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Radiofarmárcos Falecimento

Regulamentação em debate
O IPEN sediou o "Workshop Internacional 

sobre Regulamentação de Novos 

Radiofármacos", evento que integra projeto 

de alcance mundial da Agência Internacional 

de Energia Atômica. 

Duas perdas significativas

A biomédica Nanci Nascimento e o físico 

nuclear José Mestnik Filho, duas referências 

importantes no IPEN, faleceram neste mês 

de março. Perde não apenas o Instituto, mas 

a ciência brasileira.Pág. 7 Pág. 8

FalecimentoNANCI E MESTNIK

IPEN e ciência brasileira perdem duas referências 
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"Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio,
e moverei o mundo" 

Manter a excelência é o grande desafio do IPEN

Pág. 3

Com destacada atuação na área de 

Física Nuclear do IPEN, o físico nuclear 

José Mestnik Filho faleceu uma semana 

depois, no dia 20. Mestnik formou-se 

pelo Instituto de Física da Universidade 

de São Paulo, em 1973, e ingressou no 

IPEN em 15 de agosto de 1974. Fez 

mestrado na Escola Politécnica da USP, 

em 1978  e doutorado em Tecnologia 

Extremamente atuante, Nanci foi gerente 

do CB por muitos anos, revitalizando o 

Biotério, pelo qual era a atual responsável, 

como também respondia pela gerência 

adjunta do Centro, entre outras atividades. 

Tinha larga experiência em Bioquímica, 

com destaque para temas relacionados a 

efeitos biológicos da radiação, irradiação 

de proteínas e venenos de cobra.

Pelo recorde de titulações, tanto mestrado 

quanto doutorado, em orientações a 

alunos nos convênios acadêmicos com 

FMT/TO, ITAAC-Porto Nacional/TO, 

ITAPAC-Araguaiana/TO, UNIVAÇO/MG, 

IFRO/RO. Nanci foi agraciada in 

memoriam  com o prêmio de Pesquisador 

Destaque, anunciado no encerramento do 

Seminário de Avaliação do Plano Diretor. 

"A atuação de Nascimento projetou o 

IPEN e influenciou políticas públicas nas 

diversas regiões em que atuou com seus 

orientandos", declarou o superintendente 

Wilson Calvo. Sua filha, Virgínia 

Nascimento, recebeu a menção honrosa 

das mãos de José Carlos Bressiani, 

superintendente do IPEN até dezembro de 

2016, ano a que se refere as premiações.

O mês de março registrou duas grandes 

perdas para o IPEN e para a ciência 

brasileira, como um todo. Na madrugada 

do dia 13, faleceu a pesquisadora Nanci 

Nascimento, vinculada ao Centro de 

Biotecnologia (CB) e responsável durante 

anos pelo Biotério do Instituto. Biomédica 

formada pela Universidade de Santo 

Amaro (1985), Nanci ingressou no 

Instituto como aluna e bolsista do IPEN-

USP, onde concluiu o mestrado e 

doutorado em 1991 e 1995, 

respectivamente. Fez Pós-Doc na 

University of Wyoming (EUA). Tornou-se 

pesquisadora em 1995. 

Perda de recursos humanos e contingenciamentos contínuos são as duas principais dificuldades 

enfrentadas no Instituto, conforme mostrou-se no Seminário de Avaliação do Plano Diretor.
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Nuclear pelo IPEN-USP (1987). Atuava 

na área de Física Nuclear do Centro do 

Reator de Pesquisa (CRPq), nas áreas de  

Física da Matéria Condensada e 

Espalhamento de Nêutrons.

"A perda do Mestnik para o IPEN é 

irreparável. Primeiro, por não mais 

convivermos com uma grande pessoa, de 

forte caráter e princípios, sempre disposta 

a ajudar. Mestnik além de um grande 

físico experimental ele era um 

pesquisador com fundamentos teóricos 

muito sólidos. Na área de interações 

hiper finas, ele fazia cálculos teóricos 

usando "primeiros princípios" e hoje não 

temos mais ninguém na casa que possa 

fazer isso. Uma grande qualidade do 

Mestnik, que cada vez vejo que temos 

menos - por diversos motivos- era sua 

coragem para enfrentar novos desafios e 

aprender coisas novas", lamentou 

Frederico Genezini, gerente do CRPq.

"Um vazio que fica na área 
de interações hiper finas"

RÁPIDAS

A Biblioteca Terezine Arantes Ferraz 

informa que foram renovadas, para 

2017, a assinatura de cinco títulos de 

periódicos científicos importantes para 

os pesquisadores do IPEN. São eles: 

Health Physics: The Radiation Safety 

Journal; Clinical Nuclear Medicine; 

Nuclear Medicine Communications; 

Current Radiopharmaceuticals; e 

também a Radiochimica Acta.

Assinaturas de periódicos renovadas Dia Internacional da Mulher

O IPEN prestou uma singela homenagem 

às mulheres que ajudaram a construir a 

sua história ao longo de seis décadas, 

entre elas, a químicas Constância Pagano 

e Maria José Nastasi, que iniciaram 

atividades no final dos anos 1950, na área 

de Radioquímica. Ana Maria S. Silva, da 

Gerência de Metrologia das Radiações 

(foto) mostra o mimo, um marcador de 

livros com texto alusivo à data. 

Pós-graduação de excelência é a 

"vitrine" do IPEN para a 

Internacionalização 

A ideia é aglutinar pesquisas, parcerias 

e colaborações com instituições do 

exterior e, nessa troca, se consolidar 

como referência mundial nas áreas de 

atuação, tendo o ensino como a 

principal ferramenta. 

A internacionalização dissemina o 

conhecimento científico para o mundo 

e aproxima o mundo da ciência. Nessa 

perspectiva, e tendo como principal 

vitrine um programa de pós-

graduação com nível de excelência, o 

IPEN institucionaliza ações que já 

existiam, mas estavam dispersas, e 

implementa o seu Programa de 

Internacionalização. 

Págs. 4 e 5
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Editorial

Perdas e estratégias para continuar
reconhecimento da casa às pessoas que 

se dedicam a fazer o seu melhor, a 

despeito dos problemas que todos 

enfrentamos", diz o diretor da DPDE, 

Marcelo Linardi.

O servidor Paulo Souza Santos, do 

Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR), foi escolhido o Servidor Destaque 

em 2016, por seu trabalho no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60. De tão 

dedicado, ele conta, em divertida 

entrevista (pág.6), que só falta tatuar o 

código de barras com o número do 

patrimônio do Irradiador no IPEN.

Outra importante iniciativa essencial 

para que o Instituto continue figurando 

como um dos mais bem conceituados 

do País é o seu Programa de 

Internacionalização, implementado há 

dois anos. Muitas atividades em 

colaboração com instituições do exterior 

por nossos pesquisadores já eram 

realizadas, mas não estavam 

organizadas ou sequer registradas. A 

partir da criação do programa, espera-

se aglutinar todas as parcerias e avançar 

em direção ao reconhecimento e 

respeito no cenário internacional, tendo 

como principal ferramenta o ensino, por 

meio do Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear, associado à USP, 

que é uma referência nacional. 

Essa iniciativa torna-se ainda mais 

importante se considerarmos que a  

Capes vem sinalizando o peso cada vez 

maior que a Internacionalização dos 

programas deverá ter nas suas 

avaliações quadrienais (págs. 4 e 5). 

Num momento difícil para o IPEN, com 

recursos contingenciados e servidores 

se aposentando sem a devida reposição, 

o Instituto se vê triste diante da perda 

de dois importantes pesquisadores: a 

biomédica Nanci Nascimento, vinculada 

ao Centro de Biotecnologia (CB), e o 

físico nuclear José Mestnik Filho, do 

Centro do Reator de Pesquisas (CRPq). 

Ambos eram referências nas suas áreas 

de atuação e, principalmente, pessoas 

muito queridas da comunidade e dos 

que trabalhavam diretamente com eles. 

Fica o sentimento de gratidão da casa 

por tudo o que fizeram e semearam.

Diante do cenário nada animador, cabe 

ao IPEN buscar alternativas para superar 

as dificuldades e incertezas. Durante as 

apresentações no Seminário do Plano 

Diretor, discutiu-se à exaustão novas 

estratégias para que o Instituto possa 

manter a sua excelência na pesquisa e 

no ensino - o seu maior desafio, 

conforme avaliaram os gestores (pág. 3). 

Uma importante iniciativa da Diretoria 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) é incentivar pesquisadores e 

servidores da gestão com premiações 

em reconhecimento ao seu 

desempenho, a cada ano.

Ao final do Seminário do Plano Diretor, 

a DPDE anunciou os Centros que 

obtiveram os melhores resultados em 

2016, em sete categorias. Além da 

premiação às unidades de pesquisas, 

agraciou-se o Servidor do Ano, 

Pesquisador Destaque e Pesquisador do 

Ano (pág.7). "Trata-se de um 
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procedimentos para obter uma 

Autorização de Introdução no Mercado 

para produtos radiofarmacêuticos. Outro 

tópico de importância apresentado por 

Todde foi a forma como vários países 

regulamentam produtos 

Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela 

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo 

Diretores: Marcelo Linardi, Antonio Teixeira e Silva, Jair Mengatti, , Willy Hope de Souza, Edson Franco 

Lima

Chefe da ACI: Edvaldo R. Paiva da Fonseca

Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima

Colaboração: Katia Itioka e Walkiria Gomes dos Santos

Edição on-line

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br
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Lima, responsável pela unidade no 

aeroporto de Viracopos, Campinas. A 

analista ambiental Sandra de Aguilar 

Vallim e o técnico ambiental Roberto Reis 

dos Santos representaram a unidade do 

IBAMA em Santos. Ao todo, a comitiva foi 

composta por 11 pessoas. 

O superintendente do IPEN, Wilson 

Calvo, recepcionou os visitantes e 

coordenou a reunião que contou com as 

presenças, dentre outros, do diretor de 

Segurança Antônio Teixeira e Silva, da 

gerente de Contratos e Convênios, Kátia 

Cristina Iunes Santos, do gerente de 

Importação e Exportação, Washington de 

Carvalho Lopes,  e do gerente de 

Radioproteção, Demerval L. Rodrigues. 

Foram visitadas as instalações dos 

Centros do Reator de Pesquisas (CRPq) , 

de Radiofarmácia (CR) e de Tecnologia 

das Radiações (foto)..

NOVOS RADIOFÁRMACOS

O Centro de Radiofarmácia (CR) do IPEN 

sediou o Workshop Internacional sobre 

Regulamentação de Radiofármacos 

("Workshop on Regulation of New 

Radiopharmaceuticals"), no período de 13 

a 15 de março. O evento é parte 

integrante do projeto de alcance mundial 

da Agência Internacional de Energia 

Atômica (IAEA em sigla do Inglês), BRA 

6027, intitulado "Improving Protocols in 

Nuclear Medicine Services and in the 

Development of New 

Radiopharmaceuticals”, e foi coordenado 

pela pesquisadora Lorena Pozzo, do CR.

Sergio Todde, diretor e chefe da 

radiofarmácia da Tecnomed, Foundation 

of the University of Milano-Bicocca, Itália, 

participou como expert convidado da 

IAEA. Todde orientou sobre 

“O encontro resultou no 

fortalecimento dos vínculos 

entre as unidades produtoras 

de radiofármacos  da CNEN e 

delas para com a ANVISA/MS”. 

Lorena Pozzo, pesquisadora do CR

e coordenadora do Workshop

Especialistas debatem sobre regulamentação

IBAMA e IPEN estreitam parceria para agilizar procedimentos
O IPEN recebeu neste mês de março 

representantes do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) para um encontro na 

Superintendência do Instituto, seguido de 

uma visita técnica a três centros de 

pesquisa. O objetivo foi traçar parcerias 

que facilitem procedimentos relacionados 

a transporte, importação e exportação de 

produtos perigosos, e também 

aprimomar conhecimentos técnicos.

Entre os representantes do IBAMA, 

compareceram Daniel Visciano, chefe da 

unidade no Aeroporto de Cumbica, em 

Guarulhos, e Luis Antônio Gonçalves de 

MAIS AGILIDADE

intensa discussão entre os convidados.

Para Lorena Pozzo, "o encontro resultou 

no fortalecimento dos vínculos entre as 

unidades produtoras de radiofármacos  

da CNEN e delas para com a 

ANVISA/MS", avalia.

Participaram também Luciana Valéria 

Ferreira Machado Porto (ANVISA/MS), 

George Coura Filho e Rafael Willain 

Lopes, da Sociedade Brasileira de 

Medicina Nuclear (SBMN), Marycel Figols 

de Barboza, do Hospital Israelita Albert 

Einstein, e representantes dos quatro 

institutos da CNEN produtores de 

Radiofármacos: Mércia L. de Oliveira e 

João Eudes do Nascimento (CRCN); 

Soraya Maria Zandim M. D. Ferreira 

(CDTN); Ana Maria Braguirolli (IEN) e 

pesquisadores e alunos do IPEN.

radiofarmacêuticos para serem utilizados 

apenas para pesquisa e uso in-house. 

Coube às pesquisadoras Elaine Bortoleti 

de Araújo e Lorena Pozzo apresentarem 

um panorama nacional na preparação de 

produtos radiofarmacêuticos. 

O workshop prosseguiu com a 

participação de Anderson Vezali Montai, 

da ANVISA/MS, que descreveu as 

principais leis e normas brasileiras 

relacionadas à preparação e registro de 

produtos (radio) farmacêuticos e ao papel 

da ANVISA. 

Todde ministrou três apresentações que 

abordaram os temas de registro, 

conteúdo do dossiê e aspectos GMP; 

radiofármacos produzidos in - house; e 

radiofármacos para pesquisa. Cada 

apresentação foi acompanhada de 

CARTÃO 
DE VISITA

O Centro de Célula a Combustível 

e Hidrogênio (CCCH) é um dos 

mais produtivos do IPEN e, todos os 

anos, se destaca em novas 

tecnologias, com maior número de 

patentes por doutor, na captação de 

recursos e em publicações 

científicas com alto fator de 

impacto, como, por exemplo, a 

"Advanced Materials, Journal of 

American Chemistry Society" e a 

Nature Communications. Nesta, foi 

publicado o artigo (foto) que tem 

como um dos autores Thiago Lopes, 

bolsista de pós-doc Fapesp: o artigo 

"In situ electrochemical 

quantification of active sites in 

Fe–N/C non-precious metal 

catalysts" (Nat. Commun. 7, 13285 

doi: 10.1038/ncomms13285). Dentre 

os principais projetos do CCCH, 

destaca-se o temático "Estudos 

sobre  o uso do bioetanol em 

células a combustível tipo PEMFC e 

SOFC" - FAPESP - Processo Nº 

2014/09087-4. Para este, o CCCH 

dispunha de bolsa nível pós-

doutorado, cujo resultado da 

seleção acaba de ser divulgado 

neste mês de março. A avaliação 

dos candidatos foi realizada por 

uma comissão composta por 

pesquisadores doutores do 

próprio Centro, levando em 

consideração os seguintes 

critérios: a área de formação 

acadêmica do candidato, sua 

experiência e trabalhos publicados 

nas áreas de interesse do projeto. 

De um total de 15 (quinze) 

Curricula Vitae, somente cinco 

candidatos atenderam plenamente 

aos requisitos solicitados, e o 

vencedor foi Thenner Silva 

Rodrigues. Os outros foram Isabel 

Cristina de Freitas (segunda 

colocada), Rafael de Lima Oliveira 

(em terceiro lugar), Luelc Souza da 

Costa (em quarto lugar) e Débora 

Morais Bezerra (em quinto lugar).
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PLANO DIRETORPAULO SOUZA SANTOS

o
"Só falta tatuar o n  de patrimônio do Irradiador" Manter a excelência é o grande desafio do IPEN 

Após muitas discussões árduas e debates 

sobre os desafios e perspectivas do IPEN 

para os próximos anos, ocorridos no 

Seminário de Avaliação do Plano Diretor 

do IPEN – Ano 2016 – Ciclo 2017, ficou 

claro que o maior desafio do Instituto é 

manter a sua excelência frente a 

contingenciamentos e à perda de 

recursos humanos. As apresentações 

aconteceram no período de 14 a 27 de 

março, e foram organizadas pela Diretoria 

de Planejamento e Gestão (DPG), tendo à 

frente Fabio Menani Pereira Lima e de 

Celso Huertas Gimenes, gerente de 

Desenvolvimento Pessoal, representando 

o diretor Willy Hoppe de Souza. 

A edição deste ano apresentou uma 

característica especial: a participação do 

superintendente do Instituto de 2012 a 

2016, José Carlos Bressiani, e de seu 

sucessor, Wilson Aparecido Parejo Calvo 

que apresentaram análises sobre os 

resultados obtidos por cada unidade de 

pesquisa e diretoria. 

O superintendente Wilson Calvo 

parabenizou os centros pelos resultados 

obtidos e ressaltou a necessidade dos 

pesquisadores participarem de um maior 

diálogo entre os centros de pesquisa 

buscando soluções conjuntas para 

situações adversas. "Precisamos ser 

maiores que as dificuldades e os desafios 

apresentados. Precisamos enfrentar e 

buscar soluções". José Carlos Bressiani, 

que deixou a direção do IPEN em 

dezembro de 2016, comentou que apesar 

de exaustivo, o Seminário de Avaliação do 

Plano Diretor é uma das atividades mais 

importantes pois apresenta a capacidade 

e o resultado global do instituto.

De forma geral, todos os grupos de 

pesquisadores apresentaram ótimos 

resultados apesar do grande desafio 

apresentado com a crescente quantidade 

de servidores aposentados ou em via de 

se aposentarem. A perda de recursos 

humanos foi um dos maiores desafios 

apresentados pelos centros de pesquisa 

durante todo Seminário. Nas 

apresentações, observou-se que o 

aumento no número de pós-doutorados 

no Instituto tem proporcionado 

resultados de destaque na qualidade dos 

resultados obtidos. Manter-se nesse 

patamar de excelência será um dos 

grandes desafios com a aposentadoria de 

40 a 50 servidores por ano em média.
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Mestre em Tecnologia Nuclear

pelo IPEN/USP, Paulinho, como é

chamado pelos colegas, foi 

escolhido pela comunidade

o "Servidor Destaque" em 2016.

Sua dedicação às atividades do

Irradiador Multipropósito é até

motivo de brincadeiras no CTR.

Ingressei no IPEN em Julho de 2005, 

como operador do Irradiador 

Multipropósito de Co-60 do CTR; foi 

praticamente no início de sua operação. 

Minha trajetória no IPEN está 

intimamente ligada a essa instalação, 

onde atuo até hoje. Costumo brincar 

dizendo que tenho uma tatuagem com o 

código de barras do número de 

patrimônio do Irradiador.

De fato, você parece mesmo ter uma 

relação "de amor" com o Irradiador 

(risos). Até preferiu uma foto 

trabalhando a um retrato...

(risos) Amor é uma palavra muito forte. 

Acho que foi mais por questão de 

coerência, pra dar um toque de realismo. 

E, além de tudo, é o meu trabalho, aquilo 

pelo qual sou pago. No mais, a despeito 

das dificuldades que às vezes aparecem, 

gosto de atuar no Irradiador. Além de ter 

suas peculiaridades – que tornam o 

trabalho interessante –, temos uma 

equipe de trabalho bem unida. Pode não 

Como recebeu a notícia de que foi o 

Servidor Destaque?

Confesso que fiquei surpreso. Estava em 

férias e me ligaram dizendo que houve 

uma votação no CTR, que eu tinha ganho 

e o resultado seria encaminhado à 

Superintendência; até aí, acreditei, mas, 

quando voltei, os colegas de trabalho 

disseram que eu tinha sido eleito também 

no IPEN. A princípio não acreditei, até 

que veio a confirmação por parte da 

chefia.

Dedica esse prêmio a alguém?

Sim, dedico a todos os meus colegas de 

trabalho, em particular à equipe atual do 

Irradiador Multipropósito – sem o auxílio 

destes, minhas realizações não seriam 

possíveis.

Conte um pouco sobre como e quando 

ingressou no IPEN?

Paulo se dedica às atividades do Irradiador Multipropósito de Cobalto-60, a sua "segunda casa". 

exemplo a obra Operários, de Tarsila do 

Amaral; documentos de uma escola 

pública daqui de São Paulo que tinham 

sido contaminados após uma inundação 

proveniente da rede de esgoto; um 

aparato eletrônico que pesquisadores do 

IF-USP desenvolveram para realizar 

medições no CERN; tecidos humanos 

usados em transplantes. Enfim, se for 

listar tudo, vai faltar espaço na 

publicação.

Resuma o seu sentimento por trabalhar 

no IPEN.

Trabalhar no IPEN, para mim, foi uma 

experiência única. É um local onde 

aprendi muitas coisas, interagindo com 

pesquisadores e profissionais de diversas 

áreas. Aqui também pude interagir com 

pessoas de várias procedências, desde 

Estados remotos do país, até visitantes de 

outros países – principalmente os que 

não eram anglófonos nativos. Nos outros 

locais que trabalhei também aprendi 

bastante, mas a forma que ocorreu no 

IPEN posso dizer que foi singular..

Tem algum hobby? 

Um hobby específico não tenho. Mas 

algo que gosto de fazer é correr. Costumo 

praticar cerca de 14 km de corrida, de 

uma a duas vezes por semana.

Afinal, vai mesmo tatuar o número         

do código de barras do patrimônio do 

Irradiador?

Mas já está tatuado... (gargalhada). É 

brincadeira.
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parecer, mas isso é vital para o             

bom andamento das coisas e para que 

trabalhemos sem estresse e  

desconfiança.

Quais as principais atividades?

Além da operação do Irradiador, atuo em 

sua manutenção, na dosimetria das 

irradiações e na instalação das fontes 

seladas de Co-60. Também, atualmente, 

sou colaborador no grupo de pesquisa do 

Dr. Pablo Vasquez, que trata do uso da 

radiação na preservação de itens do 

patrimônio cultural.

Quais os principais desafios daqui em 

diante?

Minha próxima meta é fazer e concluir o 

doutorado no IPEN. Apesar de ter um 

cargo de técnico – o que significa que no 

curto e médio prazo não significará muito 

profissionalmente –, creio que a 

oportunidade de fazer a pós-graduação 

tem que ser aproveitada. Não só o IPEN, 

mas outras instituições no futuro talvez 

demandem de profissionais pós-

graduados em tecnologia nuclear. Com 

essa visão “extra-IPEN”, a realização do 

doutorado se torna mais viável. Gosto 

muito de trabalhar no IPEN, mas isso não 

me impede que esteja aberto a novas 

oportunidades; mesmo que apareçam 

após uma provável aposentadoria.

Conte uma curiosidade sobre seu 

trabalho.

Uma curiosidade... Bom, sempre há algo 

diferente pra ser irradiado. Bebidas 

alcoólicas; pinturas famosas, como por 

Ao final do Seminário de Avaliação do 

Plano Diretor do IPEN, o diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) do IPEN, Marcelo Linardi, 

anunciou os Centros premiados por 

seus resultados em 2016 em sete 

categorias. Além da premiação às 

unidades de pesquisas, agraciou-se o 

Servidor do Ano, Pesquisador Destaque 

e Pesquisador do Ano.

Linardi observou que, apesar das 

adversidades, o Instituto mantém uma 

média de publicações internacionais 

acima da média nacional.

Centros de Pesquisa

Na categoria , o Centro de Ensino

Biotecnologia (CB) foi o vencedor. O 

destaque em desempenho em Pesquisa 

e Desenvolvimento na função 

Publicações por Doutor foi o Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA), seguido pelo 

Centro de Química e Meio Ambiente 

(CQMA) e pelo CB. Na função 

Tecnologias - Nº de Patentes por 

Doutor - o vencedor foi o Centro de 

Célula a Combustível e Hidrogênio 

(CCCH), seguido pelo CLA e Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR). O 

CCCH também foi o vencedor na 

função  por Captação de Recursos

projetos iniciados em 2016. 

O Centro de Engenharia Nuclear (CEN) 

destacou-se em duas funções de 

Pesquisa e Desesenvolvimento: 

Relatório Técnico e Prestação de 

Serviços. Na função , venceu o Produtos

Centro de Radiofarmácia (CR).

Cada centro vencedor receberá o valor 

de 30 mil reais por premiação. O valor é 

proveniente de fontes orçamentárias do 

instituto. O objetivo é estimular a 

produção técnico-científica de cada 

unidade e fortalecer a meritocracia.

O CCCH teve expressiva participação em 

publicações científicas de alto fator de 

impacto, como a "Advanced Materials, 

Journal of American Chemistry Society", 

Nature Communications entre outros.

O CQMA foi o centro que mais captou 

Bolsas, um importante vetor de 

formação de recursos humanos. Também 

foi o centro que mais submeteu patentes 

em 2016.

Servidor Destaque

O  2016 foi Paulo de Servidor Destaque

Souza Santos, operador do irradiador 

multipropósito do CTR. A indicação para 

o prêmio, um diploma de Menção 

Honrosa, é feita pelo Centro de Pesquisa 

e analisada pelo Conselho Técnico 

Administrativo (CTA) do IPEN.

Pesquisador do Ano

Na categoria , que Pesquisador do Ano

indica alta produtividade com extrema 

qualidade, a vencedora foi Eliana 

Navarro dos S. Muccillo, do Centro de 

Ciência e Tecnologia dos Materiais 

(CCTM). Em 2015, Muccillo foi premiada 

como Pesquisadora Destaque.

O momento mais emocionante 

aconteceu no anúncio para o Prêmio de 

Pesquisador Destaque, cuja vencedora 

foi a biomédica Nanci Nascimento, do 

CB, falecida em 13 de março de 2017. 

(Mais sobre a homenagem na pág.8).
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Premiações a servidores, 

pesquisadores e Centros encerram ciclo
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CapaQuando se analisa rankings internacionais 

de universidades, constata-se que as latino-

americanas dificilmente se classificam entre 

as 200 melhores do mundo. A grande 

questão é: isso se deve à metodologia das 

avaliações ou elas realmente estão muito 

abaixo, em termos de qualidade e 

produtividade, das universidades dos países 

desenvolvidos? Ou esses dois fatores se 

complementam?

Na edição de 2016 do ranking britânico 

Times Higher Education (THE), a 

Universidade de São paulo (USP), até então 

a melhor classificada do País, caiu cerca de 
o o40 colocações ficando entre o 91  e 100  

lugar - em 2015, havia ficado entre as 

posições 51 e 60. Ainda assim, continua 

sendo a melhor avaliada na América Latina, 

além de estar em 9ª posição na lista de 

melhores universidades dos países 

emergentes.

Um dos problemas está no fato de que os 

rankings não medem a importância das 

instituições para suas economias e culturas 

nacionais ou a qualidade de seu ensino, ou 

o moral de seus professores ou estudantes, 

ou o nível de liberdade acadêmica e a 

abertura para discussão de problemas na 

sociedade. Quem afirma é John Douglass,  

pesquisador do Center for Studies in Higher 

Education (CSHE) da Universidade da 

Califórnia (Berkeley, EUA).

"Os rankings mundiais têm uma forte 

tendência à análise de citações – que se 

inclinam às ciências e à engenharia – e 

também à pesquisa de reputação. Os 

levantamentos dizem algo sobre a 

qualidade de muitas universidades, mas são 

muito mais uma imagem incompleta e 

tendenciosa", opina Douglass.

Índices semelhantes ao do THE são, 

entretanto, avaliados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), fundação do Ministério da 

Educação (MEC) responsável pela expansão 

e consolidação da pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) em todos os 

estados brasileiros. 

A cada quatro anos, a Capes solta um mega 

relatório que, atualmente, é a maior 

referência para os programas de pós-

graduação no Brasil. Um dos critérios 

considerados mais importantes é a 

internacionalização dos cursos, tanto em 

relação aos docentes quanto aos discentes. 

Nesse sentido, e enquanto aguarda o 

resultado da próxima avaliação da Capes, 

que deve sair em setembro, o IPEN vem 

trabalhando para ampliar os horizontes da 

Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear, 

associada à USP, promovendo ações que 

visam a consolidação de seu Programa de 

Internacionalização.

Idealizado pela Diretoria de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE), começou 

a ser implementado formalmente em 2015. 

"Esse programa faz parte de uma estratégia 

que tem como efeito a melhoria da 

qualidade das nossas pesquisas e 

publicações. Porque, na ciência exata, hoje, a 

tendência é realizar trabalhos 

multidisciplinares, então, a busca de 

excelência nos grupos internacionais dá um 

arranque nos resultados e também facilita 

acesso a revistas de alto fator de impacto", 

afirma Marcelo Linardi, diretor da DPDE.

Institucionalização

O IPEN já vinha realizando muitas atividades 

no que diz respeito à internacionalização, 

porém de "maneira tácita", isto é, não estava 

organizado, institucionalizado, segundo 

Linardi. "A DPDE entendeu que era preciso 

institucionalizar essas ações e designou o 

pesquisador Jorge Eduardo de Souza Sarkis, 

do Centro de Lasers e Aplicações (CLA), para 

tocar esse trabalho. Há dois anos, ele está 

trabalhando nisso, mas ainda há muito a ser 

feito", acrescentou.

Para Sarkis, a principal dificuldade 

enfrentada foi "compreender o significado 

da atividade". Afinal, em que consiste um 

programa de Internacionalização?, 

perguntava-se. "Como pesquisador 

fortemente voltado para a área técnica, 

minha visão, inicialmente, estava focada 

somente na atividade científica e seus 

resultados. Com o tempo, entendi que o 

eixo dessa atividade está voltado à questão 

da gestão da ciência dentro da Instituição". 

Ele conta que numa ocasião em que 

preparava sua documentação para solicitar 

um ano sabático no exterior, constatou que 

a USP já tinha acordos de cooperação 

internacional com diversas instituições 

internacionais, o que facilitaria em muito os 

trâmites administrativos e de suporte 

financeiro para viagens de pesquisadores. A 

DPDE considerou, então, que a melhor 

opção seria criar o próprio programa do 

IPEN, com maior flexibilidade, visibilidade e 

ênfase em aspectos específicos de interesse 

do Instituto. Nessa missão, colaboraram a 

servidora Adriana Braz Vendramini, do 

Núcleo de Inovação Tecnnóligca (NIT), Franz 

Arnold, da Gerência de Desenvolvimento de 

Sistemas (GDS) e Delvonei Andrade, 

presidente da CPG, nas questões relativas  

ao ensino. 

Um dos aspectos importantes em um 

programa de Internacionalização diz 

respeito ao ensino. Atualmente, existe uma 

grande tendência da incorporação de 

cursos específicos, ministrados por 

professores do exterior, nos currículos 

acadêmicos e de treinamento. As vantagens 

dessa prática são muitas, segundo Sarkis. 

Dentre elas, ele cita o enriquecimento dos 

currículos dos programas com matérias 

avançadas, muitas vezes não atendidas na 

grade curricular de uma das Instituições. 

Tão importante quanto - continua - é uma 

maior integração entre os parceiros

"Entretanto, para esse tipo de integração, 

faz-se necessário a modernização das 

formas de ensino, principalmente no que 

diz respeito ao ensino a distância, e do seu 

conteúdo. Conversei com o Prof. Delvonei 

sobre isso e escolhemos a área de 

segurança nuclear como referência. Nessa 

área, a IAEA [sigla em inglês para Agência 

Internacional de Energia Atômica] coordena 

o programa International Nuclear Security 

Education Network (INSEN), no qual sou o 

representante do IPEN . Essa rede de ensino 

tem como objetivos, entre outros,  o 

desenvolvimento de currículos e formas de 

ensino na área de Segurança Nuclear", 

explica Sarkis.

Foi através desse programa - ele 

complementa - que o IPEN teve acesso a 

vários documentos , grades curriculares e 

cursos que são desenvolvidos em conjunto 

por grupos de estudo e repassados para 

todos os participantes. A partir daí, foram 

realizados vários treinamentos e 

estabelecidas importantes parcerias, entre 

elas, destaca-se o acordo com o Nuclear 

Security Science & Police Institute da  

Universidade do Texas A&M, à qual Sarkis e 

Delvonei visitaram no final de 2016 e 

selaram acordos de colaboração técnica 

para projetos de pesquisas individuais e 

uma proposta de colaboração para a 

construção, no IPEN, de um moderno 

laboratório de ensino, simulações e ensaios 

na área de Segurança Nuclear. 

A ideia é reproduzir no IPEN, com apoio dos 

professores do NSSPI, um laboratório de 

campo para o ensino de Segurança Nuclear 

envolvendo os diversos e modernos 

aspectos dessa área. "Os experimentos 

seriam monitorados por câmeras e 

poderiam, durante a sua execução, contar 

com a supervisão dos professores da 

Universidade do Texas. Seria um grande 

passo na modernização da nossa pós e na 

internacionalização do ensino nuclear, não 

só no IPEN, mas no Brasil", conclui.
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Apoio da IAEA e colaboração 

com Universidade do Texas

"A busca de excelência

nos grupos 

internacionais

dá um arranque nos 

resultados e também 

facilita acesso a 

revistas de alto fator 

de impacto".

Marcelo Linardi, diretor da DPDE

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÂO DO IPEN

Ao longo de dois anos, muitos convênios e 

documentos de intenção de colaboração foram 

assinados. Como foi uma ação muito recente, 

Sarkis diz que ainda não houve tempo para avaliar 

o impacto dessas ações na qualidade, quantidade 

ou mesmo consolidação de linhas de pesquisa da 

Instituição. "Então, não teria sentido fazermos  

juízo dessas iniciativas. No momento que as 

conquistas mensuráveis começarem a aparecer, 

será possível uma avaliação de sua importância 

para a IPEN".

Sarkis salienta que convênios e colaborações 

firmados são ferramentas de um programa de 

Internacionalização, mas por si não significam, 

necessariamente, a internacionalização da 

atividade. "O conjunto de convênios e 

colaborações firmados dentro de uma certa área 

do conhecimento ou atividade científica , com 

resultados contínuos e mensuráveis, sim", observa, 

acrescentando que, no entanto, podem ser úteis 

para diversas lideranças no Instituto.

Desafios

Para entender os desafios a serem enfrentados, 

Sarkis diz que é preciso, antes, compreender os 

objetivos em ter um programa de 

Internacionalização. "Se queremos, em linhas 

gerais, disseminar nossa capacitação científica e 

aumentar nossa capilaridade no cenário 

internacional, precisamos nos preocupar não 

somente com o que fazemos mas, também, como 

levar essa informação aos nossos potenciais 

parceiros de forma rápida e precisa. Para isso, é 

necessário identificar atividades de sucesso, mas 

que estão segmentadas, e apresentá-las de forma 

coordenada como um programa da instituição".

Segundo Sarkis, para quem não conhece, o IPEN 

seria um Instituto que trata somente de questões 

nucleares. Essa é uma das barreiras a serem 

vencidas. Assim, a principal estratégia - completa - 

"seria pensarmos em como organizar todas as 

informações sobre nossas atividades tornando-as 

de fácil compreensão e acesso para o publico 

interno e, principalmente, externo".

Sarkis acredita que o primeiro passo nessa direção 

consiste em encontrar uma forma de aglutinar 

competências dentro de um mesmo bloco de 

informações Institucionais. Ou seja, olhar  para as 

atividades de sucesso - mas que estão 

segmentadas-, como um programa da Instituição. 

"Assim, torna-se importante, principalmente para o 

público externo, que todas as atividades 

envolvendo uma linha de pesquisa na Instituição 

sejam apresentadas de forma integrada: a pesquisa 

em si, os projetos, a equipe, a infraestrutura, os 

marcos acadêmicos (dissertações, teses, publicações 

etc..), acordos de colaboração assinados, cursos 

oferecidos, oportunidades...  Esse conjunto de 

informações, colocadas em nosso portal de forma 

clara e organizada, facilita aos potenciais parceiros 

identificar seus interesses. O conjunto das ações em 

uma determinada área tem mais força do que a 

informação isolada".

Os documentos e o passo a passo estão descritos, 

em forma de tutorial, na página da 

Internacionalização, no Portal do IPEN. Os 

pesquisadores do exterior agora têm ao seu dispor 

informações convenientes e interativas que 

permitirão identificar oportunidades de parcerias 

dentro do IPEN, os países e outras instituições com 

as quais o Brasil já mantém colaboração científica 

etc., tudo disponível em português, espanhol e 

inglês. "Procurou-se aproveitar bem a ferramenta de 

comunicação que é nosso Portal, para amparar os 

profissionais que queiram nos visitar na importante 

tomada de decisão que promoverá benefícios 

mútuos e favorecerá a prática da fraternidade, 

virtude cujas consequências podem ter alcance, 

muitas vezes, inimagináveis", afirmou Franz Arnold.

A EQUIPE

Jorge Eduardo 
de Souza Sarkis, 
químico, doutor 
em Tecnologia 
Nuclear, 
pesquisador do 
CLA, gerente do
Programa de
Internacionalização 
do IPEN

Adriana Bicca 
bacharel em 
Administração, 
doutora em 
Tecnologia 
Nuclear, 
assessora do 
Núcleo de Inovação
Tecnológica

Delvonei Andrade, 
engenheiro 
mecânico, doutor 
em Tecnologia 
Nuclear, presidente
da CPG e 
pesquisador 
do CEN

Franz Arnold, 
engenheiro elétrico,
mestre em 
Automação de 
Processos,
servidor da 
Gerência de 
Desenvolvimento
de Sistemas

43 Convênios Internacionais 
vigentes

39 Projetos Coordenado de 
Pesquisa (CRPs) da Agência 
Internacional de Energia 
Atômica

3 Universidades dos EUA
Ÿ Universidade do Texas
Ÿ Universidade de Tuskegee 
Ÿ Universidade do Tennessee

1 Universidade Federal de 
Tecnologia de Owerri – Nigéria

1 Universidade Nacional de 
Asunción – Paraguai

6 Alunos do IPEN que estão 
no exterior: 2 na França, 1 na 
Suíça, 3 nos EUA.

11 Alunos do exterior no 
IPEN: 4 de Cuba, 1 da Argentina, 
Colômbia, Paraguai, Quênia, 
Ucrânia, Nigéria e Guené Bissau.

EM NÚMEROS 

Além de Marcelo Linardi, da 
DPDE, fazem parte:
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o
"Só falta tatuar o n  de patrimônio do Irradiador" Manter a excelência é o grande desafio do IPEN 

Após muitas discussões árduas e debates 

sobre os desafios e perspectivas do IPEN 

para os próximos anos, ocorridos no 

Seminário de Avaliação do Plano Diretor 

do IPEN – Ano 2016 – Ciclo 2017, ficou 

claro que o maior desafio do Instituto é 

manter a sua excelência frente a 

contingenciamentos e à perda de 

recursos humanos. As apresentações 

aconteceram no período de 14 a 27 de 

março, e foram organizadas pela Diretoria 

de Planejamento e Gestão (DPG), tendo à 

frente Fabio Menani Pereira Lima e de 

Celso Huertas Gimenes, gerente de 

Desenvolvimento Pessoal, representando 

o diretor Willy Hoppe de Souza. 

A edição deste ano apresentou uma 

característica especial: a participação do 

superintendente do Instituto de 2012 a 

2016, José Carlos Bressiani, e de seu 

sucessor, Wilson Aparecido Parejo Calvo 

que apresentaram análises sobre os 

resultados obtidos por cada unidade de 

pesquisa e diretoria. 

O superintendente Wilson Calvo 

parabenizou os centros pelos resultados 

obtidos e ressaltou a necessidade dos 

pesquisadores participarem de um maior 

diálogo entre os centros de pesquisa 

buscando soluções conjuntas para 

situações adversas. "Precisamos ser 

maiores que as dificuldades e os desafios 

apresentados. Precisamos enfrentar e 

buscar soluções". José Carlos Bressiani, 

que deixou a direção do IPEN em 

dezembro de 2016, comentou que apesar 

de exaustivo, o Seminário de Avaliação do 

Plano Diretor é uma das atividades mais 

importantes pois apresenta a capacidade 

e o resultado global do instituto.

De forma geral, todos os grupos de 

pesquisadores apresentaram ótimos 

resultados apesar do grande desafio 

apresentado com a crescente quantidade 

de servidores aposentados ou em via de 

se aposentarem. A perda de recursos 

humanos foi um dos maiores desafios 

apresentados pelos centros de pesquisa 

durante todo Seminário. Nas 

apresentações, observou-se que o 

aumento no número de pós-doutorados 

no Instituto tem proporcionado 

resultados de destaque na qualidade dos 

resultados obtidos. Manter-se nesse 

patamar de excelência será um dos 

grandes desafios com a aposentadoria de 

40 a 50 servidores por ano em média.
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Mestre em Tecnologia Nuclear

pelo IPEN/USP, Paulinho, como é

chamado pelos colegas, foi 

escolhido pela comunidade

o "Servidor Destaque" em 2016.

Sua dedicação às atividades do

Irradiador Multipropósito é até

motivo de brincadeiras no CTR.

Ingressei no IPEN em Julho de 2005, 

como operador do Irradiador 

Multipropósito de Co-60 do CTR; foi 

praticamente no início de sua operação. 

Minha trajetória no IPEN está 

intimamente ligada a essa instalação, 

onde atuo até hoje. Costumo brincar 

dizendo que tenho uma tatuagem com o 

código de barras do número de 

patrimônio do Irradiador.

De fato, você parece mesmo ter uma 

relação "de amor" com o Irradiador 

(risos). Até preferiu uma foto 

trabalhando a um retrato...

(risos) Amor é uma palavra muito forte. 

Acho que foi mais por questão de 

coerência, pra dar um toque de realismo. 

E, além de tudo, é o meu trabalho, aquilo 

pelo qual sou pago. No mais, a despeito 

das dificuldades que às vezes aparecem, 

gosto de atuar no Irradiador. Além de ter 

suas peculiaridades – que tornam o 

trabalho interessante –, temos uma 

equipe de trabalho bem unida. Pode não 

Como recebeu a notícia de que foi o 

Servidor Destaque?

Confesso que fiquei surpreso. Estava em 

férias e me ligaram dizendo que houve 

uma votação no CTR, que eu tinha ganho 

e o resultado seria encaminhado à 

Superintendência; até aí, acreditei, mas, 

quando voltei, os colegas de trabalho 

disseram que eu tinha sido eleito também 

no IPEN. A princípio não acreditei, até 

que veio a confirmação por parte da 

chefia.

Dedica esse prêmio a alguém?

Sim, dedico a todos os meus colegas de 

trabalho, em particular à equipe atual do 

Irradiador Multipropósito – sem o auxílio 

destes, minhas realizações não seriam 

possíveis.

Conte um pouco sobre como e quando 

ingressou no IPEN?

Paulo se dedica às atividades do Irradiador Multipropósito de Cobalto-60, a sua "segunda casa". 

exemplo a obra Operários, de Tarsila do 

Amaral; documentos de uma escola 

pública daqui de São Paulo que tinham 

sido contaminados após uma inundação 

proveniente da rede de esgoto; um 

aparato eletrônico que pesquisadores do 

IF-USP desenvolveram para realizar 

medições no CERN; tecidos humanos 

usados em transplantes. Enfim, se for 

listar tudo, vai faltar espaço na 

publicação.

Resuma o seu sentimento por trabalhar 

no IPEN.

Trabalhar no IPEN, para mim, foi uma 

experiência única. É um local onde 

aprendi muitas coisas, interagindo com 

pesquisadores e profissionais de diversas 

áreas. Aqui também pude interagir com 

pessoas de várias procedências, desde 

Estados remotos do país, até visitantes de 

outros países – principalmente os que 

não eram anglófonos nativos. Nos outros 

locais que trabalhei também aprendi 

bastante, mas a forma que ocorreu no 

IPEN posso dizer que foi singular..

Tem algum hobby? 

Um hobby específico não tenho. Mas 

algo que gosto de fazer é correr. Costumo 

praticar cerca de 14 km de corrida, de 

uma a duas vezes por semana.

Afinal, vai mesmo tatuar o número         

do código de barras do patrimônio do 

Irradiador?

Mas já está tatuado... (gargalhada). É 

brincadeira.

3

parecer, mas isso é vital para o             

bom andamento das coisas e para que 

trabalhemos sem estresse e  

desconfiança.

Quais as principais atividades?

Além da operação do Irradiador, atuo em 

sua manutenção, na dosimetria das 

irradiações e na instalação das fontes 

seladas de Co-60. Também, atualmente, 

sou colaborador no grupo de pesquisa do 

Dr. Pablo Vasquez, que trata do uso da 

radiação na preservação de itens do 

patrimônio cultural.

Quais os principais desafios daqui em 

diante?

Minha próxima meta é fazer e concluir o 

doutorado no IPEN. Apesar de ter um 

cargo de técnico – o que significa que no 

curto e médio prazo não significará muito 

profissionalmente –, creio que a 

oportunidade de fazer a pós-graduação 

tem que ser aproveitada. Não só o IPEN, 

mas outras instituições no futuro talvez 

demandem de profissionais pós-

graduados em tecnologia nuclear. Com 

essa visão “extra-IPEN”, a realização do 

doutorado se torna mais viável. Gosto 

muito de trabalhar no IPEN, mas isso não 

me impede que esteja aberto a novas 

oportunidades; mesmo que apareçam 

após uma provável aposentadoria.

Conte uma curiosidade sobre seu 

trabalho.

Uma curiosidade... Bom, sempre há algo 

diferente pra ser irradiado. Bebidas 

alcoólicas; pinturas famosas, como por 

Ao final do Seminário de Avaliação do 

Plano Diretor do IPEN, o diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) do IPEN, Marcelo Linardi, 

anunciou os Centros premiados por 

seus resultados em 2016 em sete 

categorias. Além da premiação às 

unidades de pesquisas, agraciou-se o 

Servidor do Ano, Pesquisador Destaque 

e Pesquisador do Ano.

Linardi observou que, apesar das 

adversidades, o Instituto mantém uma 

média de publicações internacionais 

acima da média nacional.

Centros de Pesquisa

Na categoria , o Centro de Ensino

Biotecnologia (CB) foi o vencedor. O 

destaque em desempenho em Pesquisa 

e Desenvolvimento na função 

Publicações por Doutor foi o Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA), seguido pelo 

Centro de Química e Meio Ambiente 

(CQMA) e pelo CB. Na função 

Tecnologias - Nº de Patentes por 

Doutor - o vencedor foi o Centro de 

Célula a Combustível e Hidrogênio 

(CCCH), seguido pelo CLA e Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR). O 

CCCH também foi o vencedor na 

função  por Captação de Recursos

projetos iniciados em 2016. 

O Centro de Engenharia Nuclear (CEN) 

destacou-se em duas funções de 

Pesquisa e Desesenvolvimento: 

Relatório Técnico e Prestação de 

Serviços. Na função , venceu o Produtos

Centro de Radiofarmácia (CR).

Cada centro vencedor receberá o valor 

de 30 mil reais por premiação. O valor é 

proveniente de fontes orçamentárias do 

instituto. O objetivo é estimular a 

produção técnico-científica de cada 

unidade e fortalecer a meritocracia.

O CCCH teve expressiva participação em 

publicações científicas de alto fator de 

impacto, como a "Advanced Materials, 

Journal of American Chemistry Society", 

Nature Communications entre outros.

O CQMA foi o centro que mais captou 

Bolsas, um importante vetor de 

formação de recursos humanos. Também 

foi o centro que mais submeteu patentes 

em 2016.

Servidor Destaque

O  2016 foi Paulo de Servidor Destaque

Souza Santos, operador do irradiador 

multipropósito do CTR. A indicação para 

o prêmio, um diploma de Menção 

Honrosa, é feita pelo Centro de Pesquisa 

e analisada pelo Conselho Técnico 

Administrativo (CTA) do IPEN.

Pesquisador do Ano

Na categoria , que Pesquisador do Ano

indica alta produtividade com extrema 

qualidade, a vencedora foi Eliana 

Navarro dos S. Muccillo, do Centro de 

Ciência e Tecnologia dos Materiais 

(CCTM). Em 2015, Muccillo foi premiada 

como Pesquisadora Destaque.

O momento mais emocionante 

aconteceu no anúncio para o Prêmio de 

Pesquisador Destaque, cuja vencedora 

foi a biomédica Nanci Nascimento, do 

CB, falecida em 13 de março de 2017. 

(Mais sobre a homenagem na pág.8).
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pesquisadores e Centros encerram ciclo
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Editorial

Perdas e estratégias para continuar
reconhecimento da casa às pessoas que 

se dedicam a fazer o seu melhor, a 

despeito dos problemas que todos 

enfrentamos", diz o diretor da DPDE, 

Marcelo Linardi.

O servidor Paulo Souza Santos, do 

Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR), foi escolhido o Servidor Destaque 

em 2016, por seu trabalho no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60. De tão 

dedicado, ele conta, em divertida 

entrevista (pág.6), que só falta tatuar o 

código de barras com o número do 

patrimônio do Irradiador no IPEN.

Outra importante iniciativa essencial 

para que o Instituto continue figurando 

como um dos mais bem conceituados 

do País é o seu Programa de 

Internacionalização, implementado há 

dois anos. Muitas atividades em 

colaboração com instituições do exterior 

por nossos pesquisadores já eram 

realizadas, mas não estavam 

organizadas ou sequer registradas. A 

partir da criação do programa, espera-

se aglutinar todas as parcerias e avançar 

em direção ao reconhecimento e 

respeito no cenário internacional, tendo 

como principal ferramenta o ensino, por 

meio do Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear, associado à USP, 

que é uma referência nacional. 

Essa iniciativa torna-se ainda mais 

importante se considerarmos que a  

Capes vem sinalizando o peso cada vez 

maior que a Internacionalização dos 

programas deverá ter nas suas 

avaliações quadrienais (págs. 4 e 5). 

Num momento difícil para o IPEN, com 

recursos contingenciados e servidores 

se aposentando sem a devida reposição, 

o Instituto se vê triste diante da perda 

de dois importantes pesquisadores: a 

biomédica Nanci Nascimento, vinculada 

ao Centro de Biotecnologia (CB), e o 

físico nuclear José Mestnik Filho, do 

Centro do Reator de Pesquisas (CRPq). 

Ambos eram referências nas suas áreas 

de atuação e, principalmente, pessoas 

muito queridas da comunidade e dos 

que trabalhavam diretamente com eles. 

Fica o sentimento de gratidão da casa 

por tudo o que fizeram e semearam.

Diante do cenário nada animador, cabe 

ao IPEN buscar alternativas para superar 

as dificuldades e incertezas. Durante as 

apresentações no Seminário do Plano 

Diretor, discutiu-se à exaustão novas 

estratégias para que o Instituto possa 

manter a sua excelência na pesquisa e 

no ensino - o seu maior desafio, 

conforme avaliaram os gestores (pág. 3). 

Uma importante iniciativa da Diretoria 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) é incentivar pesquisadores e 

servidores da gestão com premiações 

em reconhecimento ao seu 

desempenho, a cada ano.

Ao final do Seminário do Plano Diretor, 

a DPDE anunciou os Centros que 

obtiveram os melhores resultados em 

2016, em sete categorias. Além da 

premiação às unidades de pesquisas, 

agraciou-se o Servidor do Ano, 

Pesquisador Destaque e Pesquisador do 

Ano (pág.7). "Trata-se de um 
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procedimentos para obter uma 

Autorização de Introdução no Mercado 

para produtos radiofarmacêuticos. Outro 

tópico de importância apresentado por 

Todde foi a forma como vários países 

regulamentam produtos 

Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela 

Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo 

Diretores: Marcelo Linardi, Antonio Teixeira e Silva, Jair Mengatti, , Willy Hope de Souza, Edson Franco 

Lima

Chefe da ACI: Edvaldo R. Paiva da Fonseca

Jornalista responsável: Ana Paula Freire (MTb 172/AM) - Projeto gráfico: Mário Lima

Colaboração: Katia Itioka e Walkiria Gomes dos Santos

Edição on-line

Dúvidas, sugestões, críticas devem ser encaminhadas ao e-mail assescom@ipen.br
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Lima, responsável pela unidade no 

aeroporto de Viracopos, Campinas. A 

analista ambiental Sandra de Aguilar 

Vallim e o técnico ambiental Roberto Reis 

dos Santos representaram a unidade do 

IBAMA em Santos. Ao todo, a comitiva foi 

composta por 11 pessoas. 

O superintendente do IPEN, Wilson 

Calvo, recepcionou os visitantes e 

coordenou a reunião que contou com as 

presenças, dentre outros, do diretor de 

Segurança Antônio Teixeira e Silva, da 

gerente de Contratos e Convênios, Kátia 

Cristina Iunes Santos, do gerente de 

Importação e Exportação, Washington de 

Carvalho Lopes,  e do gerente de 

Radioproteção, Demerval L. Rodrigues. 

Foram visitadas as instalações dos 

Centros do Reator de Pesquisas (CRPq) , 

de Radiofarmácia (CR) e de Tecnologia 

das Radiações (foto)..

NOVOS RADIOFÁRMACOS

O Centro de Radiofarmácia (CR) do IPEN 

sediou o Workshop Internacional sobre 

Regulamentação de Radiofármacos 

("Workshop on Regulation of New 

Radiopharmaceuticals"), no período de 13 

a 15 de março. O evento é parte 

integrante do projeto de alcance mundial 

da Agência Internacional de Energia 

Atômica (IAEA em sigla do Inglês), BRA 

6027, intitulado "Improving Protocols in 

Nuclear Medicine Services and in the 

Development of New 

Radiopharmaceuticals”, e foi coordenado 

pela pesquisadora Lorena Pozzo, do CR.

Sergio Todde, diretor e chefe da 

radiofarmácia da Tecnomed, Foundation 

of the University of Milano-Bicocca, Itália, 

participou como expert convidado da 

IAEA. Todde orientou sobre 

“O encontro resultou no 

fortalecimento dos vínculos 

entre as unidades produtoras 

de radiofármacos  da CNEN e 

delas para com a ANVISA/MS”. 

Lorena Pozzo, pesquisadora do CR

e coordenadora do Workshop

Especialistas debatem sobre regulamentação

IBAMA e IPEN estreitam parceria para agilizar procedimentos
O IPEN recebeu neste mês de março 

representantes do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) para um encontro na 

Superintendência do Instituto, seguido de 

uma visita técnica a três centros de 

pesquisa. O objetivo foi traçar parcerias 

que facilitem procedimentos relacionados 

a transporte, importação e exportação de 

produtos perigosos, e também 

aprimomar conhecimentos técnicos.

Entre os representantes do IBAMA, 

compareceram Daniel Visciano, chefe da 

unidade no Aeroporto de Cumbica, em 

Guarulhos, e Luis Antônio Gonçalves de 

MAIS AGILIDADE

intensa discussão entre os convidados.

Para Lorena Pozzo, "o encontro resultou 

no fortalecimento dos vínculos entre as 

unidades produtoras de radiofármacos  

da CNEN e delas para com a 

ANVISA/MS", avalia.

Participaram também Luciana Valéria 

Ferreira Machado Porto (ANVISA/MS), 

George Coura Filho e Rafael Willain 

Lopes, da Sociedade Brasileira de 

Medicina Nuclear (SBMN), Marycel Figols 

de Barboza, do Hospital Israelita Albert 

Einstein, e representantes dos quatro 

institutos da CNEN produtores de 

Radiofármacos: Mércia L. de Oliveira e 

João Eudes do Nascimento (CRCN); 

Soraya Maria Zandim M. D. Ferreira 

(CDTN); Ana Maria Braguirolli (IEN) e 

pesquisadores e alunos do IPEN.

radiofarmacêuticos para serem utilizados 

apenas para pesquisa e uso in-house. 

Coube às pesquisadoras Elaine Bortoleti 

de Araújo e Lorena Pozzo apresentarem 

um panorama nacional na preparação de 

produtos radiofarmacêuticos. 

O workshop prosseguiu com a 

participação de Anderson Vezali Montai, 

da ANVISA/MS, que descreveu as 

principais leis e normas brasileiras 

relacionadas à preparação e registro de 

produtos (radio) farmacêuticos e ao papel 

da ANVISA. 

Todde ministrou três apresentações que 

abordaram os temas de registro, 

conteúdo do dossiê e aspectos GMP; 

radiofármacos produzidos in - house; e 

radiofármacos para pesquisa. Cada 

apresentação foi acompanhada de 

CARTÃO 
DE VISITA

O Centro de Célula a Combustível 

e Hidrogênio (CCCH) é um dos 

mais produtivos do IPEN e, todos os 

anos, se destaca em novas 

tecnologias, com maior número de 

patentes por doutor, na captação de 

recursos e em publicações 

científicas com alto fator de 

impacto, como, por exemplo, a 

"Advanced Materials, Journal of 

American Chemistry Society" e a 

Nature Communications. Nesta, foi 

publicado o artigo (foto) que tem 

como um dos autores Thiago Lopes, 

bolsista de pós-doc Fapesp: o artigo 

"In situ electrochemical 

quantification of active sites in 

Fe–N/C non-precious metal 

catalysts" (Nat. Commun. 7, 13285 

doi: 10.1038/ncomms13285). Dentre 

os principais projetos do CCCH, 

destaca-se o temático "Estudos 

sobre  o uso do bioetanol em 

células a combustível tipo PEMFC e 

SOFC" - FAPESP - Processo Nº 

2014/09087-4. Para este, o CCCH 

dispunha de bolsa nível pós-

doutorado, cujo resultado da 

seleção acaba de ser divulgado 

neste mês de março. A avaliação 

dos candidatos foi realizada por 

uma comissão composta por 

pesquisadores doutores do 

próprio Centro, levando em 

consideração os seguintes 

critérios: a área de formação 

acadêmica do candidato, sua 

experiência e trabalhos publicados 

nas áreas de interesse do projeto. 

De um total de 15 (quinze) 

Curricula Vitae, somente cinco 

candidatos atenderam plenamente 

aos requisitos solicitados, e o 

vencedor foi Thenner Silva 

Rodrigues. Os outros foram Isabel 

Cristina de Freitas (segunda 

colocada), Rafael de Lima Oliveira 

(em terceiro lugar), Luelc Souza da 

Costa (em quarto lugar) e Débora 

Morais Bezerra (em quinto lugar).
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Radiofarmárcos Falecimento

Regulamentação em debate
O IPEN sediou o "Workshop Internacional 

sobre Regulamentação de Novos 

Radiofármacos", evento que integra projeto 

de alcance mundial da Agência Internacional 

de Energia Atômica. 

Duas perdas significativas

A biomédica Nanci Nascimento e o físico 

nuclear José Mestnik Filho, duas referências 

importantes no IPEN, faleceram neste mês 

de março. Perde não apenas o Instituto, mas 

a ciência brasileira.Pág. 7 Pág. 8

FalecimentoNANCI E MESTNIK

IPEN e ciência brasileira perdem duas referências 

8
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"Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio,
e moverei o mundo" 

Manter a excelência é o grande desafio do IPEN

Pág. 3

Com destacada atuação na área de 

Física Nuclear do IPEN, o físico nuclear 

José Mestnik Filho faleceu uma semana 

depois, no dia 20. Mestnik formou-se 

pelo Instituto de Física da Universidade 

de São Paulo, em 1973, e ingressou no 

IPEN em 15 de agosto de 1974. Fez 

mestrado na Escola Politécnica da USP, 

em 1978  e doutorado em Tecnologia 

O mês de março registrou duas grandes 

perdas para o IPEN e para a ciência 

brasileira, como um todo. Na madrugada 

do dia 13, faleceu a pesquisadora Nanci 

Nascimento, vinculada ao Centro de 

Biotecnologia (CB) e responsável durante 

anos pelo Biotério do Instituto. Biomédica 

formada pela Universidade de Santo 

Amaro (1985), Nanci ingressou no 

Instituto como aluna e bolsista do IPEN-

USP, onde concluiu o mestrado e 

doutorado em 1991 e 1995, 

respectivamente. Fez Pós-Doc na 

University of Wyoming (EUA). Tornou-se 

pesquisadora em 1995. 

Extremamente atuante, Nanci foi gerente 

do CB por muitos anos, revitalizando o 

Biotério, pelo qual era a atual responsável, 

como também respondia pela gerência 

adjunta do Centro, entre outras atividades. 

Tinha larga experiência em Bioquímica, 

com destaque para temas relacionados a 

efeitos biológicos da radiação, irradiação 

de proteínas e venenos de cobra.

Pelo recorde de titulações, tanto mestrado 

quanto doutorado, em orientações a 

alunos nos convênios acadêmicos com 

FMT/TO, ITAAC-Porto Nacional/TO, 

ITAPAC-Araguaiana/TO, UNIVAÇO/MG, 

IFRO/RO. Nanci foi agraciada in 

memoriam  com o prêmio de Pesquisador 

Destaque, anunciado no encerramento do 

Seminário de Avaliação do Plano Diretor. 

"A atuação de Nascimento projetou o 

IPEN e influenciou políticas públicas nas 

diversas regiões em que atuou com seus 

orientandos", declarou o superintendente 

Wilson Calvo. Sua filha, Virgínia 

Nascimento, recebeu a menção honrosa 

das mãos de José Carlos Bressiani, 

superintendente do IPEN até dezembro de 

2016, ano a que se refere as premiações.

Perda de recursos humanos e contingenciamentos contínuos são as duas principais dificuldades 

enfrentadas no Instituto, conforme mostrou-se no Seminário de Avaliação do Plano Diretor.
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Nuclear pelo IPEN-USP (1987). Atuava 

na área de Física Nuclear do Centro do 

Reator de Pesquisa (CRPq), nas áreas de  

Física da Matéria Condensada e 

Espalhamento de Nêutrons.

"A perda do Mestnik para o IPEN é 

irreparável. Primeiro, por não mais 

convivermos com uma grande pessoa, de 

forte caráter e princípios, sempre disposta 

a ajudar. Mestnik além de um grande 

físico experimental ele era um 

pesquisador com fundamentos teóricos 

muito sólidos. Na área de interações hiper 

finas, ele fazia cálculos teóricos usando 

"primeiros princípios" e hoje não temos 

mais ninguém na casa que possa fazer 

isso. Uma grande qualidade do Mestnik, 

que cada vez vejo que temos menos - por 

diversos motivos- era sua coragem para 

enfrentar novos desafios e aprender 

coisas novas", lamentou Frederico 

Genezini, gerente do CRPq.

"Um vazio que fica na área 
de interações hiper finas"

RÁPIDAS
Assinaturas de periódicos renovadas

A Biblioteca Terezine Arantes Ferraz 

informa que foram renovadas, para 

2017, a assinatura de cinco títulos de 

periódicos científicos importantes para 

os pesquisadores do IPEN. São eles: 

Health Physics: The Radiation Safety 

Journal; Clinical Nuclear Medicine; 

Nuclear Medicine Communications; 

Current Radiopharmaceuticals; e 

também a Radiochimica Acta.

Dia Internacional da Mulher

O IPEN prestou uma singela homenagem 

às mulheres que ajudaram a construir a 

sua história ao longo de seis décadas, 

entre elas, a químicas Constância Pagano 

e Maria José Nastasi, que iniciaram 

atividades no final dos anos 1950, na área 

de Radioquímica. Ana Maria S. Silva, da 

Gerência de Metrologia das Radiações 

(foto) mostra o mimo, um marcador de 

livros com texto alusivo à data. 

Pós-graduação de excelência é a 

"vitrine" do IPEN para a 

Internacionalização 
A internacionalização dissemina o 

conhecimento científico para o mundo 

e aproxima o mundo da ciência. Nessa 

perspectiva, e tendo como principal 

vitrine um programa de pós-

graduação com nível de excelência, o 

IPEN institucionaliza ações que já 

existiam, mas estavam dispersas, e 

implementa o seu Programa de 

Internacionalização. 

A ideia é aglutinar pesquisas, parcerias 

e colaborações com instituições do 

exterior e, nessa troca, se consolidar 

como referência mundial nas áreas de 

atuação, tendo o ensino como a 

principal ferramenta. 

Págs. 4 e 5
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