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 A Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação da UFJ - PRPI possui como objetivo 

desenvolver ações que colaborem para a consolidação da pesquisa e da inovação 

tecnológica existentes na UFJ, e que incentivem a criação de novos grupos de pesquisa e 

iniciativas de inovação tecnológica e empreendedorismo nas diversas áreas do 

conhecimento. 

Para isso, a PRPI estabeleceu as seguintes metas para 2021: 

1. Elaborar, em conjunto com os Diretores / Chefes das Unidades Acadêmicas, uma 

política de pesquisa e inovação, em consonância com as particularidades da UFJ e com o 

perfil de seus pesquisadores; 

2. Dar suporte à captação de recursos para pesquisa, articulando junto às agências de 

fomento e outros órgãos, mediante abertura de editais específicos que fortaleçam as 

universidades com sede em cidades do interior/Universidades recém-emancipadas; 

3. Aumentar o relacionamento entre universidade e empresas, por meio de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I); 

4. Estimular a formação de grupos de pesquisa e atuar para o fortalecimento dos grupos 

já existentes como mecanismo de ampliação de parcerias e relações com outras 

instituições de ensino nacionais e internacionais; 

5. Promover a formação de redes integradas de pesquisa, viabilizando o uso 

compartilhado de laboratórios e equipamentos de média e alta complexidades; 

6. Ampliação do programa de iniciação científica e tecnológica, como incentivo a 

estudantes e pesquisadores, fortalecendo a realização das apresentações de bolsistas de 

iniciação científica (PIBIC, PIVIC, PIBITI, PIVIT, PROLICEN) no CONEPE em Jataí; 

7. Melhorar a estrutura física dos Comitês de Ética em Pesquisa e no Uso de Animais, e 

trabalhar na captação de recursos para construção de um prédio que possua as instalações 

adequadas para funcionamento dos biotérios; 

8. Incentivar e dar suporte à realização de eventos de impacto técnico-científico, nacionais 

e internacionais, assim como estimular a publicação em periódicos qualificados, 

buscando auxílio financeiro para as publicações; 

9. Dar suporte às ações das comissões internas de Gerenciamento de Resíduos e 

Biossegurança; 



10. Elaborar, implantar e consolidar políticas institucionais de inovação e de proteção do 

conhecimento; 

11. Promover o empreendedorismo e disseminação da cultura de inovação; 

12. Estruturar e implantar a Agência de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

(ADIT); 

13. Apoiar o processo de criação e implantação do Parque Científico e Tecnológico de 

Jataí – JATAÍTECH; 

14. Desenvolver e implantar o Laboratório aberto de Inovação e Coparticipação dos 

servidores da UFJ. 

Na sequência deste documento serão apresentadas as principais ações realizadas 

para que fosse possível alcançar cada meta apresentada a comunidade. 

 

Ações realizadas para alcançar a Meta 1 

A PRPI buscou ao longo de todo o ano de 2021 estreitar ainda mais as relações 

com a comunidade acadêmica no intuito de captar as demandas e entender as 

particularidades de cada unidade para construir uma política de pesquisa e inovação, em 

consonância com as particularidades da UFJ e com o perfil de seus pesquisadores. 

Neste sentido, foram realizadas 22 reuniões onde buscou-se dialogar sobre 

pesquisa e inovação com os diversos cursos da instituição conforme detalhamento 

presente no quadro 1. 

 

Quadro 1. Reuniões realizadas entre a PRPI e os Cursos e/ou Unidades Acadêmicas, 

Técnicos Administrativos e Estudantes para dialogar sobre pesquisa e inovação no ano 

de 2021. 

ORDEM DAS REUNIÕES CURSO/UNIDADE DATA 

1 Curso Física 05/mar 

2 CIAGRA 05/mar 

3 Curso Fisioterapia 08/mar 

4 Unidade Educação 09/mar 

5 Curso Matemática 10/mar 

6 Técnicos Administrativos 11/mar 

7 Curso Biomedicina 12/mar 

8 Unid. Est. Geográficos 12/mar 



9 Curso Enfermagem 15/mar 

10 Curso Psicologia 15/mar 

11 Curso Zootecnia 18/mar 

12 Curso Química 19/mar 

13 Curso História 22/mar 

14 Unid. Ciências Biol. 22/mar 

15 Curso Veterinária 22/mar 

16 CISAU 25/mar 

17 Curso Eng. Florestal 25/mar 

18 Unid. Ciências Sociais 29/mar 

19 Estudantes 06/abr 

20 Curso Letras 06/abr 

21 Curso Computação 09/abr 

22 Curso Medicina 27/abr 

 

Ainda no tocante às reuniões realizadas para apresentação das propostas e 

discussão com os membros da comunidade, é importante destacar o ciclo de palestras que 

a PRPI organizou para apresentação dos conceitos, oportunidades e esclarecimentos junto 

as unidades sobre o tema “Parque Tecnológico e as Possibilidades nas Grandes Áreas”. 

No quadro 2, que segue a baixo, encontra-se o detalhamento destas reuniões. 

 

Quadro 2. Reuniões realizadas entre a PRPI, consultores externos e os Docentes, 

Técnicos Administrativos e Estudantes de acordo com as áreas do conhecimento no ano 

de 2021. 

ORDEM DAS 

REUNIÕES 

ÁREAS DO 

CONHECIMENTO/COMUNIDADES 
DATA 

1 Ciências Agrárias; Biológicas e Saúde 05/agosto 

2 Ciências Exatas e Tecnológicas 05/agosto 

3 

Ciências Humanas e Letras; Sociais 

Aplicadas; Educação e Estudos 

Geográficos 

06/agosto 

4 Comunidade Acadêmica e de Jataí 06/agosto 

 

Ações realizadas para alcançar a Meta 2   

A PRPI, juntamente com a reitoria da UFJ, realizou visita de trabalho, à Fundação 

de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás – FAPEG, onde, dentre outros assuntos, foi 



verificado a possibilidade da FAPEG lançar editais específicos que fortaleçam as 

universidades com sede em cidades do interior/Universidades recém-emancipadas. Ainda 

em 2021 a PRPI, juntamente com o corpo de pesquisadores da UFJ, liderou o processo 

de submissão de propostas para a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, nas as 

chamadas públicas lançadas, as quais seguem descritas abaixo: 

1. CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – SOS 

EQUIPAMENTOS 2021 AVALIAÇÃO 01 SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS 

PARA O APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 

EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS – (Não houve aprovação das propostas na 

chamada). 

2. CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO TRANSVERSAL – SOS 

EQUIPAMENTOS 2021 AV02 – (Obteve-se uma proposta recomendada, porém fora do 

limite orçamentário). 

 Após a emancipação, a UFJ ficou sem Fundação de Apoio oficialmente 

reconhecidas pelo MEC. A PRPI juntamente com os demais órgãos responsáveis, atuou 

no processo de escolhas das Fundações de Apoio, as quais foram aprovadas pelo 

Conselho Universitário e credenciadas junto ao MEC. Desta forma, os pesquisadores da 

UFJ possuem duas opções de fundação (Fundação de Apoia a Pesquisa, sediada em 

Goiânia-GO e Fundação de Apoio Universitário, sediada em Uberlândia-MG) para a 

gestão dos recursos captados via agências de fomento públicas e empresas privadas. Outro 

benefício conquistado para os pesquisadores foi a readequação das taxas a serem 

repassadas para a universidade e para a unidade acadêmica a qual o pesquisador captador 

do recurso, via iniciativa privada, faz parte. Sendo assim, o pesquisador passa a ter uma 

porcentagem maior dos recursos que captou para aplicar nas ações específicas da pesquisa 

envolvida.  

 Ainda no que se refere a captação de recursos, a PRPI conseguiu, com aprovação 

da Reitoria, o aumento de uma bolsa para cada modalidade do Programa Institucional de 

Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação e Programa de Iniciação Científica nas 

licenciaturas, ação que visou estimular a participação docente e discente nos programas. 

 

Ações realizadas para alcançar as Metas 3 e 13 

 

A principal ação voltada ao alcance desta meta foi o trabalho realizado em 

conjunto com a reitoria e demais órgãos competentes para elaboração da proposta enviada 



a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, a qual solicita o credenciamento 

definitivo do Parque Tecnológico Jataí junto ao Programa Goiano de Parques 

Tecnológicos – PGTec. Para que esta ação pudesse ser concretizada, foram necessárias 

várias outras ações paralelas lideradas pela a PRPI, conforme descrição abaixo: 

- Elaboração e aprovação da RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 015/2021, que estabelece a 

Política e o Regimento Geral de Inovação da Universidade Federal de Jataí (UFJ); 

- Alteração da Lei de Inovação do Município de Jataí, Lei Ordinária nº 4318 de 08 de 

Outubro de 2021, que dispõe sobre a organização do Sistema de Inovação de JATAÍ e 

sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, 

ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em 

ambiente produtivo, no município de JATAÍ, e dá outras providências. 

- Elaboração do Acordo de Parceria n.º 003/2021/UFJ, que tem como objetivo a gestão 

administrativa do Parque Tecnológico Jataí, doravante denominado JATAITECH, de 

forma conjunta entre a UFJ e o Município de Jataí, visando criar um ambiente de 

convivência e sinergia entre a universidade, o poder público e os empreendimentos 

atuantes nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

- Criação da Associação Jataí Para a Inovação Tecnológica e o Empreendedorismo – 

AJINTECH. A PRPI liderou juntos com os representantes de classe da sociedade, e 

contando ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Jataí e das demais instituições de 

ensino superior do município, a criação da AJINTECH, a qual destina-se a promover a 

pesquisa, a ciência, a tecnologia, a inovação tecnológica, ao empreendedorismo, ao 

planejamento urbano e a proteção e preservação do meio ambiente, visando ao 

desenvolvimento competitivo e sustentável, apoiando as atividades empresariais 

intensivas em conhecimento, sempre em benefício da coletividade, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental relacionados às regiões de sua atuação, 

no Município de Jataí, no Estado de Goiás e no Brasil. 

 A implantação e a consolidação do JATAITECH é, sem dúvidas, a mais 

importante ação realizada pela PRPI para aumentar o relacionamento entre universidade 

e empresas em ações de pesquisa e inovação, com benefícios diretos para todos. 

 

Ações realizadas para alcançar a Meta 4 

 

 A PRPI, estabeleceu no ano de 2020 uma ação de incentivo e apoio os 

pesquisadores da UFJ para a criação de grupos de pesquisa junto ao Diretório de Grupos 



de Pesquisa do CNPq. A ação contou com a realização de reuniões para orientação com 

grupos de pesquisadores de áreas correlatas e resultou em um incremento expressivo no 

número de grupos. Em 2019 a UFJ contava com apenas 17 grupos de pesquisa, saltando 

para 30 em 2020 e com a certificação de mais três grupos em 2021 o número total de 

grupos atualmente é de 33.  

 

Ações realizadas para alcançar a Meta 5 

 

A PRPI vem buscando a maior integração dos seus docentes/pesquisadores por 

meio do estímulo a participação dos mesmo em redes integradas de pesquisa. Para isto 

ações no sentido de promover o uso compartilhado de laboratórios e equipamentos de 

média e alta complexidades estão sendo desenvolvidas. Dentre as ações realizadas no ano 

de 2021, merece atenção especial o cadastro de 5 laboratórios na Plataforma Nacional de 

Infraestrutura de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI. 

Seguem relacionados abaixo (Quadro 3) a lista de laboratórios da UFJ cadastrados na 

referida plataforma. 

 

Quadro 3. Relação de laboratórios cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura 

de Pesquisa, com suas respectivas áreas de atuação. 

Nome do Laboratório Sigla Área de atuação Situação 

Central Analítica da 

UFJ 
CA 

Biomateriais, 

Materiais, Saúde, 

Nanotecnologia 

Publicado 

Laboratório de Difração 

de Raios-X 
LDR 

Biomateriais, 

Materiais, Saúde, 

Nanotecnologia 

Publicado 

Central Analítica do 

Curso de Química 
CAQ 

Biomateriais, 

Materiais, Catálise, 

Química de 

Produtos Naturais, 

Pesquisa e 

desenvolvimento, 

Química Analítica, 

Publicado 



Eletroanalítica, 

Prestação de 

serviços, separação 

Laboratório de 

Astronomia e Física 

Espacial de Jataí 

LAFEJ 

Geofísica Aplicada, 

Geofísica Espacial, 

Física Espacial 

Publicado 

Laboratório de Solos Lasol 
Agricultura, 

fertilizantes 
Publicado 

 

O Cadastros destes laboratórios em uma plataforma nacional facilita a utilização 

dos mesmos por outros pesquisadores e grupos de pesquisa que passam a interagir com 

os pesquisadores da UFJ aumentando assim a possibilidade de criação de redes de 

pesquisa e/ou inclusão dos pesquisadores da UFJ em redes já existentes. 

Vale ressaltar que os docentes da UFJ também participam de 3 redes de pesquisa 

nacionais. 

  

Ações realizadas para alcançar a meta 6 

 

 A PRPI não tem medido esforços para ampliar a participação dos docentes e 

discentes as ações de pesquisa por meio do Programa Institucional de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação e do Programa de Iniciação Científica nas licenciaturas. Em 

2021, conforme já mencionado e detalhado no quadro 1, a PRPI realizou 22 reuniões com 

os cursos e/ou unidades acadêmicas com o intuito, dentre outros já mencionados, de 

esclarecer todas as questões relacionadas a participação da comunidade acadêmica nos 

editais de iniciação científica e tecnológica.   

Outra ação que merece destaque é que a PRPI conseguiu em 2021, com aprovação 

da Reitoria, o aumento de uma bolsa para cada modalidade do Programa Institucional de 

Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação e Programa de Iniciação Científica nas 

licenciaturas, ação que visou estimular a participação docente e discente nos programas. 

Na sequência, serão apresentados os dados relacionados aos programas 

institucionais mencionados anteriormente referentes ao ciclo 2021/2022 (Figuras 1, 2 e 3 

e Quadro 4)  

 



 
Figura 1. Planos Recomendados no Edital de Iniciação Científica (Demanda qualificada) 

por Unidade Acadêmica da UFJ nos ciclos 2020-2021 e 2021-2022 

 

Observa-se que houve acréscimo no número de planos para as Unidades: 

Humanas e Letras e Ciências da Saúde. Nas outras seis Unidades possivelmente pelo 

agravamento da pandemia, houve redução. Todavia, por outro lado, observa-se que 

mesmo com as novas normativas do Edital onde há a necessidade de ser coordenador do 

projeto e não somente membro para submeter planos e só poder enviar até cinco planos, 

ao invés de 8 como nos anos anteriores, foi possível manter um alto número de planos na 

UFJ quando comparado a outras IFES em relação ao Edital do ciclo anterior. Vale 

destacar que alterações citadas no edital foram realizadas para atender as recomendações 

do Comitê de Iniciação Científica Externo. 

 

 

Figura 2. Planos Recomendados no Edital Prolicen (Demanda qualificada) por Unidade 

Acadêmica da UFJ nos ciclos 2020-2021 e 2021-2022 
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A Unidade de Educação teve um acréscimo de planos enquanto as Ciências 

Humanas e Exatas apresentaram redução. As Ciências da Saúde e Biológica apresentaram 

acréscimo considerável de planos no edital do ciclo 2021/2022 (Figura 2).  

 

Figura 3. Somatória dos Planos Recomendados nos Editais N.1 e N.2 (Demanda 

qualificada) por Unidade Acadêmica da UFJ nos ciclos 2020-2021 e 2021-2022. 

 

Tabela 4. Total de bolsas do Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e 

em Inovação e Iniciação à Pesquisa nas Licenciaturas da UFJ (ciclo 2021/2022).  

Modalidade Quantitativo 

PIBIC 39 

PIBIC-AF 4 

PIBITI 7 

PIBIC-JR (EM) 8 

PIBIC-JR (EF) 1 

Prolicen 6 

Total 65 

 

Os dados apresentados na figura 4 revelam a adesão dos Docentes da UFJ aos 

Editais. Esta adesão é resultado das ações que a PRPI realizou em 2021 conforme já 

relatadas.  Observa-se que do ciclo 2020-2021 para o ciclo 2021-2022 a redução foi de 

apenas 3,0% para o número de Professores Orientando. Indicando que um maior número 

de docentes aderiu aos Editais de IC da PRPI-UFJ. Entre os docentes participantes dos 

Editais do ciclo 2021-2022, observa-se existiam docentes há mais de 10 anos na 

instituição e somente agora, 2021, participaram do Edital de IC.  

De uma maneira geral, e considerando as limitações impostas pela pandemia, 

pode-se afirmar que houve adesão maciça dos docentes. 
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Figura 4. Docentes Orientando nos Editais de I.C por Unidade Acadêmica da UFJ nos 

ciclos 2020-2021 e 2021-2022. 

 

 Na tabela 5 é possível observar o avanço dos Programas Institucionais de Iniciação 

Científica, Tecnológica e Inovação e Iniciação Científica nas Licenciatura da UFJ ao 

longo dos últimos 4 anos. 

 

Tabela 5. Planos nos Editais Programas Institucionais de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação e Iniciação Científica nas Licenciatura da UFJ. 

UFJ Planos IC *Acréscimo (%) 

2018 118 0 

2019 217 ↑ 45,62% 

2020 407 ↑96,8% 

2021 339 ↓16,7% 

 
 Ações realizadas para alcançar a meta 7 

 

 A PRPI conseguiu recursos (Aproximadamente R$ 53.000,00), junto a reitoria, 

que prontamente entendeu a necessidade de adequações no biotério localizado no prédio 

de Ciências Humanas, no curso de Fisioterapia, para realização da reforma do Biotério 

que passará a atender toda a comunidade acadêmica que trabalha com pesquisas 

envolvendo pequenos roedores. As adequações foram realizadas em atendimento as 

exigências apresentadas pela vigilância sanitária para que o espaço possua condições 

adequadas para presença dos pesquisadores durante as atividades de pesquisas e para o 

conforto dos animais.  
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Ações realizadas para alcançar a meta 8 

 

 No ano de 2021 a PRPI realizou os seguintes eventos: 

- II Mulheres de Destaque na Ciência, que contou com a participação especial da 

Palestrante: Profa. Sônia Báo- UnB e membro da Academia Brasileira de Ciência. Link 

do evento: https://www.youtube.com/watch?v=_kz3qAeKbtU, com 1010 visualizações; 

- II Desafio de Inovação de Jataí que contou com a participação de 50 pessoas 

envolvidas direta e indiretamente. Link da grande final: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5vLUMHu_-Q; 

- Seminário de Iniciação Científica, evento que acontece dentro do Congresso de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UFJ. Neste evento foram apresentados 337 trabalhos, em 32 salas 

do Google Meet com 32 Avaliadores Externos, 32 Avaliadores Internos e 32 

Moderadores. 

 A PRPI era a Pró-reitoria responsável pela gestão de edital de auxílio publicação, 

porém em 2021, em comum acordo com a Pró-reitoria de Pós-graduação-PRPG este 

edital passou a ser administrado pela PRPG como forma de incentivar os docentes a 

participarem dos programas de pós-graduação da instituição. 

 

 Ações realizadas para alcançar a meta 9 

 

 Em 2021 a PRPI buscou melhor estruturar a coleta de resíduos e a regularização 

da UFJ junto aos órgãos controlares de produtos químicos como Polícia Federal e 

Exército. Para isso foi designada a Técnica de Laboratório SUELI MARIA DA SILVA, 

Matrícula nº 1649360/Siape, lotada na U.A. de Ciências Exatas/UFJ, para exercer o 

encargo de Gestora Institucional de Produtos Controlados, da Universidade Federal de 

Jataí. A referida servidora possui doutorado em Química e tem realizado diversas ações 

para sistematizar de forma mais eficiente a coleta de resíduos, como também realizou o 

levantamento do estoque inicial de produto químicos controlados para que o lançamento 

na plataforma SIPROQUIM 2 pudesse ser iniciado em 2022. 

 Neste tocante, é importante destacar o esforço da PRPI em buscar todas as 

orientações necessárias para que a UFJ estivesse apta a ser cadastrada na referida 

plataforma. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kz3qAeKbtU
https://www.youtube.com/watch?v=C5vLUMHu_-Q


Ações realizadas para alcançar a meta 10 

 

Como ação para consolidar as políticas institucionais de inovação e de proteção 

do conhecimento, a PRPI com a colaboração da comunidade acadêmica, elaborou e 

submeteu para aprovação no CONSUNI a RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 015/2021, que 

estabelece a Política e o Regimento Geral de Inovação da Universidade Federal de Jataí 

(UFJ); 

 

Ações realizadas para alcançar a meta 11 

 

Buscando promover o empreendedorismo e disseminação da cultura de inovação, 

a PRPI realizou diversas ações ao longo do ano de 2021, conforme descrito abaixo: 

Eventos realizados: 

Ciclo de Palestras “Parque Tecnológico e as Possibilidades nas Grandes Áreas” 

 

- 05/08/2021: Parque Tecnológico e as possibilidades nas Grandes Áreas: Ciências 

Exatas e Tecnológicas - https://www.youtube.com/watch?v=AUyNOV__JJY 

107 visualizações 

 

- 05/08/2021: Parque Tecnológico e as possibilidades nas Grandes Áreas: Ciências 

Agrárias, Biológicas e Saúde - https://www.youtube.com/watch?v=hXyhwJzX8Po 

168 visualizações 

 

- 06/08/2021: Parque Tecnológico e as possibilidades nas Grandes Áreas: Ciências 

Humanas, Sociais Ap. e Letras: https://www.youtube.com/watch?v=dZhSefXXcpU 

92 visualizações 

 

- 06/08/2021: Parque Tecnológico e as possibilidades à Comunidade Acadêmica e Jataí: 

https://www.youtube.com/watch?v=qUGnww6OlkI 

103 visualizações 

 

- II Desafio de Inovação 2021, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Jataí. Link da grande final: https://www.youtube.com/watch?v=C5vLUMHu_-Q 

5 equipes finalistas, em 28/05/2021  

https://www.youtube.com/watch?v=AUyNOV__JJY
https://www.youtube.com/watch?v=hXyhwJzX8Po
https://www.youtube.com/watch?v=dZhSefXXcpU
https://www.youtube.com/watch?v=qUGnww6OlkI
https://www.youtube.com/watch?v=C5vLUMHu_-Q


 

Ações realizadas para alcançar a meta 12 

 

 Não foi possível alcançar a meta 12 no ano de 2021. “Estruturar e implantar a 

Agência de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (ADIT)”. 

 

Ações realizadas para alcançar a meta 14 

 

A PRPI implantou em 2021, com apoio da reitoria, o laboratório criação e 

prototipagem credenciado no FabLab com equipamentos para engenharia reversa e 

construção de protótipos. Dentre os equipamentos destacam-se: Scanner 3D EinScan-SP, 

furadeira angular pneumática, moto esmeril de bancada, serra de corte angular 

pneumática, martelete pneumático, lixadeira de cinta e disco de bancada, soprador 

térmico, conjunto de ferramentas completo, micro retífica pneumática, compressor de ar, 

máquina de solda inversora, serra fita de bancada, serra circular de bancada, máquina de 

corte e gravação a laser, óculos de realidade virtual profissional, router fresa CNC, torno 

de bancada CNC, impressora 3D de filamento e impressora 3D de resina, dentre outros. 

Diante do que foi apresentado, a PRPI tem a grata satisfação de apresentar a 

comunidade o êxito em 13 das 14 metas propostas a comunidade no ano de 2021. 

Abaixo seguem alguns dados referentes aos números da PRPI que não foram 

apresentados anteriormente. 

Passaram pelas palestras do Programa Jovem Pesquisador da PRPI da UFJ nos 

anos de 2021, um público de 7.000 pessoas. Público interno e externo. Em algumas 

palestras foi registrado público do Exterior e de outras Instituições de vários Estados 

Brasileiros (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Palestras realizadas pela PRPI-UFJ, dentro do Programa Jovem Pesquisador. 

Data Tema Público 

22/01/2021 
Boas práticas na participação em eventos virtuais 

 
333 

05/02/2021 
Como fomentar o empreendedorismo e inovação? 

 
384 

11/02/2021 
II Mulheres Pesquisadoras em Destaque – A Mulher 

na Ciência 
1010 

19/02/2021 
Oportunidades na Pandemia e Pós-pandemia 

 
311 

19/03/2021 
Marketing estratégico em tempos de crise 

 
211 



09/03/2021 
Como posicionar seu negócio na mente do cliente 

 
218 

05/03/2021 
People Skills 

 
341 

22/03/2021 
O Guru e o Aprendiz 

 
214 

30/03/2021 

PRPRI - Variantes do SARS-Co-V-2 no Amazonas, 

Brasil 

 

430 

06/04/2021 

Programas de Iniciação Científica Tecnológica e 

Iniciação Científica nas Licenciaturas 

 

929 

19/04/2021 

A pesquisa científica no Brasil pandêmico: desafios e 

possibilidades 

 

250 

09/04/2021 
Administração do Tempo na vida Acadêmica 

 
281 

28/05/2021 

Internacionalização em Casa: uma estratégia simples 

de transformação da Universidade e da Comunidade 

Acadêmica 

 

215 

07/06/2021 Tramitação de Projetos pelo CEP 196 

   

15/06/2021 Tramitação de Projetos no CEUA 115 

   

22/06/2021 Projeto de Pesquisa 283 

   

18/06/2021 Importância da Pesquisa na Vivência dos Egressos 179 

   

19/10/2021 #HORACENTELHA 781 

25/10/2021 

Reunião Geral do Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica 

 

652 

Total do público nas palestras 7.000 

  

A PRPI registrou em seu sistema (SIGAA), no ano de 2021, 347 projetos de 

pesquisa e inovação em andamento (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Projetos de Pesquisa em andamento em 2021. 

Unidade Projetos de Pesquisa em andamento 

Agrárias 81 

Biológicas 37 

Saúde 86 

Exatas 54 

Humanas e Letras 38 

Sociais Aplicadas 11 

Educação 21 

Estudos Geográficos 19 

Total 347 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0UU3cmhHko
https://www.youtube.com/watch?v=x0UU3cmhHko
https://www.youtube.com/watch?v=x0UU3cmhHko
https://www.youtube.com/watch?v=x0UU3cmhHko
https://www.youtube.com/watch?v=cICB5s16zLc
https://www.youtube.com/watch?v=iNdF1m0j63o
https://www.youtube.com/watch?v=oUT8vtj9LIk
https://www.youtube.com/watch?v=3mJUmlzhm7A
https://www.youtube.com/watch?v=ORnWrBnM30E


 

Os pesquisadores da UFJ, docentes, técnicos e discentes, mesmo em 

um ano repleto de limitações impostas pela pandemia, conseguiram produzir 

e publicar muitos conteúdos científicos conforme detalhado na tabela 7. 

 

Tabela 7. Produtos de pesquisa produzidos pelos Docentes da UFJ em 2021.   

Ano Descrição dos produtos 

 

2021 

Artigo 

sem 

JCR 

Artigo 

com 

JCR 

Capítulo 

de Livro 
Livro 

Trabalhos 

completos 

Resumo 

Expandido 

Resumo 

Simples 

Total 210 98 85 23 16 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


