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Relatório. 

 

O II Encontro do INBEB apresentou (i) os resultados obtidos pela equipe no período de 

novembro/2009 a novembro/2010; (ii) inauguração de novas instalações (CENABIO); 

(iii) sessão de pôsteres; (iv) visita dos alunos do 9
0
 ano do Colégio Estadual José 

Martins da Costa de Nova Friburgo-RJ, aos laboratórios da UFRJ dentro do projeto 

“Cientistas debatem células-tronco ao vivo”; (iv) premiação dos melhores pôsteres 

apresentados nas categorias de Iniciação Científica e Pós-Graduação (iv) reunião interna 

do comitê gestor do INBEB. 

 

Após a distribuição do Livro contendo o Programa e os Resumos dos Pôsteres (é 

importante mencionar a qualidade em apresentação e conteúdo desse documento) foi 

iniciado o II Encontro do INBEB com as palavras do Prof. Jerson Lima da Silva, 

relacionadas aos avanços científicos alcançados no último ano; na importante interação 

com o IDOR (D´OR Institute for Research and Education); e a aquisição de novos 

equipamentos e a concomitante inauguração de mais um prédio CENABIO. 

 

Foram apresentadas, respectivamente 13 e 12 conferências no primeiro e segundo dia da 

reunião. Todas as conferências consideradas de nível excelente, pela comissão de 

acompanhamento, independente de terem sido ministradas por professores ou pós-

doutorandos.  

A necessidade de ampla discussão através de perguntas dos presentes (alunos de 

Iniciação Científica, Pós-Graduandos, Pós-Doutorandos e Professores que participam de 

outros INCTs), dos avaliadores e dos demais conferencistas fez com que o período 

reservado para as perguntas fosse além do programado, demonstrando o interesse pelos 

temas abordados, principalmente pela originalidade. 

 

Comentário especial deve ser feito a excelência das conferências relacionadas às 

pesquisas translacionais. Neste caso, a interação com o IDOR foi o ponto alto do II 

Encontro do INBEB. 

 

Nas sessões de pôsteres houve a avaliação de 190 por professores que receberam com 

antecedência os resumos para análise. Entre os bolsistas de Iniciação Científica dois 

foram selecionados e receberam cada um, como prêmio uma passagem para 

participação em congresso nacional. Entre os Pós-Graduandos, os prêmios foram: 3 

passagens para participação em congressos nacionais e 2 passagens para congressos 

internacionais. 

      

 



O número de participantes nos resumos (Figura 1): Iniciação Científica, 37; Mestrandos, 

40; Doutorandos, 77; Pós-Doutorandos, 15; Professores, 12. Total 181.   

 

 

 

 

 

  
      

Total 181 

 

 

Dados numéricos sobre publicações, teses de doutorado e dissertações de mestrado. 

Período: janeiro de 2009 a março de 2010. 

 

Publicações.   265 

Teses de doutorado.     30 

Dissertações de mestrado.   55  

 

 

 

Conclusão. A comissão de acompanhamento do II Encontro da INBEB reconhece a 

excelência do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia coordenado pelo Prof. 

Jerson Lima da Silva. Alguns pontos devem ser destacados: a organização; o 

mérito das apresentações; o investimento em equipamentos que proporcionarão 

pesquisas translacionais competitivas internacionalmente; o discurso de outros 

professores que se dedicam além de suas próprias pesquisas à administração direta 

do INBEB, disponibilizando os equipamentos a todos os pesquisadores que deles 

necessitem; o número de publicações, incluindo artigos originais e revisões em 

revistas científicas de alto índice de impacto; o número de teses de doutorado 

defendidas; o número de dissertações de mestrado defendidas (no período do 

relatório). 

Um especial reconhecimento deve ser feito à atual diretora do Instituto de 

Bioquímica Médica da UFRJ, que, além de ser uma das participantes, foi sem 



dúvida a responsável pela aquisição de recursos adicionais e acompanhamento das 

novas instalações do INBEB.       
 


