
O prazo para pesquisadores do IPEN se inscreverem termina em 5 de agosto de 2016 

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio IPEN de Inovação 

Tecnológica, no período de 23 de maio a 5 de agosto. O objetivo da premiação é 

estimular projetos inovadores nas áreas de atuação da instituição por meio do 

reconhecimento e divulgação. Poderão participar pesquisadores e tecnólogos do IPEN 

que desenvolvam linhas de pesquisa relacionadas às atividades do Plano Diretor do 

instituto. 

Consulte o regulamento em: 

https://www.ipen.br/portal_por/conteudo/institucional/noticias/3_REGULAMENTO_G

ERAL_PREMIO_IPEN_2016.pdf 

ATENÇÃO ALTERAÇÃO DO ITEM 4 DO REGULAMENTO 

4. Inscrições: 

Os trabalhos devem ser inscritos diretamente pelo autor principal, ou seja, 

um(a) Pesquisador(a) do IPEN, na Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Ensino - DPDE por meio eletrônico, utilizando o sistema de envio disponível 

na página do NIT no período de 23 de MAIO a 8 de AGOSTO de 2016. Para a 

Inscrição são necessários: 

 (i) A entrega da Proposta de Pesquisa, em PDF e WORD, devidamente 

preenchida e assinada por todos os membros da equipe participante da 

proposta. Um pré-requisito para a aceitação da proposta é a sua inserção no 

sistema SIGEPI na parte de tecnologias. Cabe a DPDE confirmar o 

recebimento da Proposta. 

 (ii) A entrega de um vídeo de 5 minutos sobre a Inovação proposta. A 

Comunicação Social do IPEN proverá os meios e dirigirá esta gravação. 

Contato: Ana Paula Freire Artaxo Netto: anapaula@ipen.br Ramal: 8889. 

 (iii) Deverá ser enviado um único arquivo compactado. Não ha limite de 

tamanho para envio. 

 Inscrições Encerradas 

 

https://www.ipen.br/portal_por/conteudo/institucional/noticias/3_REGULAMENTO_GERAL_PREMIO_IPEN_2016.pdf
https://www.ipen.br/portal_por/conteudo/institucional/noticias/3_REGULAMENTO_GERAL_PREMIO_IPEN_2016.pdf


 
Projetos Inscritos 

Pesquisador 

Responsável 
Centro 

1 
Curativos avançados de baixo custo e altamente absorventes, à base de hidrogel 
com nanopartículas de prata 

Dr. Ademar Benévolo 

Lugão 
CQMA 

2 
Medindo glicemia de forma não-invasiva: desenvolvimento de um glicosímetro 

por coerência óptica para monitoramento durante o tratamento do diabetes 

Dr. Anderson Zanardi de 

Freitas 
CLA 

3 
Melhoramento de metodologia de teste aplicada a testes pré-clínicos de 

radiofármacos produzidos pelo IPEN 
Dr. Daniel Perez Vieira CB 

4 

Desenvolvimento de nanocompósitos odontológicos a base de bisgma/tegdma com 

atividade antimicrobiana utilizando nanopartículas de mmt carregadas com 

metronidazol 

Dra. Duclerc Fernandes 

Parra 
CQMA 

5 
111

In-Imuno-SPECT: Desenvolvimento de um radiofármaco imunoconjugado para 

prevenção secundária de câncer subclínico de cabeça e pescoço e câncer colorretal. 

Dra. Elaine Bortoleti de 

Araújo 
CR 

6 
Técnica de marcação com sementes de iodo-125 como localizador alvo para 

tratamento cirúrgico em câncer de mama. 

Dra. Maria Elisa Chuery 

Martins Rostelato 
CTR 

 

https://youtu.be/nEjXi6uBorE 

 

https://goo.gl/maps/to41XuGUtVU2 
 

https://youtu.be/nEjXi6uBorE
https://goo.gl/maps/to41XuGUtVU2

