
UERJ aprova três projetos em Edital da mais alta competitividade no País - o INCT. 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgaram nesta quarta-feira (11) a relação dos 
projetos de pesquisa que receberam recomendação para financiamento no Edital INCTs (Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia) 2014. Do total de 345 propostas submetidas, 252 foram 
selecionadas na fase inicial.  Destes projetos, três deles têm coordenação e sede na UERJ, a saber:
 
Coordenadora - Leila Lopes Bezerra -   O INCT Infecções fúngicas emergentes, será sediado no 
IBRAG e reúne 18 Instituições interessadas em melhorar o diagnóstico e o tratamento de doenças 
transmitidas por fungos que afetam seres humanos e animais. Estas infecções são de difícil 
tratamento e por terem uma distribuição maior em populações economicamente menos favorecidas, 
são consideradas como doenças negligenciadas. Ultimamente, sua prevalência vem aumentando 
consideravelmente.
 
Coordenadora - Monica  Heilbron: Instituto GeoAtlantico: A Geodinamica  do Atlântico Sul, no 
contexto da Gondwana. Será Sediado na Faculdade de Geologia e tem como finalidade reunir 
pesquisadores de mais de dez Instituições no Brasil focando a Historia Geológica do Brasil e da 
África desde a formação do continente de Gondwana até a abertura do Oceano Atlântico, incluindo 
aplicações práticas na área de petróleo e outros depósitos minerais nas bacias sedimentares do 
Brasil e África.
 
Coordenador - Renato Raul Boschi –   O INCT de Políticas Públicas, Estratégias e 
Desenvolvimento está sediado no IESP e engloba grupos de pesquisa diferentes Universidades com 
a temática centrada em políticas públicas, inovação, propriedade intelectual e desenvolvimento 
sustentável.
 
A aprovação final destes INCTs trarão grande desenvolvimento para a UERJ e para a toda 
Comunidade Científica envolvidas nos temas a serem estudados. Ressaltamos o grande impacto 
social destes projetos do ponto de vista de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. A 
UERJ parabeniza as equipes envolvidas e está comprometida em dar todo o apoio necessário ao 
estabelecimento destes importantes INCTs.


