
  
 

RELATORIO 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESPG 

 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESPG tem como 

Missão promover a produção e a disseminação do conhecimento por meio da gestão da 

pesquisa, da pós-graduação e da inovação de modo a contribuir com o desenvolvimento 

regional; como Visão tornar-se referência regional por meio da consolidação e expansão 

da pesquisa científica, inovação tecnológica e da pós-graduação; e como Valores a 

responsabilidade, a transparência, o comprometimento, a produtividade, a qualidade e a 

ética. 

À PROPESPG compete: 

-     Definir a política de pesquisa e pós-graduação da UNIFAP; 

-      Planejar e executar o orçamento destinado à Pró-reitoria; 

- Estimular atividades de pesquisa, produção científica e inovação;  

-  Planejar Política de qualificação docente e os acompanhar; 

-  Possibilitar condições para a implantação cursos de pós-graduação; 

-  Definir as políticas de Inovação e Transferência de Tecnologias; 

- presidir a órgãos e unidades de pesquisa e pós-graduação.  

-  Acompanhar e incentivar a publicação de livros e revistas científicas; 

-  Acompanhar a aprovação das pesquisas nos Comitês de Ética 

- Ocupar a Presidência da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação e membro do 

CONSU. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVESIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 



 

 

Na gestão 2014-2018, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

ampliou seu alcance em todas as atividades de sua competência. Foram ampliados em 

80% os cursos de Pós-Graduação stricto sensu; ofertadas novas especializações, inclusive 

em outro campus; evolução na produção cientifica e na aprovação de projetos externos; 

recebemos premiações nacionais; submetemos os primeiros depósitos de patente e 

registros de software; aumento na qualificação das revistas científicas e no número de 

livros publicados com selo da Editora Universitária. 

Neste período também foram atualizadas importantes normas internas 

relacionadas à pesquisa, pós-graduação, inovação e divulgação da produção científica, 

como: Resoluções das Atividades de Pesquisas; Resolução sobre a Iniciação Científica; 

Regimento Geral da Pós-graduação; Política de Inovação e regulamentação do Portal de 

Periódicos; Regime Diferenciado de Deslocamento. Também foram priorizados modelos 

para aperfeiçoar procedimentos como o Guia para Elaboração de Editais de Processo 

Seletivo para a Pós-graduação; Perguntas Frequentes para prestação de contas de Editais 

de Auxilio Pesquisador; Mapeamento Doutoral, dentre outros. 

Uma das principais inovações da Pró-reitoria foi a Política de apoio aos 

pesquisadores por meio de Editais. Esta prática fomentou novos registros de pesquisa, 

novos projetos de extensão, elevou a produção docente e a participação em eventos 

científicos, apresentou critérios transparentes para acesso aos recursos públicos e 

publicizou os meios de acesso às formas de apoio institucional, os valores e os 

destinatários dos recursos. Abaixo os editais e valores disponibilizados. 



 

 

Abaixo serão apresentadas as ações referentes à Pós-Graduação, 

Pesquisa, Inovação, Editora e Comitês de Ética.  

Pós-Graduação 

Nos quatro anos da atual gestão no Departamento de Pós-graduação (DPG), 

profundas mudanças foram implementadas de forma que se tomaram como diretrizes para 

o órgão a eficiência, organização e melhoria do sistema de pós-graduação na UNIFAP. 

O regimento geral da UNIFAP atribui ao DPG as seguintes competências: a) 

Executar a política de Pós-Graduação aprovada pelos Conselhos da Universidade; b) 

Direcionar a ação dos cursos de pós-graduação; c) Elaborar as normas para o 

funcionamento da pós-graduação na UNIFAP; d) Administrar a pós-graduação e as 

atividades de capacitação; e) Assessorar os coordenadores de cursos e docentes da 

UNIFAP na alocação de recursos para as atividades de pós-graduação e capacitação de 

servidores docentes e técnicos-administrativos. De maneira sucinta, cabe ao DPG 

auxiliar, acompanhar e avaliar as atividades de:  

• Programas de Pós-graduação Stricto sensu (PPG) 

• Programas de Pós-graduação Lato sensu (Especializações e Residências Médica 

e Multiprofissional em Saúde) 

• Políticas de Pós-graduação na UNIFAP 

• Afastamentos de docentes para qualificação 

• Secretariar PPG em rede e DINTERs 



• Secretariar novos PPG 

Em observância ao que estabelece o Regimento Geral da UNIFAP para este 

departamento, o DPG e a PROPESPG passaram, a partir do final de 2014, a assessorar o 

desenvolvimento das atividades dos Programas de Pós-Graduação (PPG) Stricto sensu já 

existentes na universidade, auxiliando no pleno desenvolvimento das atividades de cada 

curso, e fazendo cumprir as recomendações feitas pela CAPES em relação aos programas. 

Isso levou a um amplo processo de reestruturação dos PPG, tanto os existentes quantos 

aqueles passiveis de serem criados. Assim, com a política de aproximação entre o DPG, 

PROPESPG, professores doutores dos cursos e coordenadores de área da CAPES 

aprovamos 5 novos programas de pós-graduação na Unifap, entre 2016-2018, conforme 

quadro abaixo: 

 

 

Atualmente, temos ainda 10 propostas em avaliação pela CAPES, dos APCN em 

Letras, Direito, Geografia, História, Comunicação Social, Tecnologias da Educação, 

Doutorado em Rede em Saúde, Doutorado em Rede em Ciências Ambientais, Doutorado 

em Rede em Engenharias, Doutorado em Rede em Educação. Quadro abaixo: 



 

As Especializações são ofertadas com caraterísticas diferentes. Às vezes por 

demanda induzida; outros com recursos externos específicos; via EAD; por fluxo 

contínuo e sem recursos próprios. São cursos acompanhados pelo DPG com algumas 

dificuldades, pela ausência de espaços específicos, ausência de servidores e sobreposição 

com a carga horária na graduação. Ainda assim, são cursos que tem formado um grande 

público da comunidade amapaense e em diferentes áreas, conforme tabela abaixo: 

 

Quanto à Política de apoio à qualificação docentes podemos citar: os afastamentos 

integrais; os Deslocamentos (Resolução 18/2016); Doutorados Interinstitucionais; Termo 

de Cooperação UFPA UNIFAP para vagas especiais; Bolsas do Programa 

PRODOUTORAL; Convênio REAMEC; e redução de carga horária para docentes em 

qualificação na sede. 

DINTER FINALIZADOS 



ÁREA            IES PROMOTORA FINALIZAÇÃO VAGAS 

DINTER EM 

EDUCAÇÃO  
UFU 2014 14 

DINTER EM 

DIREITO 
UFMG 2016 11-7 

DINTER EM 

SOCIOLOGIA  
UFC 2016 12 

DINTER EM 

ENFERMAGEM 
USP 2016 12 

DINTER EM ANDAMENTO 

DINTER EM 

GEOGRAFIA (EM 

ANDAMENTO) 
UFG 2019 14 

DINTER EM 

URBANISMO (EM 

ANDAMENTO)  
UFRJ 2019 9 

DINTER EM LETRAS 

(EM ANDAMENTO) 
UNESP-ARARAQUARA 2021 16-13 

DINTER A SER SUBMETIDO 

DINTER EM 

RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS (A 

SER SUBMETIDO) 

SAN TIAGO DANTAS 
UNESP/PUC/UNICAMP 

2022 20 

 

 

 



 

Outro destaque foi a instalação do Forum de Coordenadores de Pós-graduação, 

cuja função era planejar, trocar experiências e executar a política de pós-graduação stricto 

sensu na UNIFAP, com encontros periódicos. 

 

REDES DE COOPERAÇÃO 

REDE AMAZONICA DE PESQUSA INTERDISCIPLINAR - RAPI 

Em 2015, com o objetivo de estabelecer, de forma planejada e sistemática, ações 

integradas voltadas ao ensino, pesquisa, extensão e gestão para o desenvolvimento da 

região amazônica, foi assinado um protocolo de intenções para a criação da “Rede 

Amazônica de Pesquisa Interdisciplinar – RAPI” (publicado no D.O.U de 02 de junho de 

2015 – Processo nº 23479.016707/2015-74)  entre as Universidades do Pará 

(Universidade do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA; Universidade Federal do Pará- 

UFPA; Instituto Federal do Pará – IFPA; Universidade do Oeste do Pará – UFOPA) e do 

Amapá (Universidade Federal do Amapá).  

   



 A Rede, que inicialmente possuía cinco Instituições ampliou-se com a adesão da 

Universidade Federal do Tocantins – UFT em 2016, e propõe ser o vetor de um novo 

modelo de desenvolvimento para a região amazônica, incluindo outras Instituições de 

Ensino e órgãos voltados para pesquisa. 

 As ações concretizadas pela RAPI, nos dois últimos anos de sua criação tem 

demonstrado a capacidade da Rede em fortalecer tanto as Instituições envolvidas como a 

sociedade e a região da qual fazem parte. Dentre as ações já efetivadas citamos o 

compartilhamento de vagas de doutorados interinstitucionais em Engenharia, Saúde 

Coletiva e Geografia entre as IFES; submissão de propostas de mestrado em associação; 

troca de experiencia em customizações de Sistemas de TI e execução de recursos para 

pesquisa.  

 Para os anos de 2017-2018, as Instituições reuniram-se em rede para 

submissão de propostas de doutorado em áreas induzidas pela própriaCAPES, como a 

Engenharia, a Saúde, o Meio Ambiente e a Educação 

PROCAD E PVNS 

No ano de 2018 foram publicados editais, pela CAPES, cuja origem tem 

vinculação com um Grupo de Trabalho composto por Reitores do Norte e representantes 

do Órgão de formento, para fortalecimento e consolidação da Pós-graduação na Região 

Norte.  

Os editais foram: Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia – 

PROCAD AMAZONIA e Programa De Professor Visitante Nacional Senior – PVNS. A 

Universidade Federal do Amapá participou com cinco propostas como proponente, por 

meio dos Programas de Pós-graduação em Educação, Ciências Ambientais, Ciências 

Farmacêuticas, Desenvolvimento Regional e Ciências da Saúde e aprovou todas as 

parcerias.  

No âmbito do PVNS o edital autorizava a participação das Instituições com até 

quatro bolsas de Professor Visitante e a UNIFAP aprovou todas as propostas enviadas. 

Os Bolsistas contemplados foram na área da Saúde, Educação, Planejamento Urbano e 

Meio Ambiente. Espera-se que a curto e longo prazos tanto o PROCAD quanto o PVNS 

possam alavancar o conceito dos cursos de mestrado da UNIFAP para abertura dos 

doutorados. 



 

PESQUISA 

 

O Departamento de Pesquisa (DPq) atua no gerenciamento de diversas atividades 

relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa no âmbito da Universidade Federal do 

Amapá – UNIFAP e seus parceiros. As principais atribuições do DPq são: 

1- Registro das atividades de pesquisa conforme resolução vigente. 

2- Certificação de grupos de pesquisa no diretório de grupos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e SIGAA. 

3- Gerenciamentodos Programas de Iniciação Científica (Graduação e Ensino Médio). 

4- Organização do Evento Anual de Iniciação Científica. 

5- Organização das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT. 

6- Gerenciamento dos programas de fomento à pesquisa definidos pela PROPESPG. 

7- Organização/Suporte na elaboração de projetos de pesquisa Institucionais para fins 

de financiamento de pesquisa para pós-graduação (Ex. Finep, Fundo Amazônia, 

Capes, CNPq, outros). 

 

I- Institucionalização de Projetos de Pesquisa 

 

A institucionalização de projetos passou por alterações durante o período de 2014-

2018. Em 2014, ainda era realizado através de processos físicos. No final de 2015, em 

parceria com o Núcleo de Tecnologia da Informação da UNIFAP - NTI, foi criado o 

módulo de homologação de projetos através do Sistema Integrado de Gestão Universitária 

– SIGU, extinguindo a necessidade de tramitação de documentos impressos para registro 

das pesquisas e facilitando o trâmite. Em 2017, o registro de pesquisas migrou para o 

SIGAA, Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, através do módulo 

“Pesquisa”, com mais funções e interligado aos demais setores da instituição através dos 

módulos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Além disso, em novembro de 2016, foi 

aprovada a nova resolução de pesquisa, RESOLUÇÃO Nº 026/2016 – CONSU, que era 

necessária tendo em vista a defasagem da resolução anterior. Está instituído, conforme 

referida resolução, o Comitê Assessor de Pesquisa, através da portaria nº 0416/2017. 

Ao todo, durante o período de 2014-2018*, foram registrados 486novos projetos. 

Abaixo segue o quantitativo de registros por ano: 

 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018* 

Nº DE 

PROJETOS 
120 54 94 122 96 



NOVOS 

REGISTRADOS 

*até 17/08/2018. 

II- Registro de Grupos de Pesquisa 

 

O registro de Grupos de Pesquisas também migrou para o SIGAA, substituindo o 

formulário de cadastro utilizado até outubro de 2017. Concomitantemente,os grupos de 

pesquisa são cadastrados no Diretório de Grupos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ. Atualmente, há 137 grupos de 

pesquisa cadastrados no DGP/CNPq, número que varia tendo em vista que grupos não 

atualizados por mais de 12 meses são automaticamente excluídos pelo sistema. Os editais 

lançados pelo departamento sempre incentivam os docentes a liderarem e/ou participarem 

de grupos de pesquisa na instituição, colocando-se como exigência para participação na 

maioria dos certames.  

 

III- Programas de Iniciação Científica 

 

No período de 2014 a 2018 houve ampliação da quantidade de bolsas de iniciação 

científica disponibilizadas aos estudantes de graduação da instituição e alunos de ensino 

médio, conforme tabela abaixo: 

 

MODALIDADE 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

PIBIC (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica) – CNPQ 
34 bolsas 44 bolsas 44 bolsas 46 bolsas 46 bolsas 

PIBIC – EM (Programa de Iniciação 

Científica para o Ensino Médio) - CNPQ 
20 bolsas 15 bolsas 15 bolsas 17 bolsas 17 bolsas 

PIBIT (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação) - CNPQ 

02 bolsas 02 bolsas 04 bolsas 02 bolsas 10 bolsas 

PROBIC (Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica) - UNIFAP 
26 bolsas 26 bolsas 50 bolsas 50 bolsas 50 bolsas 

PROBIC/DINTER (Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica – Para alunos do curso 

de Doutorado Interinstitucional) - UNIFAP 

14 bolsas -- -- -- -- 

PROBIC-VS (Programa de Iniciação 

Científica para alunos em Vulnerabilidade 

Social) 

--- --- --- 10 bolsas 20 bolsas 



PROVIC (Programa Voluntário de Iniciação 

Científica) - UNIFAP 
Sem limite 

Sem 

limite 
Sem limite 

Sem 

limite 
Sem limite 

 

Em 2015, foi estabelecido o COMITÊ INSTITUCIONAL DE 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UNIFAP, através da portaria nº 760/2015.  

Em 2017, foram publicados os livros da coletânea dos Resultados dos Projetos de 

Iniciação Científica da UNIFAP (quinquênio 2012-2016), produzidos por ex-bolsistas e 

seus respectivos/as orientadores/as, sob a gestão do Departamento de Pesquisa da 

Universidade Federal do Amapá e Editora Universitária, disponível na página do 

departamento. Os livros foram organizados em 5 (cinco) áreas: Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas e Educação e Línguística.  

No período de 2014-2018, anualmente, foi realizado evento de iniciação, sob 

forma de Congresso ou Jornada, para que os alunos de iniciação científica pudessem 

apresentar os resultados de suas pesquisas. Os resumos dos trabalhos são publicados em 

forma de Livro de Resumos digital, organizados pela Editora da UNIFAP e publicados 

na página do DPq. As exposições orais foram avaliadas por bancas compostas de docentes 

da instituição e avaliadores externos convidados, sendo premiados com menção honrosa 

os melhores trabalhos de cada grande área. 

Além do Congresso de Iniciação Científica apresentado na Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, a PROPESPG organizou eventos paralelos com palestrantes de 

outros países, Encontros da Pós-graduação, minicursos, workshop, dentre outros.  

 

A iniciação científica da UNIFAP esteve em destaque por 02 anos consecutivos. 

Em 2017, o bolsista de iniciação científica Ícaro Rodrigues Sarquis venceu o 14º Prêmio 

Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica, categoria Bolsista de Iniciação 

Tecnológica, na área de Ciências da Vida, concedido pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Em 2018, a bolsista Jennifer 



ThayanneCavalcante de Araújo foi a vencedora da 15º edição do mesmo prêmio, na 

categoria Bolsista de Iniciação Científica, também na área de Ciências da Vida. Também 

recebemos outros Premios como: 

• Prêmio Santander de Empreendedorismo Sustentável, 2016 

• Prêmio CAPES melhor Tese, pela pesquisa “Obtenção de Nanoformulações 

Bioativas a Base de Sucupira-Branca  (Pterodon emarginatus Vogel)” PPGIF-

UNIFAP, em 2017  

 

 
 

 

 

VI – Editais lançados pelo DPq (2014-2018) 

 

2014 

- EDITAL PROPESPG/DPq 003/2014 – REABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OCUPAÇÃO DE 

GABINETES DO CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO (CIPPG) 

- EDITAL PROPESPG/DPq 004/2014 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROGRAMA DE BOLSAS 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

- EDITAL PROPESPG/DPq 005/2014 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROGRAMA DE BOLSAS 

EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 

- EDITAL PROPESPG/DPq 006/2014 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE VOLUNTÁRIOS EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA PROVIC/UNIFAP 

- EDITAL PROPESPG/DPq 008/2014 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA ORIENTADORES DE 

BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO MÉDIO 

 

2015 



- EDITAL Nº 08/2015 PROPESPG/DPq/UNIFAP - ABERTURA DE INSCRIÇÕES AOS PROGRAMAS 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DAUNIFAP 

- EDITAL Nº 010/2015 PROPESPG/DPq/UNIFAP - ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROGRAMA 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR DA UNIFAP 

- EDITAL Nº 11-2015 PROPESPG-DPq-UNIFAP - LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA 

VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFAP – PROVIC 

- EDITAL Nº 014/2015 PROPESPG/DPq/UNIFAP - ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROGRAMA 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR DA UNIFAP 

- EDITAL PROPESPG/DPq 018/2015 – PREMIAÇÃO CIENTÍFICA 2015 

 

2016 

- EDITAL N.º 03/2016 PROPESPG/DPq/UNIFAP - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE BOLSAS EM PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFAP (2014, 2015, 2016, 2017, 

2018) 

-EDITAL Nº 09/2016 PROPESPG/DPq/UNIFAP – PRÉ-SELEÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE 

GABINETES DO CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

- EDITAL N.º 10/2016 PROPESPG/DPq/UNIFAP - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFAP 

- EDITAL N.º 11/2016 PROPESPG/DPq/UNIFAP - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE BOLSAS EM PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR DA UNIFAP 

- EDITAL Nº 16/2016 PROPESPG/DPq/UNIFAP – SELEÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE GABINETES 

DO CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

- EDITAL PROPESPG/DPq 026/2016 – PREMIAÇÃO CIENTÍFICA 2016 

 

2017 

- EDITAL N.º 09/2017 PROPESPG/DPq/UNIFAP – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE BOLSAS EM PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFAP 

-EDITAL N.º 10/2017 PROPESPG/DPq/UNIFAP - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE BOLSAS EM PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR DA UNIFAP 

EDITAL N.º 13/2017 PROPESPG/DPq/UNIFAP – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFAP 

- EDITAL PROPESPG/DPq nº 23/2017 – PREMIAÇÃO CIENTÍFICA 2017 

CHAMADA INTERNA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E 

TECNOLOGIA  

2018 



- EDITAL N.º 001/2018 PROPESPG/DPq/UNIFAP – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFAP 

- EDITAL N.º 003/2018 DPq/ PROPESPG/UNIFAP – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE BOLSAS EM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFAP 

- EDITAL N.º 005/2018 DPq/ PROPESPG/UNIFAP – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

DE BOLSAS EM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR DA 

UNIFAP 

CHAMADA INTERNA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E 

TECNOLOGIA  

 

VII – Projetos Institucionais Submetidosà FINEP: 

 

2014 

LABRMN – Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear do Amapá 

2016 

ERANAF- Estruturação da Rede Amazônica de Nanotecnologia Aplicada a Fármacos 

2018 

Estruturação da plataforma de zebrafish da UniversidadeFederal do Amapá, 

EPZFUNIFAP 

 

NUCLEO DE INOVAÇÃO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - NITT 

 

Foi realizada a adequação da sala do NITT/UNIFAP e infraestrutura para o 

desenvolvimento das atividades do Núcleo.  

- 2 (dois) micro-computadores desktop;  

- 1 (uma) impressora multifuncional;  

- Equipamento data show;  

- Instalação do televisor;  

- Estante para livros;  

 - Projeto da rede lógica para instalação dos microcomputadores 

As ações do NITT envolveram: 



• Seleção de projetos de pesquisa com potencial de patente para participar do 

projeto de Mapeamento Tecnológico, promovido pela Rede NAMOR e realizado 

pela empresa de consultoria Wylinka. 

• Recebimento e encaminhamento à Rede NAMOR de um projeto de pesquisa para 

o Projeto de Mapeamento Tecnológico  

• Elaboração da Política de Inovação e alteração do Regimento Interno da 

UNIFAP para implementação das atividades do NITT; 

• Realização, pela Coordenadoria de Projetos e Parcerias de Transferência de 

Tecnologia, de reuniões com professores/pesquisadores para Elaboração de 

instrumentos de regulamentação sobre a criação e funcionamento de Escritório 

Modelo, Empresa Junior e Incubadora. O resultado foi a Resolução 31/2017 

relativa à temática das Empresas Júniores na Unifap. 

• Elaboração de documentos pela coordenadoria de propriedade intelectual para 

a proteção dos resultados de pesquisa institucionalizados pelo Departamento de 

Pesquisa e Projetos de Pesquisa não registrados:  

• Realização do Mapeamento Doutoral 2017  

• Realização da #INOVAUNIFAP, newsletter do Núcleo de Inovação e 

Transferência de Tecnologia da Unifap. Trata-se de um compilado integrado de 

notícias relativas a temas como Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo e 

Desenvolvimento, com o objetivo de divulgar oportunidades, bolsas, informações 

e textos. - Link para acesso: http://www2.unifap.br/nitt/transferencia-

detecnologia/newsletter-inovaunifap/  

• Organização da Rede #InovaAmapá, constituída pelas Instituições de Ciência e 

Tecnologia e pelas Instituições de Ensino Superior do estado interessadas na 

temática. 

• Realização de DUAS Chamadas Públicas Internas para seleção de invenções e 

tecnologias com potencial de patenteamento, geradas no âmbito da Unifap.  

• Realização de UMA Chamada Pública Interna para seleção de programas de 

computador, geradas no âmbito da Unifap. 

• Realização de Editais de Seleção do Programa PIBITI / CNPq – Unifap, entre 

2014-2018, com o coeficiente final de 10 (dez) oportunidades abertas em 2018, 

em um crescimento quintuplicado perante as 2 (duas) vagas de 2016. 

Merece destaque o primeiro Depósito de Registro de Patente que ocorreu em 2016. 

Atualmente a UNIFAP conta com 11 Depósitos solicitados ao INPI. 

Também destacamos o primeiro pedido de registro de Software, o FACTRON,  em 

2016, com registro concedido no mesmo ano.   

http://www2.unifap.br/nitt/transferencia-detecnologia/newsletter-inovaunifap/
http://www2.unifap.br/nitt/transferencia-detecnologia/newsletter-inovaunifap/


 

EDITORA UNIVERSITÁRIA 

 

Compete à Editora: 

• Editar livros impressos e em formato digital (e-books) 

• Gerir o Portal de Periódicos (https://periodicos.unifap.br/) 

• Orientar a abertura de revistas científicas e monitorar a qualidade (Qualis/CAPES) 

dos periódicos 

A Editora da Universidade Federal do Amapá foi criada em maio de 2003 pela 

Resolução 07/2003 CONSU-UNIFAP. Seu primeiro livro foi publicado somente em 

2009. Entre a publicação do primeiro livro em 2009 e final de 2011 apenas um caderno 

de resumos foi publicado pela Editora. Em dezembro de 2011 foi lançado o 1º Edital de 

Publicação de Livros com a previsão de impressão de 15 obras.  

Em abril de 2012 foi publicado o resultado final deste Edital, tendo sido 

selecionadas 23 obras que foram impressas em uma tiragem de 650 exemplares para cada 

livro no ano de 2013. Em 2012 foram publicadas 06 (seis) obras (nenhuma autoral ou 

organizada, apenas livro de resumos, anais de evento e resultados de projetos de iniciação 

científica da UNIFAP). Em 2013 foi publicada apenas uma obra além dos livros do Edital: 

um livro de resumos com trabalhos acadêmicos de Ciências Ambientais em formato 

digital (o primeiro e-book da Editora). Em dezembro daquele mesmo ano (2013) foi 

lançado o 2º Edital de Publicação de Livros (e o último que tivemos até então), também 

com a previsão de impressão de 15 obras.O resultado final saiu apenas em junho de 2015. 

Com a desistência formal de uma autora, foram feitos efetivamente 14 livros, dos quais 8 

foram pagos através de dispensa de licitação e os 6 restantes através de pregão eletrônico.  

No ano de 2014 foram publicadas 2 obras, apenas, um relatório de gestão (2006-

2014) em formato impresso e um outro livro em formato digital. Em 2015 foram 

publicados 3 livros, 2 impressos e 1 e-book.  

https://periodicos.unifap.br/


Em 2016 começa o planejamento de expansão da publicação de livros pela Editora 

Universitária, que conseguiu fechar o ano com 20 obas publicadas, 15 impressas e 5 em 

formato digital. Percebendo-se as dificuldades financeiras que se abateram sobre as 

Universidades públicas no país e a consequente escassez de recursos que inviabilizavam 

a feitura de mais um Edital de Publicação de Livros, a oportunidade de expandir a 

publicação de e-books aparece como alternativa para manter a quantidade (sem deixar de 

lado a qualidade, obviamente) de livros publicados pela Editora da UNIFAP. Assim, em 

2017 foram feitos 47 livros (sendo 26 impressos e 21 e-books) e pela primeira vez 

registrada uma coleção.  

Até o mês de agosto de 2018 foram registrados na Biblioteca Nacional 28 livros 

pela Editora da Universidade Federal do Amapá, dos quais 7 impressos e 18 digitais. Este 

ano de 2018 já foram registradas 3 coleções de livros. Estão em processo de diagramação 

outros 5 livros e mais uma coleção com 10 livros, com previsão de publicação até meados 

de setembro.  

Entre as contribuições e avanços conseguidos na Editora da UNIFAP encontram-

se: a colocação em funcionamento do Conselho Editorial; a filiação da Editora à ABEU, 

Associação Brasileira de Editoras Universitárias (critério importante para a estratificação 

no Qualis Livros/CAPES); a criação de uma logomarca (através de concurso) para a 

Editora; a estruturação de Procedimentos Operacionais Padrão para as principais 

atividades realizadas pela Editora; e a padronização dos modelos contratuais de edição de 

livros. 

É também atribuição da Editora Universitária fazer a gestão do Portal de 

Periódicos da UNIFAP. Atualmente o Portal de Periódicos conta com 10 revistas: 6 já 

qualificadas no Qualis/CAPES, 2 revistas já em funcionamento, com a publicação do 

primeiro volume (as revistas só são submetidas à avaliação do Qualis após a publicação 

do primeiro volume); e 2 revistas em processo de publicação da primeira edição. Entre as 

revistas já qualificadas, 2 tem Qualis B4, 1 tem Qualis B2 e 3 tem Qualis B1. Todos os 

artigos publicados pelas revistas do Portal de Periódicos da UNIFAP contam com DOI 

(digital object identifier). A Editora tem feito esforços no sentido de treinar os Editores-

Chefes e orientá-los de modo a melhorar continuamente o Qualis das revistas, a partir da 

constante readequação dos critérios estabelecidos pela CAPES para melhorar a 

estratificação dos periódicos. 

 



COMITE DE ETICA EM PESQUISA – CEP 

Total de projetos submetidos e aprovados no CEP nos anos 2015-2018 

 Foram submetidos 1181 projetos e obtiveram a aprovação do 484, dados de acordo 

com os relatórios anuais e semestrais do CEP emitidos pela Plataforma Brasil. 
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Relatório finalizado em 22 de setembro de 2018 pela Pró-

reitora de pesquisa e Pós-graduação, Profa Dra Helena Simões, 

Diretor de Pós-graduação, Prof Dr Emerson Castilho, Diretor de 

Pesquisa, Prof Dr Alaan Ubaiara, Diretor do NITT, Prof Dr 

Daniel Chaves e Diretor da Editora, Prof Ms Tiago Luedy, em 

colaboração com a equipe da PROPESPG 
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