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A abertura do IV Workshop do INBEB foi realizada pela Pró-Reitora de 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFRJ, Profa. Débora Foguel, também membro 
do INBEB, seguindo-se à programação do evento que contou com a 
apresentação de 28 seminários ministrados por líderes de grupo e estudantes 
de pós-graduação. As apresentações evidenciaram a excelente qualidade dos 
trabalhos desenvolvidos no período de 2012-2013. 
 
Além da excelência das conferências, merece destaque o nível de organização 
do evento, assim como o grau de participação e motivação de docentes, 
pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação e ensino médio.  
 
Os temas dos seminários foram multidisciplinares, relacionados a aspectos 
abrangentes e fundamentais da biologia de diferentes processos biológicos 
desde a invasão de príon em células de mamiferos a mecanismos 
neuromoleculares de comportamento. Os seminários mostram que as verbas 
destinadas ao INBEB vêm resultando, não somente na promoção de saltos 
qualitativos dos trabalhos, mas sobretudo propiciando emergir jovens 
lideranças.  
 
O INBEB, em associação com a UFRJ foi responsável pela criação do 
CENABIO (Centro Nacional de Bioimagem), permitindo a implantação de infra-
estrutura física e tecnologia de última geração, não só para o Rio de Janeiro, 
mas para todo o território nacional. O material apresentado não nos permitiu 
avaliar o nível de avanço na infra-estrutura e equipamentos em outros centros 
associados ao INBEB.  
 
Os grupos pertencentes ao INBEB são de excelência e, na sua maioria, muito 
bem estabelecidos no cenário científico nacional e internacional. A grande 
diversidade e abrangência temática parecem, por vezes, dificultar a integração 
entre os grupos. É visível a preocupação do comitê gestor, especialmente do 
coordenador do INBEB, em incentivar e promover a integração científica entre 
os grupos, garantindo que não se limite ao compartilhamento dos 
equipamentos e instalações. Esse tópico fica notório no incremento em 
publicações conjuntas entre os grupos. 
 



Merece destaque a integração das equipes de grupos de pesquisa da UFRJ 
com a pesquisa desenvolvida na Universidade do Pará, pela apropriação de 
novas metodologias como ferramenta para os estudos estruturais ampliando 
desta forma o escopo das pesquisas. Esta interação deve levar alguns anos  
para que seja consolidada, porém deve ser estimulada, pois de forma 
inquestionável, provem o suporte essencial à política de formação de recursos 
humanos em nosso país.  
 
É notável a contribuição do INBEB na difusão da Ciência para a Sociedade. 
Durante o período, com o suporte do INBEB e da FAPERJ, foi construído um 
laboratório de ciências para o Ensino Médio no Colégio Estadual José Martins 
da Costa, em São Pedro da Serra, interior do Estado do Rio de Janeiro. Nesta 
já  ocorreram 2 cursos que são oferecidos por estudantes de Pós-graduação 
sob a coordenação de docentes da UFRJ. Além disso, no último ano, houve 
forte investimento financeiro e de recursos humanos, em trabalhos de difusão 
desenvolvidos em escolas de Ensino Básico no Pará. Vale ressaltar que vários 
alunos desta escola participaram do Workshop do INBEB no Rio de Janeiro. 
 
O workshop do INBEB teve ainda apresentação de 163 pôsteres apresentados 
por estudantes de graduação e Pós-graduação. Um evento marcante para os 
jovens estudantes foi a presença do Prêmio Nobel de Química, Prof Kurt 
Wutrich, que teve sua sala inaugurada no prédio do CENABIO.  O professor 
Wutrich é Pesquisador Visitante do Programa Ciências Sem Fronteiras na 
UFRJ e participa de projetos do INBEB. 
      
Participaram do evento 72 alunos de Iniciação Científica, 41 Mestrandos, 68 
Doutorandos, 38 Pós-Doutores e 41 Professores. No período, foram publicados 
261 artigos em revistas de prestigio internacional. Além disso, o grupo realizou  
6 depósitos de patentes e/ou patentes demonstrando clara contribuição para os 
processos de inovação e autonomia biotecnológica do País. 
 
Finalizando, a comissão reconhece que trata-se de um INCT de inquestionável 
excelência no País nos diversos aspectos: pesquisa, formação de recursos 
humanos e difusão.  
 
 


