mitiko Saiki 

(CRPq) e Linda Caldas, do Centro de 

Metrologia das Radiações (CMR). O 

pesquisador do CCCH foi o que obteve 

melhor índice. "Gostaria de destacar que 

esse prêmio é fruto da participação de 

toda uma equipe, composta por alunos 

de iniciação científica, mestrado, 

doutorado, o pessoal do CCCH e do 

IPEN. Muito obrigado”, disse Estevam.

"Queria agradecer, dizer que, para mim, 

o IPEN é uma casa. Foram 19 anos aqui 

Prêmios coletivos 

Mais uma vez, o Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) foi destaque nas 

premiações coletivas. Pelo terceiro ano 

consecutivo, ficou com o primeiro lugar 

na categoria "Publicações”, além de ter 

conquistado também o prêmio nas 

funções "Tecnologias” e "Captação de 

Recursos em Agências de Fomento”. 

e é um vínculo muito forte. Todo esse 

trabalho que a gente vêm fazendo 

nasceu e se estruturou aqui, com o apoio 

institucional. Então, eu faço muita 

questão de manter o vínculo , continuo 

sendo IPEN através da Pós-Graduação e 

não pretendo deixar de ser. Muito 

obrigada, é uma alegria estar recebendo 

esse prêmio”, disse Gatti.

Na função "Ensino”, o vencedor foi o 

Centro de Metrologia das Radiações 

(CMR). O Centro de Engenharia Nuclear 

(CEN) venceu nas categorias "Relatório 

Técnico” e "Prestação de Serviços”, e o 

Centro de Radiofarmácia (CR), em 

"Produtos”, devido à produção de 

Radiofármacos para todo o País.

Embora não sejam "categorias”, Linardi 

apontou dois outros destaques: o CEN 

foi o Centro que mais captou bolsas em 

2017, totalizando R$ 2,7 mi, e o CQMA 

foi que publicou em revistas de maior 

impacto: a Nature e a Nature 

Communications. "Não são categorias, 

mas são dignos de homenagem”.
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CLA conquista três premiações coletivas 

"Pesquisador do Ano" vai para o CCCH, e 
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De acordo com Marcelo Linardi, diretor                

O IPEN foi a instituição que obteve o 

maior volume de recursos –  um total de 

R$ 13,6 milhões – na chamada 

“Desenvolvimento Institucional de 

Pesquisa dos Institutos Estaduais de 

Pesquisa no Estado de São Paulo”, da 

FAPESP, e uma bolsa extra de Jovem 

Pesquisador, destinados ao projeto 

"Capacitação científica, tecnológica e em 

infraestrutura em radiofármacos, 

radiações e empreendedorismo a serviço 

da saúde (PDIp)” – Processo 

17/50332-0. Foram selecionadas 12 

propostas, apresentadas por 19 

institutos de pesquisa, aos quais serão 

disponibilizados R$ 120 milhões, 

conforme previsto no edital. A decisão 

final, após revisões, foi anunciada pela 

FAPESP no 28 de março.

"A nossa expectativa é fazer o melhor 

uso possível dessa tecnologia de ponta, 

que por si só já coloca o IPEN no topo 

das pesquisas, afinal, somos um dos três 

institutos com esse equipamento em 

todo o mundo", acrescentou Linardi. 

O pesquisador Niklaus Ursus Wetter, do 

Centro de Lasers e Aplicações (CLA), 

será o responsável pelo equipamento 

SNOM no IPEN. Ele diz que são 

inúmeras as possibilidades de 

aplicações. "Fica até difícil mencionar as 

vantagens desse equipamento, pois elas 

são tão diversas, desde visualização de 

câncer cervical em áreas grandes até a 

visualização de uma única molécula e 

análise dos modos de vibração desta 

molécula", afirmou. 

No próximo ano, Wetter e o também 

pesquisador do CLA, Anderson Zanardi 

de Freitas, vão fazer um treinamento 

para uso do Snom na França, onde fica a 

Horiba, empresa fabricante. 

O diretor da DPDE é o pesquisador 

responsável pelo fomento, cuja vigência 

começa em 01 de abril de 2018 e vai até 

31 de março de 2021. Os principais 

pesquisadores envolvidos no projeto 

são Ademar Benévolo Lugão ; Artur 

Wilson Carbonari (CRPq), Elaine Bortoleti 

de Araújo (CR), Maria Elisa Chuery 

Martins Rostelato e  Monica Beatriz 

Mathor (CTR), e Niklaus Wetter e Nilson 

Dias Vieira Júnior (CLA).

"Também é nosso objetivo o 

aprimoramento da gestão do 

conhecimento e da propriedade 

intelectual gerada no IPEN e da sua 

interface com o setor produtivo, em 

ações específicas", concluiu Linardi.

"Uma infinidade de aplicações", 

diz pesquisador Niklaus Wetter

"A nossa expectativa 

é fazer o melhor uso 

possível dessa 

tecnologia de ponta, 

que por si só já 

coloca o IPEN num 

patamar muito alto 

em nível global".

Marcelo Linardi, diretor da DPDE

FAPESP CONFIRMA R$ 13,6 MILHÕES

Contemplado com o maior volume de recursos do Governo 
do Estado, em edital FAPESP, IPEN será a terceira instituição 
no mundo a ter o equipamento SNOM, um feito excepcional

Considera-se, também, a segurança  

para manipulação de atividades 

radioativas altas, compatíveis com  

escala de produção industrial, 

possibilitando fechar o ciclo do 

desenvolvimento do novo produto com 

a produção de lotes destinados à 

condução de estudos clínicos para 

demonstrar sua eficácia e segurança.

"Além disso, essa capacitação inclui o 

desenvolvimento de práticas 

laboratoriais avançadas para a 

qualificação química e isotópica de 

radiofármacos e nanobiomateriais, para 

aplicação na saúde, e isso é possível por 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

do IPEN, a capacitação científica e 

tecnológica refere-se à adequação 

necessária ao desenvolvimento de 

novos radiofármacos, especificamente 

na fase do ciclo correspondente ao 

deslocamento até o piloto, dentro de 

padrões de qualidade exigidos.

"Nós solicitamos recursos visando 

alguns serviços para incrementar a 

pesquisa no Centro de Radiofarmácia, 

que foram cortados sem justificativa, e 

também um Snom, microscópio sub-

nano a laser, equipamento essencial 

para o desenvolvimento de novos 

radiofármacos. Na primeira decisão, a 

FAPESP negou, sob a alegação de que já 

havia esse equipamento no Estado de 

São Paulo. Mas o que já existe é um de 

resolução de 100 nano, nós queríamos 

um sub-nano, portanto, não é o mesmo. 

Então, pedimos reconsideração e um 

adicional de R$ 4 milhões, eles 

entenderam nossas necessidades e 

confirmaram o valor final”, acrescentou.

Equipamento de ponta

meio de técnica de espectrometria de 

massas, entre outras", explica Linardi, 

que é o pesquisador responsável pelo 

projeto na FAPESP.

O fato de o IPEN ter sido contemplado  

com a maior arrecadação nesse edital, 

na opinião de Linardi, evidencia a 

excelência de suas pesquisas e é motivo 

de muito orgulho para a direção. 

"Felizmente, a FAPESP entendeu as 

nossas necessidades e reconsiderou a 

nossa proposta, liberando mais R$ 4 

milhões”, ressaltou. Ele se refere à  

primeira decisão anunciada em 

novembro do ano passado, quando a 

FAPESP cortou 50% dos recursos 

solicitados, destinando R$ 10 milhões ao 

Instituto, dos R$ 20 milhões previstos na 

proposta original, o que poderia 

comprometer as metas do projeto.

O Snom (do inglês Near-field Scanning 

Optical Microscopy) porque é o único 

método óptico (portanto, não invasivo) 

com super-resolução que permite 

mapear o interior de uma molécula com 

resolução sub-nanométrica. 

"Como os novos radiofármacos de alta 

tecnologia são nano-estruturados, esse 

equipamento é essencial, é uma  

potente ferramenta para estudar 

detalhes de amostras biológicas, pois 

fornece imagens ópticas com resolução 

espacial nanométrica e informação 

topográfica simultaneamente”, salientou 

o diretor da DPDE. "Agora, é trabalhar e 

apresentar resultados".

O IPEN será a terceira instituição a 

adquirir o equipamentos Snom no 

mundo, e o mínimo que se espera são 

resultados de ponta, avalia Linardi. 

"Para dar uma ideia do alto nível de 

caracterização que o equipamento 

fornece, os grupos de pesquisa que o 

utilizam publicam com relativa 

frequência na Revista Nature, uma das 

mais prestigiadas revistas científicas do 

mundo, com fator de impacto 40. 

Significa que nós, no IPEN, estaremos 

habilitados a publicar em revistas de 

alto impacto”, ressaltou, acrescentando 

que o Instituto estará à altura de dar 

essa resposta à sociedade. 

"Agora nós teremos condições 

técnicas para produzir trabalhos na 

área e radiofarmácia e nanotecnologia 

"O IPEN será muito beneficiado por mais 

esta oportunidade que o Governo do 

Estado de São Paulo oferece nessa 

importante ação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, com recursos da 

FAPESP. Esperamos avançar ainda mais 

na pesquisa e fomentar o 

empreendedorismo no Instituto, 

incentivando a transferência do 

conhecimento em produtos e serviços de 

valor agregado para o mercado. Temos 

aqui o Cietec, que é a entidade gestora 

da Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica de São Paulo USP/IPEN, com 

exemplos de sucesso nessa área. Então, 

essa parceria com a Secretaria é de 

extrema importância para nós", ressaltou 

de alto nível", avaliou o diretor da DPDE. Wilson Aparecido Parejo Calvo, 

superintendente do Instituto. 

O edital lançado pela FAPESP teve como 

objetivo modernizar os institutos de 

pesquisa do estado que "necessitavam 

de uma injeção de recursos que lhes 

permitisse atualizar suas atividades”, 

segundo declarou o presidente da 

FAPESP, José Goldemberg, na ocasião do 

lançamento, em 25 de maio de 2017. 

"Por essa razão”, complementou, "além 

de contemplar a aquisição de 

equipamentos modernos, deu grande 

ênfase à capacitação de pessoal de alto 

nível científico e tecnológico, capaz de 

utilizar esses equipamentos 

adequadamente". Calvo finaliza dizendo 

que o IPEN "segue firme na sua missão 

de beneficiar a sociedade".

Expectativa de publicação em revistas de grande impacto

Microscópio sub-nano a laser coloca IPEN  

no topo da pesquisa
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Ilustração de célula sendo

atacada por vírus

Niklaus Wetter será o responsável pelo 

SNOM no IPEN
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"Insegurança econômica afasta empreendedor" Empate inédito na categoria "Servidor Destaque"

Há três anos, a direção do Instituto criou 

os prêmios individuais como forma de 

incentivo e estímulo aos que 

desempenham suas funções com 

dedicação, liderança e entusiasmo. 

"Aqueles que vestem a camisa do 

Instituto”, afirmou Marcelo Linardi, 

diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE). Foi ele quem anunciou 

os vencedores, salientando que, no caso 

do "Servidor Destaque”, a DPDE faz uma 

convocatória, e os gerentes de Centros e 

Diretores indicam livremente qualquer 

servidor, de qualquer nível ou setor, 

com a devida justificativa. Todas as 

indicações são referendadas pelo 

Conselho Técnico Administrativo (CTA).

Linardi conta que foi muito difícil chegar 

a um consenso, o que resultou na 

inédita dupla premiação. "Fizemos três 

rodadas de votação e não foi possível 

desempatar, então decidimos 

homenagear as duas servidoras”. 

Rosemeire Petrauskas Paiva não estava 

presente e foi representada pelo 

gerente do CRPq, Frederico Genezini.

Para Joselfina, a quem carinhosamente 

os colegas chamam de Josy, o IPEN é 

motivo de muito orgulho, e receber esse 

prêmio é uma alegria. "Eu fico muito 

honrada com esse prêmio porque o 

IPEN tem uma missão maravilhosa, que 

lá na ponta do processo tem o paciente 

com câncer esperando. Isso é muito 

significativo. Sou muito feliz aqui e grata 

por essa honra”, disse, emocionada.

A premiação dos "Destaques IPEN” no 

ano de 2017, na categoria "Servidor do 

Ano", foi marcada pela surpresa com o 

empate entre duas servidoras, Joselfina 

Maria da Silva Esteves, da Diretoria de 

Administração (DAD), e Rosemeire 

Petrauskas Paiva, do Centro do Reator 

de Pesquisas (CRPq). Também foram 

premiados Estevam Vitorio Spinace, do 

Centro de Células a Combustível e 

Hidrogênio (CCCH), como "Pesquisador 

do Ano”, e Luciana Gatti, hoje vinculada 

ao Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe), como "Pesquisadora 

Destaque”. O resultado foi anunciado no 

dia 22 de março, no encerramento dos 

Seminários Plano Diretor – Ciclo 2018.
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"Já tivemos o caso de empresa que 

se interessou por uma tecnologia 

desenvolvida no IPEN, e, quando 

finalmente foi realizado o edital de 

licenciamento, a empresa entrou 

em dificuldades econômicas. 

Insegurança do País inibe pesquisas

visando ao empreendedorismo"

registros de patentes, na sua gestão?

Quantas patentes o IPEN tem 

registradas?

O IPEN tem hoje 147 pedidos de 

patentes protocolados no INPI [Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual], 

sendo, destas, 23 patentes concedidas.

Tivemos um grande avanço em relação 

às parcerias com empresas. Em 2015, 

foram três novas parcerias; em 2016, 

foram seis; em 2017, foram nove; e, em 

2018, até o momento, temos quatro 

novas parcerias, totalizando nos últimos 

quatro anos uma arrecadação de 

recursos da ordem de R$13 milhões, 

ainda tímida para o potencial do IPEN.

Em que medida a burocracia é um  

fator determinante para afastar o 

pesquisador da cultura do 

empreendedorismo?

Acho que, neste caso, a burocracia não 

chega a ser o fator fundamental. Do 

Você assumiu o NIT com a missão    

de difundir, no IPEN, a cultura do  

empreendedorismo na pesquisa. 

Quais os principais desafios e 

dificuldades enfrentados desde 

então?

O maior desafio tem sido atingir o 

principal público-alvo para a difusão da 

cultura do empreendedorismo: os 

alunos da pós-graduação do IPEN. A 

ideia é mostrar a eles que existe uma 

opção diferente da vida acadêmica, no 

mercado, por exemplo, que o sistema 

de incentivo ao empreendedor está 

disponível e ativo, e, principalmente, 

indicar os caminhos que devem ser 

percorridos para tal.

E quais os principais avanços, em 

termos de parceria com empresas 

para transferência de tecnologia e de 

Do ponto de vista mais pessoal, vale a 

pena abdicar de mais tempo na sua 

pesquisa para essa missão no NIT?

entre a pesquisa científica e o 

empreendedorismo?

Tenho notado que existe um 

preconceito grande por parte das 

empresas em se relacionar com as ICTs 

e, nesse caso, o principal fator é a 

burocracia. A demora em realizar uma 

parceria é a principal dificuldade ainda 

hoje encontrada. Existe também um 

desconhecimento dos caminhos abertos 

pela Lei da Inovação e seu Marco Legal. 

Nesse sentido, o NIT-IPEN tem 

promovido, nos últimos anos, os 

workshops de Inovação e as Feiras 

Tecnológicas, quando são apresentados 

tópicos especiais sobre a Lei e os 

possíveis modelos de relacionamento 

entre as empresas e o IPEN.

Quando o doutor Marcelo Linardi me 

convidou para esse desafio, fiquei muito 

honrado. Penso que na questão de 

abdicar de uma coisa em prol de outra, 

devemos ter um olhar mais abrangente. 

Considero que o tempo que não estou 

me dedicando à pesquisa está sendo 

bem aproveitado nas atividades 

desenvolvidas no NIT. Se há um ganho 

institucional nesse investimento, então 

todos saem ganhando. Fico feliz com os 

resultados que temos alcançado, a 

equipe toda é muito dedicada. Ainda 

estamos no início de um longo trabalho 

em busca de melhores resultados, mas 

os primeiros passos já foram dados. 

Quando o IPEN submeteu o projeto 

FAPESP Institucional, o gerente do CLA, 

Dr. Niklaus Wetter, me convidou para 

assumir o desafio de desenvolver uma 

nova linha de pesquisa no Centro. Como 

resultado desse projeto, o IPEN foi 

contemplado com um equipamento 

muito especial, só existem dois outros 

semelhantes no mundo [o SNOM], 

assim pretendo me aprofundar nesse 

novo desafio. Penso que somos todos 

construídos pela coleção de desafios 

que aceitamos e creio que devemos 

estar sempre abertos a essas 

oportunidades de crescimento.

Quais as perspectivas para quando 

deixar o NIT?

3

meu ponto de vista, a falta de 

informação sobre os caminhos para 

empreender é a principal deficiência. 

Lembrando que um pesquisador já 

estabelecido numa ICT, que tem sua 

linha de pesquisa, provavelmente, não 

tem o perfil de um empreendedor. Mas 

essa não é uma regra de exclusão, há 

casos no IPEN de pesquisadores de 

renome que se tornaram 

empreendedores, como, por exemplo o 

doutor Spero Penha Morato [egresso do 

CLA e ex-superintendente]. Um exemplo 

a ser seguido.

Os países que mais investem em 

pesquisa e inovação são, também,     

os que mais se desenvolvem 

economicamente. Por que, na sua 

opinião, o pesquisador brasileiro não 

incorpora esse pensamento?

Você considera que há resistência ou 

desconhecimento por parte da 

iniciativa privada em relação ao 

potencial empreendedor do 

conhecimento gerado nas instituições 

de pesquisa? Como fazer essa ponte 

Creio que a insegurança política e 

econômica histórica do Brasil é um fator 

que afasta, em sua grande parte, 

iniciativas nessa área. Já tivemos o caso 

de empresa que se interessou por uma 

tecnologia desenvolvida no IPEN, e, 

quando finalmente foi realizado o edital 

de licenciamento, a empresa entrou em 

dificuldades econômicas. 

Diferentemente do "Pequisador do 

Ano”, que é uma métrica, o 

"Pesquisador Destaque” é concedido 

àquele que, de alguma forma, projetou 

o nome do IPEN, por meio de 

premiação ou publicação "excepcional”, 

segundo explicou Linardi, antes de 

anunciar Luciana Gatti, que pertencia ao 

quadro do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA) e publicou artigo na 

prestigiada revista Nature. A 

pesquisadora continua vinculada ao 

Instituto por meio do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia Nuclear.

O  "Pesquisador do Ano” segue o 

critério da métrica, ou seja, uma média 

entre número de publicações 

internacionais arbitradas no ano e sua 

qualidade, via Fator de Impacto 

normalizado por área – o FI é variado 

para cada área, o que deixaria a escolha 

absoluta "injusta”, segundo Linardi. 

Foram indicados três nomes: Estevam 

Vitorio Spinace (CCCH), Mitiko Saiki 

(CRPq) e Linda Caldas, do Centro de 

Metrologia das Radiações (CMR). O 

pesquisador do CCCH foi o que obteve 

melhor índice. "Gostaria de destacar que 

esse prêmio é fruto da participação de 

toda uma equipe, composta por alunos 

de iniciação científica, mestrado, 

doutorado, o pessoal do CCCH e do 

IPEN. Muito obrigado”, disse Estevam.

"Queria agradecer, dizer que, para mim, 

o IPEN é uma casa. Foram 19 anos aqui 

Prêmios coletivos 

Mais uma vez, o Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA) foi destaque nas 

premiações coletivas. Pelo terceiro ano 

consecutivo, ficou com o primeiro lugar 

na categoria "Publicações”, além de ter 

conquistado também o prêmio nas 

funções "Tecnologias” e "Captação de 

Recursos em Agências de Fomento”. 

e é um vínculo muito forte. Todo esse 

trabalho que a gente vêm fazendo 

nasceu e se estruturou aqui, com o apoio 

institucional. Então, eu faço muita 

questão de manter o vínculo , continuo 

sendo IPEN através da Pós-Graduação e 

não pretendo deixar de ser. Muito 

obrigada, é uma alegria estar recebendo 

esse prêmio”, disse Gatti.

Na função "Ensino”, o vencedor foi o 

Centro de Metrologia das Radiações 

(CMR). O Centro de Engenharia Nuclear 

(CEN) venceu nas categorias "Relatório 

Técnico” e "Prestação de Serviços”, e o 

Centro de Radiofarmácia (CR), em 

"Produtos”, devido à produção de 

Radiofármacos para todo o País.

Embora não sejam "categorias”, Linardi 

apontou dois outros destaques: o CEN 

foi o Centro que mais captou bolsas em 

2017, totalizando R$ 2,7 mi, e o CQMA 

foi que publicou em revistas de maior 

impacto: a Nature e a Nature 

Communications. "Não são categorias, 

mas são dignos de homenagem”.
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"Pesquisador do Ano" vai para o CCCH, e 
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o cerne da mensagem positiva que o 

superintendente quis deixar.

Essa visão positiva tem feito com que a 

direção da casa incentive seus 

pesquisadores e servidores com 

premiações individuais e coletivas que 

reconheçam toda a dedicação ao longo 

do ano. "Gostaria de parabenizar a todos 

pelos resultados e premiações. 

Realmente é uma escolha difícil, quando 

não é métrica, como é o caso dos 

servidores que se dedicam muito, ainda 

mais nesse cenário. O que eu posso dizer 

é que estamos aqui para ajudar e lutar 

para que o ano que vem seja ainda 

melhor, essa é a nossa principal 

contribuição: ajudar no que precisarem. 

Sucesso a todos", disse Calvo, após o 

anúncio dos destaques de 2017 (pág. 3).

Outras boas notícias são os resultados 

alcançados pelo Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT), conforme entrevista 

com o gerente Anderson Zanardi de 

Freitas (pág. 6), a parceria com o Ibama 

visando agilidade nos procedimentos e a 

inclusão do IPEN no Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI), que vai dar mais 

transparência à gestão (pág. 7). Boa 

leitura!

"Vamos fazer de tudo para que as 

dificuldades de recursos não abalem as 

atividades de vocês. Façam o melhor 

possível e deixem essa parte de 

orçamento que nós vamos atrás”, disse 

Calvo, em uma clara mensagem de que o 

esforço de todos vale a pena e que a 

direção da casa vai fazer a sua parte, de 

buscar todos os meios para que o IPEN 

continue a sua missão.

A mensagem do superintendente   

Wilson Calvo ao final das premiações  

que encerraram o Plano Diretor - Ciclo 

2018 foi emblemática. Ele fez um balanço 

das apresentações de cada Centro – 

muito acima das expectativas, dada a 

conjuntura do País. Calvo fez questão de 

parabenizar todos os servidores que se 

dedicam a fazer do IPEN o Instituto de 

excelência que é,  salientou que as 

oportunidades estão lançada e se 

comprometeu a buscar o orçamento 

necessário para garantir suporte às 

atividades desenvolvidas pelos Centro  

de Pesquisa.

A mensagem teve duas motivações 

principais: a primeira, o sucesso do IPEN 

ao ser a instituição contemplada com o 

maior volume de recursos em chamada 

do Governo do Estado, via FAPESP, da 

ordem de R$ 13,6 milhões. Como auxílio 

vinculado, o IPEN vai adquirir o 

equipamento multiusuário sistema de 

análise STM-AFM Raman SNOM, 

AP.EMU, um microscópio sub-nano a 

laser, que até então somente duas 

instituições no mundo possuíam (os 

detalhes do projeto nas páginas 4 e 5). 

Por outro lado, mais uma vez ficou claro 

nas apresentações do Plano Diretor que 

as dificuldades com a falta de pessoal, 

com as aposentadorias e a falta de 

concursos para suprir as vagas, bem 

como os sistemáticos 

contingenciamentos para a C&T 

continuam a ameaçar não apenas o IPEN, 

mas todas as instituições de pesquisa no 

Brasil. Fazer ciência com a excelência que 

o IPEN faz, nessas condições adversas, é 
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impressão, material de escritório e 

correios e malotes, por exemplo). E a 

ferramenta que dá base para toda essa 

revolução é o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Chefe da ACI: Edvaldo R. Paiva da Fonseca

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br
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Lima, responsável pela unidade no 

aeroporto de Viracopos, Campinas. A 

analista ambiental Sandra de Aguilar 

Vallim e o técnico ambiental Roberto Reis 

dos Santos representaram a unidade do 

Ibama em Santos. Ao todo, a comitiva foi 

composta por 11 pessoas. 

O superintendente do IPEN, Wilson 

Calvo, recepcionou os visitantes e 

coordenou a reunião, que contou com as 

presenças, dentre outros, do diretor de 

Segurança Antônio Teixeira e Silva, da 

gerente de Contratos e Convênios, Kátia 

Cristina Iunes Santos, do gerente de 

Importação e Exportação, Washington de 

Carvalho Lopes,  e do gerente de 

Radioproteção, Demerval L. Rodrigues. 

Foram visitadas as instalações dos 

Centros do Reator de Pesquisas (CRPq) , 

de Radiofarmácia (CR) e de Tecnologia 

das Radiações (foto).

PROJETO IPEN DIGITAL

Conduzido pela Diretoria de 

Planejamento e Gestão (DPG) em parceria 

com a Diretoria de Administração (DAD), 

o IPEN Digital integra o plano da CNEN 

de oferecer celeridade processual (não há 

mais transporte físico de processos e é 

possível a execução paralela dos trâmites), 

transparência nas ações, inovação na 

gestão institucional e economia de 

recursos (redução de custos com 

Padronização de documentos e 

procedimentos, processos eletrônicos 

devidamente registrados, com criação, 

tramitação, assinatura, expedição e 

arquivamento digital são os principais 

objetivos do projeto IPEN Digital, cuja 

primeira para os servidores do Instituto 

ocorreu no dia 5 de março, no Auditório 

Prof. Rômulo Ribeiro Pieroni.

"Com o SEI-IPEN, fluxos e 

procedimentos serão 

aprefeiçoados, e haverá

mudanças na forma de lidar e

trabalhar com documentos"

Wilson Aparecido Parejo Calvo, 

superintendente do IPEN

IPEN adere a Sistema Eletrônico de Informações

Ibama e IPEN estreitam parceria para agilizar procedimentos
O IPEN recebeu neste mês de março 

representantes do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) para um encontro na 

Superintendência do Instituto, seguido de 

uma visita técnica a três centros de 

pesquisa. O objetivo foi traçar parcerias 

que facilitem procedimentos relacionados 

a transporte, importação e exportação de 

produtos perigosos, e também 

aprimomar conhecimentos técnicos.

Entre os representantes do Ibama, 

compareceram Daniel Visciano, chefe da 

unidade no Aeroporto de Cumbica, em 

Guarulhos, e Luis Antônio Gonçalves de 

VISITA TÉCNICA

módulos e funcionalidades de maneira a 

promover uma maior eficiência 

administrativa. Foi desenvolvido com 

sucesso pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região (TRF4) e hoje é uma solução 

cedida gratuitamente para mais de 100 

instituições públicas. Aos poucos, outros 

ministérios estão aderindo, como é o 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicações (MCTIC), ao 

qual a CNEN é vinculada.

"Outra vantagem é que será tudo 

integrado em um único sistema, e 

disponíveis para recuperação imediata, 

além de maior transparência nas ações e 

integração com a CNEN e suas unidades", 

destacou Ítalo Alves, da DPG, salientando 

que ainda será definida a data de 

implantação na autarquia e unidades.

"A equipe do Projeto está trabalhando 

desde outubro do ano passado para 

preparar o IPEN e a estrutura adequada 

para o melhor aproveitamento das 

funcionalidades do SEI. Com isso, fluxos e 

procedimentos serão aperfeiçoados e 

haverá mudanças na forma de trabalhar e 

lidar com os documentos. A participação 

de todas as unidades do IPEN nesse 

momento [da apresentação aos 

servidores] é muito importante para que 

o SEI contemple os processos de trabalho 

de forma geral e aumente a capacidade 

produtiva do Instituto como todo”, 

afirmou o superintendente Wilson Calvo.

Com portabilidade 100% web, podendo 

ser acessado remotamente por meio de 

tablets e smartfones, o SEI é uma 

plataforma que engloba um conjunto de 

CARTÃO 
DE VISITA

Já o WIE é uma associação formada 

por mulheres que trabalham ou são 

estudantes de Pós-Graduação em 

Engenharia ou áreas correlatas. 

Denise Fungaro, pesquis, em 2017, 

adora do CQMA, foi contemplada 

com R$ 6.142.523,61 para executar o 

projeto "Sustentabilidade da Usina 

Termelétrica: Tratamento Integrado 

de Efluentes Líquido, Sólido e 

Gasoso”, na Usina Termelétrica de 

Figueira, no Paraná. A planta 

pertence à Copel Geração e 

Transmissão S/A - Copel-GeT, que 

participa e financia o projeto no 

âmbito do programa de P&D 

regulado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel).

 O evento foi promovido pelo IEEE, 

Institute of electrical and Electronics 

Engineers - Women in Engineering 

(WIE), organização internacional, 

sem fins lucrativos, que promove o 

desenvolvimento, integração e 

aplicação do conhecimento técnico-

científico das áreas correspondentes 

à engenharia, através de congressos, 

publicações e mídia eletrônica, 

sendo também encarregada de 

estabelecer normas técnicas. 

A exposição “Mulheres na Ciência” 

se propôs a  exaltar os trabalhos de 

profissionais brasileiras em vários 

ramos da ciência como 

paleontologia, engenharia da 

computação, matemática, entre 

outros. Além da exposição com 

fotos e descrição de descobertas 

feitas por elas, o visitante puderam 

conhecer mais sobre suas carreiras 

utilizando QR Codes. O periodo da 

mostra foi de  4 de março a 1 de 

abril, de 15h às 17h, junto com a 

sessão do Planetário.

A pesquisadora Denise Fungaro 

(foto), do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA), está entre as 

mulheres com destacado papel na 

ciência que foram homenageadas na 

exposição "Mulheres na Ciência", no 

Planetário do Museu Dinâmico de 

Ciências, em Campinas, São Paulo.
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Gestão

Ítalo Alves apresentou o Projeto  IPEN 

Digital durante reunião do CTA
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Prêmio para duas servidoras

Joselfina Maria da Silva Esteves, da Diretoria de 

Administração (DAD), e Rosemeire Petrauskas 

Paiva, do Centro do Reator de Pesquisas (CRPq), 

foram escolhidas as "Servidoras do Ano", resultado 

que surpreendeu a todos. Órbita IPEN destaca os 

vencedores de todas as categorias.

Pág. 3

MemóriaTECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES

Mão egípcia do MAE-USP é irradiada no IPEN
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"Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio,
e moverei o mundo" 

"Sabemos que é uma mão esquerda 

humana de um adulto, com os dedos 

estendidos sem as falanges, em resina e 

bandagem de linho, e possivelmente foi 

uma doação de Joaquim José M. C. 

Lemos. Não temos referências 

cronológicas precisas sobre a entrada 

desse objeto. Ele pertencia ao acervo  

do Museu Paulista e foi transferido em 

1989, quando o MAE foi criado. 

Entretanto, não temos registro da 

entrada dele no Museu Paulista", 

afirmou Ana Carolina Delgado Vieira,  

do Laboratório de Conservação e 

Restauro do MAE/USP.

Uma mão humana mumificada (Objeto 

MAE: SN 0412), do acervo do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da USP, passou 

por um processo de desinfestação por 

radiação gama, no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 do Centro 

de Tecnologia das Radiações (CTR) do 

IPEN. De acordo com Antonio 

Brancaglion Júnior,  professor do 

Departamento de Antropologia do 

Museu Nacional, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFJRJ, trata-

se de um exemplar do Período 

Ptolomaico - Romano (II séc. a.C. a I sec. 

A.D.), do Egito, com procedência 

específica indeterminada.

Ela vem acompanhado o estado de 

conservação do objeto há, pelo menos, 

cinco anos, e consultou o professor 

Brancaglion Júnior, que é Curador da 

Coleção Egípcia do Museu Nacional, 

tendo sido informada de que ele 

conhece a peça desde 1990 e que a 

infestação evoluiu muito de lá para cá. 

"Conhecemos o trabalho que é feito no 
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IPEN, através de congressos e também 

por recomendações de outros colegas 

conservadores, e entramos em contato 

para verificar a possibilidade de 

desinfestação", contou Vieira. O  

próximo passo, segundo ela, é o 

acondicionamento mais adequado.

 "Precisaremos mudar a caixa atual. 

Estamos conversando com o 

restaurador Stephan Schäfer, que 

comercializa caixas/vitrines chamadas 

‘cápsulas do teo’. Ela elimina os 

principais agentes e processos de 

degradação: a umidade excessiva e 

variações da mesma, o oxigênio, 

poluentes e a radiação ultra-violeta 

(UV). Estamos ainda em processo de 

cotação desta nova caixa e avaliando 

como iremos encaminhar o pedido 

deste produto", adiantou.

Ana Vieira acrescenta que assim que a 

compra estiver definida, a caixa será 

trocada e então serão feitas análises 

microbiológicas, tomografias e análises 

de DNA. "Ainda que seja um 

procedimento difícil, devido ao  

processo de mumificação, tentaremos 

fazer estes encaminhamentos".

O pesquisador Pablo Vásquez, 

coordenador do Irradiador 

Multipropósito do CTR e responsável 

por essa atividade no IPEN, ressalta o 

papel de "extrema relevância" do 

Instituto na preservação da memória 

cultural do País. 

"Sempre que solicitado o nosso serviço, 

pedimos informações do objeto, tipo 

idade, importância, características etc., 

exatamente para que possamos 

conhecer um pouco mais sobre as obras 

e ter a real dimensão do que o IPEN faz 

em benefício da sociedade", disse.

IPEN é a instituição contemplada com maior 
volume de recursos em chamada da FAPESP

CTR irradia mão mumificada de acervo do MAE-USP

Projeto aprovado prevê a aquisição de equipamento Snom, microscópio sub-nano a laser, 

essencial para o desenvolvimento de novos radiofármacos no Instituto.

Envolvida com resina e bandagem 

de linho, mão esquerda humana 

de um adulto, com os dedos 

estendidos sem as falanges,passou 

por processo de desinfestação 

com radiação gama, no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60 do 

IPEN. Maõs mumificadas eram um 

souvenir muito popular adquirido 

por turistas em visita ao Egito 

durante o século XIX e início do 

século XX.

Projeto IPEN Digital:

sistema eletrônico para 

agilizar gestão

AIEA ratifica Acordo de 

Cooperação com CNEN 

em reunião no IPENdo empreendedorismo"

Entrevista: "Insegurança 

do País afasta pesquisa

Pág.9

Doutor em Ciência Social (Antropologia 

Social) pela Universidade de São Paulo 

(1999) e com pós-doutorado pelo Institut 

Pode parecer estranho nos dias atuais, 

mas, curiosamente, mãos humanas 

mumificadas eram um souvenir muito 

popular adquirido por turistas em visita ao 

Egito durante o século XIX e início do 

século XX, de acordo com o professor 

Antonio Brancaglion Júnior. 

Foto: Pablo Vásquez

Mãos mumificadas eram ‘souvenir’ para turistas no Egito 
Française d’Archéologie Orientale du Caire 

(IFAO), no Egito, Brancaglion Júnior é um 

dos maiores especialistas em Egito Antigo, 

Religião Egípcia, Egiptologia, Crenças 

Funerárias Egípcias e Coleção Egípcia.

"O professor Bracaglian Júnior estudou 

este objeto no ano passado e nos cedeu 

algumas informações sobre ele", contou 

Ana Carolina Vieira. Segundo ela, o MAE-

USP tem interesse na continuidade da 

parceria com o IPEN, visando análise de 

objetos plumários do acervo do MAE-USP. 

"Temos muitos materiais que foram 

tratados com pesticidas nas últimas 

décadas e não há registros históricos 

sobre os tratamentos realizados. 

Gostaríamos de saber se existe algum tipo 

de análise para detectar esses compostos 

e também de pensar em estratégias 

descontaminá-los".

O operador Paulo Santos 

preparando a mão 

(acima, no detalhe) para 

ser irradiada.

Pág. 8
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CAPACITAÇÃO EM C&T

Dando continuidade 

à sua primeira visita 

técnica ao Brasil, o 

diretor-geral adjunto 

e chefe do 

Departamento de 

Cooperação Técnica 

da Agência 

Internacional de 

Energia Atômica 

(AIEA), Dazhu Yang, 

esteve no IPEN no 

dia 23 de março, para 

conhecer as 

principais atividades 

do Instituto. Na 

ocasião, ele e o 

presidente da CNEN, 

Paulo Roberto 

Pertusi, ratificaram o 

AIEA ratifica Acordo de Cooperação com CNEN

"Sei que o Brasil tem importantes 

colaborações com AIEA desde que se 

tornou país-membro, em 1957, mesmo 

ano em que a Agência foi estabelecida. 

E é um membro muito ativo, sempre 

promovendo atividades colaborativas 

em segurança nuclear e no uso pacífico 

"Practical Arrangements between the 

AIEA and the CNEN” (Acordos Práticos 

entre a AIEA e a CNEN.

O objetivo desses Acordos Práticos é 

estabelecer o planejamento de 

cooperação entre as partes na área de 

Capacitação em Ciência e Tecnologia. 

Dentre as atividades previstas estão 

promover formação de recursos 

humanos em programas de curto e 

longo prazo, por meio de cursos de 

graduação e pós-graduação, e oferecer 

treinamentos em diversas áreas como, 

por exemplo, alimentação e agricultura, 

aplicações industriais, medicina nuclear 

e radiológica, monitoramento 

ambiental, gestão de rejeitos 

radioativos, dentre outras.

Também estão previstas ações como a 

disponibilização de especialistas e 

docentes para apoiar atividades nas 

áreas mencionadas e para os para os 

países de língua portuguesa, além da 

possibilidade de utilização de 

instalações analíticas de laboratórios 

brasileiros para realizar atividades 

colaborativas.

da energia e nuclear para o seu 

desenvolvimento”, afirmou Dazhu Yang.

Acompanhado do chefe do 

Departamento de Cooperação Técnica 

da Divisão da América Latina e Caribe, 

Raul Ramirez Garcia, e da pela 

coordenadora-geral de Assuntos 

Internacionais (CGAI) da CNEN, Viviane 

da Silva Simões, Dazhu Yang foi 

recepcionado no IPEN pelo 

superintendente Wilson Calvo e por 

diretores e gestores dos Centros de 

Pesquisa, além de Paulo Pertusi, que 

proferiu o discurso de boas-vindas. 

Também estava presente o diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN e 

ex-superintendente do IPEN, José  

Carlos Bressiani

Abrindo a programação, a gerente do 

Programa de Internacionalização, Isolda 

Costa, fez uma breve explanação do 

"IPEN em números”, destacando os 

principais indicadores do Instituto, e, 

em seguida, o engenheiro José Augusto 

Perrotta apresentou o projeto Reator 

Multipropósito 

Brasileiro (RMB).

Bastante curioso 

sobre aspectos 

técnicos relacionados 

ao RMB, Dazhu Yang 

fez alguns 

questionamentos e 

depois seguiu para 

visitas ao Centro do 

Reator de Pesquisas 

(CRPq), ao Centro de 

Radiofarmácia (CR) e 

ao Centro de 

Tecnologia das 

Radiações (CTR), 

onde também 

conheceu o 

Acelerador de 

Elétrons, o Irradiador 

Antes da visita ao IPEN, pela manhã, 

Dazhu Yang esteve no Instituto de 

Radiologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (INRAD/HC-FMUSP),    

para conhecer as atividades na área de 

radioterapia. Em sua semana no Brasil,   

o diretor também cumpriu agenda no 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicações (MCTIC), 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

e no Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI), em  Brasília. 

"Para nós, é uma satisfação receber o    

Dr. Dazhu Yang, principalmente, como 

ele próprio mencionou, pela histórica 

colaboração que nós do IPEN temos 

com a Agência Internacional. 

Colaboração que só vem crescendo e 

que ainda traga muitos bons frutos para 

o Brasil”, afirmou Wilson Calvo.

Multipropósito de Cobalto-60 e o 

Laboratório de Braquiterapia. "Fico 

agradecido por vocês me receberem 

nesta tarde. É a primeira vez que venho 

ao Brasil e estou muito honrado em 

conhecer a CNEN, sua unidade no Rio 

de Janeiro, e agora o IPEN, que, eu sei, 

foi criado um ano depois da Agência, 

em 1958”, disse Dazhu Yang. Na manhã 

do dia 19, ele visitou o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD), e, à 

tarde, reuniu-se com dirigentes da 

CNEN, na sede da instituição.

"O Brasil é um membro muito 

ativo, sempre promovendo 

atividades  colaborativas em 

segurança nuclear e no uso 

pacífico da energia e nuclear 

para o seu desenvolvimento”.
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Dazhu Yang, diretor-geral 
adjunto da AIEA

Dazhu Yang (ao centro) e comitiva no Reator Nuclear de Pesquisas IEA-R1 (Foto: E. R. Paiva)

FIQUE POR DENTRO
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formou em 1936, na primeira turma de 
Física da Universidade de São Paulo 
(USP). A obra integra a Coleção 
Sapientia - Grandes Mestres da PUC/SP 
que também destaca importantes 
pensadores como Décio Pignatari, 
Samir Curi Meserani, Joel Martins, 
Franco Montoro e Cilia Coelho Pereira 
Leite.Editado pela EDUC, o livro foi 
lançado  em 7 de março.

IPEN formaliza Cooperação com Universidade de La Laguna

Vida de Marcelo
Damy, fundador do
IPEN, vira livro
lançado na PUC-SP

IPEN tem palestra 
sobre células a 
combustível de 
membrana alcalina 

A física e pesquisadora Carmen Bueno, 
do Centro de Tecnologia das Radiações 
(CTR) do IPEN, é a autora do livro que 
homenageia o físico Marcello Damy de 
Souza Santos, fundador do antigo 
Instituto de Energia Atômica (IEA), que 
deu origem ao IPEN. Foi seu primeiro 
superintendente, até ser convidado a 
assumir a presidência da CNEN.
Bueno foi convidada pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) para escrever um livro que 
resgatasse aspectos da vida e obra de 
Damy  (1914 -2009), por ocasião dos 70 
anos da universidade. O físico se 

No dia 10 de abril, o Centro de Ciência 
e Tecnologia de Materiais (CCTM) do 
IPEN recebeu o Dr. John Robert   
Varcoe, da Universidade de Surrey, 
Inglaterra. Ele proferiu a palestra 
"Anion-exchange polymer electrolytes 
for alcaline membrane fuel cells". Dr. 
Varcoe é professor de Química dos 
Materiais do Departamento de 
Química da Faculdade de Engenharia e 
Ciências Físicas da Universidade de 
Surrey. defendeu seu doutorado em 
2000, na Universidade de Exeter, 
também na Inglaterra. Em 2010. 
recebeu da instituição o título de 
"Pesquisador     do Ano" e uma Bolsa 
de Liderança     EPSRC (2010-2015). A 
palestra aconteceu na Sala de 
Seminários do CCTM.

Destaques

O IPEN e Universidade de La Laguna (ULL), 

da Espanha, formalizaram, em 21 de 

março, Convênio de Cooperação 

Acadêmica, Científica e Tecnológica. O 

superintende do Instituto, Wilson Calvo, o 

diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE), Marcelo Linardi, e a gerente 

do Programa de Internacionalização, Isolda 

Costa (foto), estiveram presentes no ato da 

assinatura do protocolo, que será 

encaminhado ao reitor Antonio Matinón 

Cejas para formalização naquela 

instituição - por questões orçamentárias, 

não foi possível reunião presencial dos 

dirigentes. O objeto principal do Convênio, 

que terá vigência de quatro anos, é 

promover colaboração na área de docência 

e também na pesquisa, inclusive com 

intercâmbio de alunos e de pessoal 

acadêmico e administrativo, que possam 

ser de interesse para ambas as instituições.

***

*** ***

Mulheres do IPEN recebem homenagem

Em 8 de março, data em que se 
celebra o Dia Internacional da Mulher, 
o IPEN realizou uma pequena ação 
para celebrar a ocasião. Em mais uma 
ação coordenada pela Assessoria de 
Comunicação Institucional, foi 

Participaram da 
atividade os 
servidores Katia 
Itioka, Walkiria 
dos Santos e 
Edvaldo Fonseca, 
da ACI, Sérgio 
Tavares, da 
Superintendência 
e Carlos Gonzales, 
como voluntário 
da Gerência de 
Transporte do 
Instituto. O IPEN 
saúda todas as 
mulheres que 
contribuem com 
suas atividades.

realizada uma singela homenagem  
nas portarias de acesso ao IPEN. Toda 
mulher, servidora  ou não, que 
entrasse na instituição recebia como 
um agradecimento simbólico, um pão-
de-mel para tornar o dia mais doce. 
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CAPACITAÇÃO EM C&T

Dando continuidade 

à sua primeira visita 

técnica ao Brasil, o 

diretor-geral adjunto 

e chefe do 

Departamento de 

Cooperação Técnica 

da Agência 

Internacional de 

Energia Atômica 

(AIEA), Dazhu Yang, 

esteve no IPEN no 

dia 23 de março, para 

conhecer as 

principais atividades 

do Instituto. Na 

ocasião, ele e o 

presidente da CNEN, 

Paulo Roberto 

Pertusi, ratificaram o 

AIEA ratifica Acordo de Cooperação com CNEN

"Sei que o Brasil tem importantes 

colaborações com AIEA desde que se 

tornou país-membro, em 1957, mesmo 

ano em que a Agência foi estabelecida. 

E é um membro muito ativo, sempre 

promovendo atividades colaborativas 

em segurança nuclear e no uso pacífico 

"Practical Arrangements between the 

AIEA and the CNEN” (Acordos Práticos 

entre a AIEA e a CNEN.

O objetivo desses Acordos Práticos é 

estabelecer o planejamento de 

cooperação entre as partes na área de 

Capacitação em Ciência e Tecnologia. 

Dentre as atividades previstas estão 

promover formação de recursos 

humanos em programas de curto e 

longo prazo, por meio de cursos de 

graduação e pós-graduação, e oferecer 

treinamentos em diversas áreas como, 

por exemplo, alimentação e agricultura, 

aplicações industriais, medicina nuclear 

e radiológica, monitoramento 

ambiental, gestão de rejeitos 

radioativos, dentre outras.

Também estão previstas ações como a 

disponibilização de especialistas e 

docentes para apoiar atividades nas 

áreas mencionadas e para os para os 

países de língua portuguesa, além da 

possibilidade de utilização de 

instalações analíticas de laboratórios 

brasileiros para realizar atividades 

colaborativas.

da energia e nuclear para o seu 

desenvolvimento”, afirmou Dazhu Yang.

Acompanhado do chefe do 

Departamento de Cooperação Técnica 

da Divisão da América Latina e Caribe, 

Raul Ramirez Garcia, e da pela 

coordenadora-geral de Assuntos 

Internacionais (CGAI) da CNEN, Viviane 

da Silva Simões, Dazhu Yang foi 

recepcionado no IPEN pelo 

superintendente Wilson Calvo e por 

diretores e gestores dos Centros de 

Pesquisa, além de Paulo Pertusi, que 

proferiu o discurso de boas-vindas. 

Também estava presente o diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN e 

ex-superintendente do IPEN, José  

Carlos Bressiani

Abrindo a programação, a gerente do 

Programa de Internacionalização, Isolda 

Costa, fez uma breve explanação do 

"IPEN em números”, destacando os 

principais indicadores do Instituto, e, 

em seguida, o engenheiro José Augusto 

Perrotta apresentou o projeto Reator 

Multipropósito 

Brasileiro (RMB).

Bastante curioso 

sobre aspectos 

técnicos relacionados 

ao RMB, Dazhu Yang 

fez alguns 

questionamentos e 

depois seguiu para 

visitas ao Centro do 

Reator de Pesquisas 

(CRPq), ao Centro de 

Radiofarmácia (CR) e 

ao Centro de 

Tecnologia das 

Radiações (CTR), 

onde também 

conheceu o 

Acelerador de 

Elétrons, o Irradiador 

Antes da visita ao IPEN, pela manhã, 

Dazhu Yang esteve no Instituto de 

Radiologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (INRAD/HC-FMUSP),    

para conhecer as atividades na área de 

radioterapia. Em sua semana no Brasil,   

o diretor também cumpriu agenda no 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicações (MCTIC), 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

e no Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI), em  Brasília. 

"Para nós, é uma satisfação receber o    

Dr. Dazhu Yang, principalmente, como 

ele próprio mencionou, pela histórica 

colaboração que nós do IPEN temos 

com a Agência Internacional. 

Colaboração que só vem crescendo e 

que ainda traga muitos bons frutos para 

o Brasil”, afirmou Wilson Calvo.

Multipropósito de Cobalto-60 e o 

Laboratório de Braquiterapia. "Fico 

agradecido por vocês me receberem 

nesta tarde. É a primeira vez que venho 

ao Brasil e estou muito honrado em 

conhecer a CNEN, sua unidade no Rio 

de Janeiro, e agora o IPEN, que, eu sei, 

foi criado um ano depois da Agência, 

em 1958”, disse Dazhu Yang. Na manhã 

do dia 19, ele visitou o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD), e, à 

tarde, reuniu-se com dirigentes da 

CNEN, na sede da instituição.

"O Brasil é um membro muito 

ativo, sempre promovendo 

atividades  colaborativas em 

segurança nuclear e no uso 

pacífico da energia e nuclear 

para o seu desenvolvimento”.
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Dazhu Yang, diretor-geral 
adjunto da AIEA

Dazhu Yang (ao centro) e comitiva no Reator Nuclear de Pesquisas IEA-R1 (Foto: E. R. Paiva)
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formou em 1936, na primeira turma de 
Física da Universidade de São Paulo 
(USP). A obra integra a Coleção 
Sapientia - Grandes Mestres da PUC/SP 
que também destaca importantes 
pensadores como Décio Pignatari, 
Samir Curi Meserani, Joel Martins, 
Franco Montoro e Cilia Coelho Pereira 
Leite.Editado pela EDUC, o livro foi 
lançado  em 7 de março.

IPEN formaliza Cooperação com Universidade de La Laguna

Vida de Marcelo
Damy, fundador do
IPEN, vira livro
lançado na PUC-SP

IPEN tem palestra 
sobre células a 
combustível de 
membrana alcalina 

A física e pesquisadora Carmen Bueno, 
do Centro de Tecnologia das Radiações 
(CTR) do IPEN, é a autora do livro que 
homenageia o físico Marcello Damy de 
Souza Santos, fundador do antigo 
Instituto de Energia Atômica (IEA), que 
deu origem ao IPEN. Foi seu primeiro 
superintendente, até ser convidado a 
assumir a presidência da CNEN.
Bueno foi convidada pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) para escrever um livro que 
resgatasse aspectos da vida e obra de 
Damy  (1914 -2009), por ocasião dos 70 
anos da universidade. O físico se 

No dia 10 de abril, o Centro de Ciência 
e Tecnologia de Materiais (CCTM) do 
IPEN recebeu o Dr. John Robert   
Varcoe, da Universidade de Surrey, 
Inglaterra. Ele proferiu a palestra 
"Anion-exchange polymer electrolytes 
for alcaline membrane fuel cells". Dr. 
Varcoe é professor de Química dos 
Materiais do Departamento de 
Química da Faculdade de Engenharia e 
Ciências Físicas da Universidade de 
Surrey. defendeu seu doutorado em 
2000, na Universidade de Exeter, 
também na Inglaterra. Em 2010. 
recebeu da instituição o título de 
"Pesquisador     do Ano" e uma Bolsa 
de Liderança     EPSRC (2010-2015). A 
palestra aconteceu na Sala de 
Seminários do CCTM.

Destaques

O IPEN e Universidade de La Laguna (ULL), 

da Espanha, formalizaram, em 21 de 

março, Convênio de Cooperação 

Acadêmica, Científica e Tecnológica. O 

superintende do Instituto, Wilson Calvo, o 

diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino (DPDE), Marcelo Linardi, e a gerente 

do Programa de Internacionalização, Isolda 

Costa (foto), estiveram presentes no ato da 

assinatura do protocolo, que será 

encaminhado ao reitor Antonio Matinón 

Cejas para formalização naquela 

instituição - por questões orçamentárias, 

não foi possível reunião presencial dos 

dirigentes. O objeto principal do Convênio, 

que terá vigência de quatro anos, é 

promover colaboração na área de docência 

e também na pesquisa, inclusive com 

intercâmbio de alunos e de pessoal 

acadêmico e administrativo, que possam 

ser de interesse para ambas as instituições.

***

*** ***

Mulheres do IPEN recebem homenagem

Em 8 de março, data em que se 
celebra o Dia Internacional da Mulher, 
o IPEN realizou uma pequena ação 
para celebrar a ocasião. Em mais uma 
ação coordenada pela Assessoria de 
Comunicação Institucional, foi 

Participaram da 
atividade os 
servidores Katia 
Itioka, Walkiria 
dos Santos e 
Edvaldo Fonseca, 
da ACI, Sérgio 
Tavares, da 
Superintendência 
e Carlos Gonzales, 
como voluntário 
da Gerência de 
Transporte do 
Instituto. O IPEN 
saúda todas as 
mulheres que 
contribuem com 
suas atividades.

realizada uma singela homenagem  
nas portarias de acesso ao IPEN. Toda 
mulher, servidora  ou não, que 
entrasse na instituição recebia como 
um agradecimento simbólico, um pão-
de-mel para tornar o dia mais doce. 
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