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FIQUE POR DENTRO

Oportunidades na
área de segurança
nuclear serão
debatidas no IPEN
O Programa de Pós‐Graduação em
Tecnologia Nuclear IPEN/USP
promoverá, no período de 10 a 12 de
dezembro , o Workshop Internacional
"Career Opportunities for Graduates in
Nuclear Security” (Oportunidades de
Carreira para Graduados em Segurança
Nuclear, em tradução livre). A
realização é uma parceria entre IPEN,
que organiza e sedia o encontro, Texas

Capes aprova
Mestrado
Profissional
do IPEN

A&M University (Estados Unidos) e
World Institute for Nuclear Security‐
WINS (Áustria), por meio do programa
Partnership for Nuclear Security (PNS).
O objetivo do evento consiste em
chamar a atenção, principalmente para
novas gerações de profissionais e
futuros membros da área nuclear, para
os novos conceitos e oportunidades
acadêmicas e técnicas na área de
segurança nuclear.
A coordenação do Workshop está a
cargo dos pesquisadores Jorge Eduardo
de Souza Sarkis, Delvonei Andrade e
Osvaldo Negrini. Inscrições podem ser
feitas pelos e‐mails jesarkis@ipen.br,
delvonei@ipen.br e onegrini@ipen.br

Editais para bolsa
de pós‐doc e para
busca de gestores
na CNEN
Edital 1‐ A FAPESP está selecionando
candidatos a uma bolsa de pós‐
doutorado para pesquisa com células a
combustível no IPEN. A bolsa é parte
do Projeto Temático "Estudos sobre o
uso do bioetanol em células a
combustível tipo PEMFC e SOFC”, do
CCCH, e sua duração será de 6 meses,
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Tecnologia das
Radiações em Ciências
da Saúde foi o único
programa profissional
aprovado na área de
Medicina II.

com início em fevereiro de 2019.
Interessados têm até 30 de novembro
para se inscrever. Mais informações em
fapesp.br/bolsas/pd.
Edital 2 ‐ A CNEN lançou em 29 de
outubro o edital para Comitê de Busca
a fim de selecionar diretores para o
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), o
Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear (CDTN), o Centro
Regional de Ciências Nucleares do
Nordeste (CRCN/NE) e Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD).
Podem se candidatar ao cargo
brasileiros natos ou naturalizados com
notório conhecimento, doutores e com
experiência profissional compatível com
as áreas de atuação da unidade à qual
pretende concorrer. Os interessados s
têm até o dia 01 de dezembro para
enviar os documentos exigidos
exclusivamente para o e‐mail
comitedebusca@cnen.gov.br, com
cópia para presidencia@cnen.gov.br.

Págs. 5 e 6

IPEN estuda a utilização de lasers de alta intensidade
como complemento a terapias de combate ao câncer
“Fontes de laser mais intensas e de pulsos muito mais curtos permitem, por exemplo, fazer uma
cirurgia de alta precisão, da ordem de micrômetro, inclusive dispensando suturas.

Pág. 3

Medicina Nuclear
Pesquisa afere grau
de satisfação entre
clientes do IPEN
Instituto foi avaliado pelos
clientes que adquiriram
radiofármacos, radioisótopos e
outros produtos e serviços no
ciclo 2017-2018. Resultado foi
considerado positivo.

Págs. 4 e 5

Ricardo Samad

O Reator Nuclear IPEN/MB‐01
completa, em 9 de novembro, 30 anos
de operação desde que atingiu a sua
primeira criticalidade. Para celebrar
essa data, será realizado, entre os dias
7 e 9, o 1st Workshop on Operation,
Safety and Research Development in
Zero Power Reactor ‐ ZPRw 2018. Entre
os temas a serem debatidos, destacam‐
se a utilização de reatores de potência
zero em escala mundial, a utilização do
Reator Nuclear IPEN/MB‐01 como
benchmark (anglicismo que significa
"marca de referência") internacional e
a aplicação dos conhecimentos por ele
gerados no LabGen, reator da Marinha
do Brasil a ser instalado em Aramar.
A sessão solene acontecerá no dia 9, à
tarde, a partir das 14h30, no Auditório
Prof. Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni. Na
foto ao lado, a placa mãe do núcleo.

E. R. Paiva

IPEN/MB‐01
celebra 30 anos
desde a primeira
criticalidade

Leslie Molnary
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Reconhecimento à nossa excelência
CARTÃO
DE VISITA

Esta edição do Órbita traz uma série de
notícias que atestam a excelência do IPEN
reconhecida pela comunidade acadêmica
e também por segmentos da sociedade
que se utilizam dos nossos produtos e
serviços de forma continuada - os nossos
clientes. A primeira boa novidade é a
aprovação do Mestrado Profissional em
Tecnologia das Radiações, o único dessa
natureza aprovado pela Capes na área de
conhecimento Medicina II.

A engenheira química Gabriela
Nemesio Fazolin (foto), mestranda em
Tecnologia Nuclear no Programa de
Pós-Graduação IPEN/USP, foi
contemplada com o prêmio "IIA
Scientific Award”, na sessão "Young
investigator session", concedido pela
Associação Internacional de Irradiação
(IIA) no The Ionizing Radiation and
Polymers Symposium – IRaP 2018,
promovido pela Lomonosov Moscow
State University em Moscou, Rússia.

Fruto de muito esforço coletivo desde a
concepção até a concretização da
proposta final enviada à Capes, esse
Mestrado tem uma característica muito
singular, uma vez que o IPEN é o único
instituto no Brasil que pode oferecer um
curso de pós-graduação profissional
dessa magnitude: as tecnologias
ionizantes e não-ionizantes aplicadas à
saúde. Infraestrutura laboratorial de
ponta e expertise dos pesquisadores
fazem toda a diferença.

Gabriela foi premiada com o trabalho
"Nanocarreador bioativo à base de
papaína sintetizado por radiação para
entrega de quimioterápico (Bioactive
papain nanocarrier synthetized by
radiation: toward chemotherapeutic
delivery)”. A pré-seleção para
participação da sessão contou com 22
trabalhos de 19 países, dos quais sete
alunos foram selecionados. Gabriela,
única aluna de mestrado da sessão,
ganhou um dos três prêmios de
melhor trabalho na sessão "jovem
pesquisador”, concorrendo com seis
outros doutorandos do Japão, França,
Polônia, dentre outros.

O superintendente do Instituto, Wilson
Calvo, considera que as contribuições do
novo mestrado para o IPEN e para a
sociedade, como um todo, são
“inestimáveis”. As informações sobre
linhas de pesquisa, quadro de docentes,
público-alvo e corpo diretivo estão
detalhadas nas páginas 6 e 7. Ainda sobre
pós-graduação, foi realizado o XVIII
Workshop do Programa de Tecnologia
Nuclear IPEN/USP. Na página 9, trazemos
informações sobre o que foi apresentado
pelo presidente da Comissão de PósGraduação, Delvonei Andrade, o
entrevistado desta edição, na página 10.

A pesquisa de Gabriela trata da síntese
por radiação de nanopartícula de
papaína (extraída do fruto verde do
mamão papaya) para veiculação de
paclitaxel (quimioterápico natural
extraído da casca do Teixo do Pacífico).
Segundo ela, em seu estudo, verificouse um alto teor de encapsulamento do
paclitaxel pela nanopapaína, tornandose, assim, um potencial nanocarreador
de quimioterápicos para tratamento de
doenças como o câncer. Isso significa
que a nanopartícula de papaína
ajudaria no transporte do
quimioterápico para atingir células
específicas, como por exemplo as
cancerígenas.
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No âmbito da segurança nuclear, o IPEN
protagonizou mais um evento de porte
internacional, desta vez com o apoio do
World Institute for Nuclear Security
(WINS): o curso "Advancing Nuclear Safety
and Security Culture to Mitigate Threats to
Nuclear Facilities”. O evento não apenas
promoveu a troca de experiências entre as
principais instituições da área nuclear no
país, como proporcionou a formação de
uma “rede” informal de segurança nuclear
composta desses atores, conforme
matéria na página 8.
Impulsionado pelo recente Prêmio Nobel
de Física concedido a pesquisadores que
estudam o laser e suas aplicações na
medicina, o IPEN retomou o seu interesse
em pesquisar a utilização de lasers de alta
intensidade como complemento a terapias
contra o câncer, conforme mostramos em
matéria na página 3.
Boa leitura!

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo
Acervo Pessoal

"Creio que mais uma vez o IPEN
mostrou qualidade e compromisso
com o desenvolvimento de novos
processo e técnicas de modificação de
polímeros induzidas pela radiação. O
Instituto foi muito bem representado”,
disse Ademar Benévolo Lugão,
orientador de Gabriela, pesquisador do
Centro de Química e Meio Ambiente.

Outra notícia que muito engrandece é a
avaliação dos clientes que adquiriram

radiofármacos, radioisótopos e outros
produtos e serviços do Instituto no ciclo
2017-2018. Eles responderam a uma
pesquisa de satisfação que levou em
conta seis critérios: confiabilidade,
flexibilidade, qualidade, responsividade,
empatia e preço. As duas pesquisas,
uma realizada com clientes que
adquiriram radiofármacos, e outra com
os que compraram radioisótopos e
outros produtos e serviços, atestaram
satisfação acima da média, não apenas
em relação aos produtos, mas, também,
ao atendimento do nosso pessoal. Os
detalhes das pesquisas estão nas
páginas 4 e 5. Próximo passo é aferir o
grau de satisfação dos servidores,
conforme matéria na página 11.

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

Foco no Servidor

CLIMA ORGANIZACIONAL

Pesquisa avalia grau de satisfação no IPEN
O IPEN realiza em novembro a Pesquisa
de Clima Organizacional 2018, cujo
objetivo é aferir o grau de satisfação dos
servidores em relação a diversos
aspectos que afetam ou impactam no
desempenho de suas atividades. Com
base nos resultados coletados, será
elaborada uma estratégia de atuação da
direção do Instituto visando ao bemestar no ambiente organizacional.

Ana Paula Freire

Editorial

A iniciativa atende a uma decisão do
Conselho Técnico Administrativo (CTA)
do Instituto, que considerou a
necessidade de uma avaliação da
gestão como um todo uma "prioridade”
para este ano, de acordo com Celso
Huerta Gimenes, gerente de
Desenvolvimento de Pessoas do IPEN e
coordenador da pesquisa.
"Sempre buscamos a transparência das
nossas ações, e a avaliação é uma forma
de exercer essa transparência. É também
uma ação de coragem pois o resultado
pode não ser agradável. Mas estamos
aqui para fazer o melhor”, diz Gimenes.
Outro aspecto relevante da pesquisa é
que possibilitará a tomada de ações
para evitar potenciais crises,
eventualmente sinalizadas a partir da
percepção dos próprios servidores. Os
dados serão comparados à última
avaliação, realizada em 2013.
"Muitas mudanças ocorreram no
período de 2013 para cá. Os resultados
desta pesquisa de 2018 serão
comparados aos da última para que
possamos avaliar o impacto dessas
mudanças, além de possibilitar reunir o
conjunto das percepções dos servidores
referentes às novas ações
implementadas pela alta direção”,
destaca Fabio Menani Pereira Lima,
assessor da Diretoria de Planejamento
e Gestão (DPG).
Gimenes complementa lembrando que
a pesquisa anterior foi positiva, no geral,
mas houve algumas reclamações de
servidores que haviam ingressado no
Instituto um pouco antes da avaliação.
"Nós tínhamos pessoas novas, que
haviam acabado de entrar no concurso
e não se sentiram muito acolhidas, a
maioria declarou isso. Nós tomamos

Foco no servidor
A última Pesquisa de Clima Organizacional foi em 2013. Direção quer feedback das ações no período

medidas para que as que entraram
pouco tempo depois, na área de
gestão, tivessem outra experiência de
chegada. Agora, vamos ver o que elas
dizem, já que isso foi um ponto
negativo muito enfatizado”.
Willy Hoppe de Sousa, diretor de
Planejamento e Gestão, afirma que

comparar os resultados é um
termômetro importante para a atual
gestão : «
É uma maneira de saber se conseguimos
melhorar ou não a nossa gestão no
período”, disse, salientando que a
pesquisa de clima é muito influenciada
pelo momento da coleta dos dados.

Para mais liberdade, identidade é preservada
Todos servidores do IPEN receberam
por e-mail, o link de acesso ao
questionário on-line. A pesquisa foi
auto-aplicada, ou seja, bastava seguir
os passos indicados. "É muito
importante que os servidores
respondam o questionário. É uma
forma de contribuir com o processo
de melhoria contínua do IPEN, pois,
como disse, ações serão tomadas com
base nos resultados”, salienta Lima.
Aos que poderiam não se sentir à
vontade para responder, Lima explica
que o próprio sistema de coleta das
informações garante a preservação do
anonimato do servidor. "É
fundamental que todos os servidores
tenham total liberdade para opinar
sobre diferentes aspectos do ambiente

de trabalho, sem qualquer tipo de
receio, pois não serão identificados de
forma alguma”, diz.
"É realmente uma avaliação anônima
em que os gerentes e a direção são
avaliados. A partir dos resultados,
podemos identificar aspectos de da
gestão que requerem uma ação de
melhoria. Pode-se montar grupos de
trabalho formado com servidores para
propor melhorias, mas pode-se
também contratar treinamentos e
consultorias para essas ações de
melhoria”, acrescenta Willy Hoppe.
Para Gimenes, a expectativa é de que o
resultado confirme a satisfação pelas
melhorias que foram feitas com base
na pesquisa anterior. "Mas sabemos
que pode vir diferente".
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IPEN estuda utilização de lasers em terapias

Embora esteja no segundo mandato
oficial, estou na CPG há bem mais tempo.
Dirigir um programa de pós-graduação é
sempre um desafio. No caso do Programa
em Tecnologia Nuclear IPEN/USP, esse
desafio é ainda maior dado o seu
tamanho e suas características de
multidisciplinaridade, é manter e melhorar
ainda mais a qualidade do programa. É
prazeroso poder colaborar com a nossa
comunidade acadêmica e ver os resultados
desse trabalho, seja por meio de
publicações de altíssimo nível, seja por
meio de convênios dos quais participam
nossos pesquisadores por meio de
cooperações nacionais e internacionais.
Ainda em relação a críticas internas, a

Presidente da CPG defende
renovação e diz que sucessor
encontrará um programa bem
estruturado e de destaque ntanto
no País quanto no cenário
internacional, sobretudo devido à
sua excelência na formação de
recursos humanos.

CPG abre espaço, através de um
workshop anual, para que sejam
apresentadas as questões levantadas
pela comunidade ao longo do ano. Por
que, na sua opinião, um momento tão
oportuno como esse tem baixa
participação, principalmente de alunos?
Tradicionalmente, o workshop anual não
consegue o público que almeja. Este ano,
tivemos a 18a edição do evento e, apesar
da ampla divulgação, o público ficou
dentro da média dos últimos anos.
Embora, por meio de ações em conjunto
com a Diretoria de Pesquisa e
Desenvolvimento, tenhamos divulgado a
importância de participar efetivamente do
programa, muito colegas e alunos ainda
não se conscientizaram dessa importância
e não dão a devida atenção ao workshop.
Por outro lado, fazemos diariamente um
trabalho “formiguinha” por meio de
nossos representantes de área, os quais
levam e trazem sugestões de nossa
comunidade acadêmica as quais, e
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Ana Paula Freire

“Nosso maior legado é a excelência do programa”
Você está no segundo mandato à frente
da CPG. O que o motiva a continuar
diante de tantos desafios, entraves e até
críticas internas?

Conseguimos uma melhora no balanço
produção/número de orientadores por
meio de ações diversas de conscientização
dos orientadores; passamos por duas
mudanças de regimento quando pudemos
implementar regras mais rígidas no
credenciamento e recredenciamento de
orientadores; fortificamos os laços com a
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento e
o Escritório de Gestão de Projetos, que
muito nos têm apoiado em todas as ações.
Vale ressaltar a grande sincronia com
superintendência do IPEN. Além disso,
embora tenhamos reduzido o quadro de
orientadores, conseguimos manter a
produção, o que pode ser comprovado
pelo número de artigos, patentes,
dissertações e teses produzidos.
sempre que possível,são implementadas.
O IPEN conseguiu manter a nota 6 na
última avaliação quadrienal da Capes.
Na ocasião, você comentou que a
metodologia foi boa no início, mas no
atual cenário está “esgotada”. Fale um
pouco sobre isso.
De fato, há um consenso de que o método
de avaliação está esgotado. Essa busca
frenética por números causou algumas
distorções como, por exemplo, uma
quantidade exagerada de publicações, que
nem sempre apresentam a qualidade
desejada. Na verdade, o sistema de
avaliação como está não tem se mostrado
adequado para programas muito
pequenos ou muito grandes, como é
nosso caso, que não se enquadram
perfeitamente. Há tempos que falamos
que o problema, nesse particular, não é o
programa, mas o sistema de avaliação.
Mas, discussões sobre a avaliação à parte,
é fato que precisamos e podemos
melhorar nossa produção. Hoje há no
programa uma boa quantidade de
orientadores com um ou dois alunos, com
produção relativamente baixa. Dessa
forma, quando normalizamos a produção,
embora expressiva pelo número de
orientadores, ficamos com índices abaixo
da média da nossa área, de Engenharias II.
O programa está atento a isso e tem, de
todas as maneiras, trabalhado para
melhorar os índices. No entanto, temos
por hábito não descredenciar orientadores,
e qualquer medida adotada demanda um
tempo para surtir efeito.
Quais os principais avanços da sua
gestão na presidência da CPG?

ALTA INTENSIDADE

Desde sua descoberta, em 1960, o laser
tem se tornado um instrumento versátil
presente em um grande número de
avanços científicos e tecnológicos e vem
revolucionando o mundo em vários
campos. Um deles é a medicina. De olho
nesse potencial, o IPEN estuda a utilização
de lasers de alta intensidade como
complemento a terapias contra o câncer.
O interesse se intensificou com a recente
premiação do Nobel de Física para as
“ferramentas feitas de luz”.
Por suas “invenções pioneiras no campo
da física do laser”, o cientista norteamericano Arthur Ashkin, o francês Gérard
Mourou e a canadense Donna Strickland
foram os vencedores em 2018. Ashkin
recebeu o prêmio por desenvolver pinças
ópticas, Mourou e Strickland, por avanços
que levaram ao laser de pulsos mais
rápidos e intensos. As técnicas
desenvolvidas têm aplicações na medicina,
como a realização de cirurgias e
tratamentos contra o câncer.

O que você gostaria de melhorar, mas
não está na sua competência?
Uma maior agilidade em certas situações
poderia ajudar no processo decisório
diário de muitos casos. Porém, o programa
segue as normas da Universidade de São
Paulo, que, embora esteja antenada na
melhoria contínua, dado a sua magnitude,
nem sempre apresenta a agilidade que
gostaríamos na solução dos problemas.

“Fontes de laser mais intensas e de pulsos
muito mais curtos permitem controlar
melhor a interação da luz com a matéria.
Com elas, é possível, por exemplo, fazer
uma cirurgia de alta precisão, da ordem de
micrômetro, inclusive dispensando
suturas. Imagine o que é recortar a córnea
de um doador e esculpir a área na qual
será implantada no olho de quem a
recebe, não é fantástico?”, destaca o físico
Nilson Dias Vieira Júnior.

De que maneira o Mestrado Profissional
vai dialogar com o atual programa?
Acreditamos que haverá um diálogo
naturalmente, pois a maioria dos
orientadores do Mestrado Profissional
também participa do programa em
Tecnologia Nuclear. Além disso, o novo
programa poderá prover alunos para o
doutoramento no atual, o que, de certa
forma, colocará os dois numa boa sintonia.

Coordenador do Laboratório de Lasers de

Ricardo Samad

DELVONEI ANDRADE

Altíssima Intensidade, do IPEN, Vieira
estagiou nos Laboratórios Bell, nos Estados
Unidos, entre 1981 e 1984. Foi onde
Ashkin desenvolveu a pinça ótica ou pinça
de luz, como também é conhecida. Tratase de um feixe muito focalizado de laser
que permite aprisionar e manipular uma
infinidade de objetos microscópicos
(partículas, átomos etc.) sem danificá-los,
inclusive células vivas.
Membro do International Committee on
Ultra-High Intensity Lasers – ICUIL (Comitê
Internacional de Lasers de Ultra-Alta
Intensidade, em tradução livre), do qual
Mourou foi membro fundador e atuou
como presidente, Vieira participou
ativamente do meeting inaugural do ICUIL,
em 2004, onde conheceu o cientista

francês e de quem se tornou amigo.
“Quando soube do trabalho que o Mourou
desenvolvia, ainda lá atrás, eu disse: - Ele
vai ganhar um Nobel”, conta o
pesquisador do IPEN.
É de Vieira a iniciativa de avançar nas
pesquisas com laser de alta intensidade na
medicina, por meio do projeto “Lasers de
Alta Intensidade como aceleradores
compactos de partículas: possíveis usos
em terapias contra o câncer”, cuja Nota
Técnica foi apresentada à direção do
IPEN/CNEN e da FAPESP em 2014. Para o
pesquisador, o Brasil precisa
definitivamente avançar e se consolidar
nessa área, impulsionado pelos trabalhos
reconhecidos de Ashkin, Mourou e
Strickland.

Você pretende continuar após o fim do
mandato?

Aceleradores de partículas é mais viável no uso em pacientes

A minha vontade é de passar todo o
legado para algum outro colega que esteja
disposto a enfrentar esse grande desafio.
Acredito que a renovação é boa e pode
contribuir para o desenvolvimento com
novas ideias. Estamos à procura de
pessoas para isso.

Lasers de alta intensidade são os que
apresentam intensidades iguais ou
superiores a 1019 W/cm2, uma ordem de
magnitude acima da intensidade
relativística na qual elétrons adquirem
energia cinética igual à sua massa de
repouso (mc2). São capazes de criar
campos eletromagnéticos altíssimos,
viabilizando estudos de condições
extremas (campos que ocorrem no
interior de estrelas e buracos negros),
além de acelerar prótons de dezenas a
centenas de MeV, aptos a produzir
reações nucleares.

Que legado deixará para o seu sucessor?
Um programa de excelência bem
estruturado e de destaque no cenário
nacional e internacional na formação de
recursos humanos e de pesquisa e
desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e
áreas correlatas. Um programa que prima
pelos seus maiores ativos: os alunos e o
corpo de docentes e orientadores.

Segundo Vieira, existem centenas de
laboratórios no mundo que apresentam
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estas intensidades, porém nenhum no
hemisfério sul. “Apresentamos à FAPESP o
atual cenário internacional nessa área e a
inserção de aceleradores a laser na
medicina brasileira, visando
principalmente o combate ao câncer. É um
campo que vai trazer muitos benefícios ao
Brasil”, acredita o pesquisador.
Vieira defende que o desenvolvimento de
aceleradores de partículas carregadas
(elétrons e prótons) para uso em medicina
permitirá o acesso mais viável para
tratamentos e diagnósticos de primeira
qualidade. “Particularmente no combate
ao câncer”, ressalta, citando exemplos de
aplicações de aceleração de partículas

para uso em medicina, dentre elas a
geração de raios X por aceleração de
elétrons (imagem de alta resolução), de
feixe de elétrons de alta energia, para
terapia; de feixe de prótons de energia
intermediária para protonterapia e
radiografia; de feixe de íons de energia
intermediária para hadronterapia e a
produção de radioisótopos em bancada
compacta, substituindo os aceleradores
cíclotrons, muito mais caros.
Vieira conclui dizendo que o primeiro
laser mais potento do hemisfério ser o
primeiro laser do hemisfério sul com
intensidade suficiente para produzir
rações nucleares de bancada”.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Ensino

CPG aponta necessidade de melhorar índices

Pesquisa de satisfação dos clientes que
compraram radioisótopos e outros
produtos e serviços do IPEN no ciclo
2017-2018 indicou que o Instituto está
acima da média na maioria dos quesitos
avaliados. Realizada com o objetivo de
entender melhor as necessidades e
expectativas de seus usuais
compradores, o Instituto também
aplicou aos que adquiriram
radiofármacos no mesmo período
(matéria na pág. 5). O nível de confiança
da pesquisa é de 95%, com margem de
erro de apenas 5%.

O conceito de “excelência” que o levou
mais uma vez a obter nota 6 da Capes
na última avaliação quadrienal (20162017) e o total de 2.749 de dissertações
e teses produzidas (1.826 mestrados e
923 doutorados, dados computados até
23/08/2018), fazem do Programa de
Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear
IPEN/USP um dos mais respeitados na
área Engenharias II. Entretanto, a
Comissão de Pós-Graduação (CPG) se
mantém atuante no sentido de
promover as melhorias necessárias em
todos os aspectos e sempre atenta às
críticas da comunidade.

O IPEN contratou a Agência Comunica,
empresa independente e especializada
em Pesquisa de Satisfação de Clientes. A
distribuição geográfica entre os que
responderam à pesquisa ficou assim:
2,6% da região Norte; 7,7% do
Nordeste; 3,9% do Centro-Oeste; 68,4%
do Sudeste e 17,4% do Sul. “Nosso
maior público se concentra no Sudeste,
onde há mais clínicas e hospitais que
utilizam radioisótopos e outros

Grau de satisfação com o IPEN-CNEN/SP
Qualidade percebida dos radioisótopos e outros produtos e serviço

serviços”, ressalta Jair Mengatti, diretor
da Radiofarmácia do Instituto.
Conforme apontam os dados, o nível de
satisfação geral dos clientes em relação
ao IPEN corresponde a 52% de
“satisfeitos”, 24% “muito satisfeitos”,
11% “indiferentes”, 11% “insatisfeitos” e
apenas 2% “muito insatisfeitos”.
Qualidade
No que diz respeito à qualidade
percebida pelos radioisótopos e outros
produtos e serviços, o resultado é
extremamente positivo: 51%
responderam “muito satisfeitos”, 37%
“satisfeitos”, 7% “indiferentes”, 2%
“insatisfeitos” e 3% “muito insatisfeitos”.
No quesito qualidade da equipe de
atendimento aos clientes, 45%
responderam “muito satisfeitos”, 34%
“satisfeitos”, 14% “indiferentes”, 4%
“insatisfeitos” e 3% “muito
insatisfeitos”.Quanto à percepção dos

Qualidade da Equipe de Atendimento aos Clientes

clientes sobre
inovação de
radioisótopos ou
outros produtos e
serviços, as
respostas foram
as seguintes: 25%
“muito
satisfeitos”, 40%
“satisfeitos”, 25%
“indiferentes”, 6%
“insatisfeitos” e
4% “muito
insatisfeitos”.

A percepção dos
clientes quanto à
qualidade dos radioisótopos ou outros
produtos e serviços do IPEN comparada
aos da concorrência ficou assim: 47%
responderam “similar aos concorrentes”,
47% “melhor que os concorrentes e 6%
“pior que os concorrentes”.
A qualidade da equipe de atendimento
do IPEN aos clientes, quando
comparada com as da concorrência,
mostra que 47% consideram que é
“similar”, 43% dizem que é “melhor” e
10% responderam que é “pior”.
Na comparação entre a capacidade de
inovação do IPEN em relação à da
concorrência: 49% responderam que o
IPEN é “similar aos concorrentes”, 42%
“melhor que os concorrentes e 9% “pior
que os concorrentes” .
"Vemos os resultados como positivos,
um reconhecimento ao nosso esforço
contínuo de oferecer o melhor.
Precisamos inovar mais", disse Mengatti.

Inovação de radioisótopos ou outros produtos e serviços

Um exemplo dessa vontade de atender
cada vez mais às expectativas de
docentes e discentes é a realização do
Workshop da Pós-Graduação, que, este
ano, chegou à sua décima oitava edição.
Como todos os anos, o presidente da
CPG – atualmente comandada por
Delvonei Andrade – faz um balanço das
principais atividades e dos índices
alcançados, e abre espaço para que a
comunidade acadêmica se manifeste
livremente sobre qualquer assunto
relativo ao programa. A participação fica
abaixo das expectativas, mas vem
obtendo uma média anual.
“Apesar da ampla divulgação e da
oportunidade que principalmente os
alunos têm de se manifestar, o
workshop anual não consegue o público
que almejamos. Muito ainda não se
conscientizaram dessa importância e
não dão a devida atenção ao evento.
Mas seguimos, no dia a dia, com nosso
trabalho de formiguinha na busca por
melhorias”, afirma Andrade,
acrescentando que as sugestões que
chegam à CPG, por meio dos
representantes de área, são
implementadas sempre que possível
(ver entrevista na pág. 10).
Um dos aspectos comentados pelo
presidente da CPG, na edição deste ano
do Workshop, diz respeito ao número
de orientadores, que antes totalizava
170 e atualmente está em 116, e o
impacto desse total nos índices de
publicação do programa. “Quando a
gente divide a produção pelo número
de orientadores, a grandeza do número

E. R. Paiva

Radioisótopos e serviços são bem avaliados

Tal qual a outra pesquisa, nesta as
perguntas também foram associadas
aos critérios confiabilidade, flexibilidade,
qualidade, responsividade, empatia e
preço, seguindo as normas e diretrizes
estabelecidas pelo Código Internacional
de Práticas de Pesquisas Sociais e de
Marketing, segundo informou Ronaldo
Veronesi, da Gerência Comercial do
IPEN. Estavam previstas 164 entrevistas,
mas foram realizadas 200, de um total
de 285 clientes consultados, No período
compreendido entre 11 de junho de
2017 a 16 de junho de 2018.
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WORKSHOP DA PÓS-GRADUAÇÂO

absoluto de publicações cai
significativamente. Por isso, a gente
trabalha tanto para aumentar esses
índices, porque, de fato, é o que a Capes
considera”, salienta Andrade.
Outros índices também caem quando o
número é dividido pela quantidade de
orientadores. Um deles diz respeito às
citações do Programa, cujo valor
absoluto é muito alto, mas fica pequeno
ao se considerar a base de orientadores.

"A gente é grande, mas a gente tem que
melhorar a relação entre o que é
produzido e a quantidade de pessoas",
disse o presidente da CPG.
No geral, contudo, os números são
vistos como positivos. "Mostram a
importância do nosso Programa, graças
aos esforços de todos os que trabalham
por ele, e aqui quero agradecer um a
um", disse o superintendente do IPEN,
Wilson Calvo, na abertura do Workshop.

Presidente anuncia mudanças no regimento
Questões externas ao Programa mas que
afetam diretamente a comunidade
acadêmica também foram abordadas por
Delvonei Andrade, entre elas, as regras
para Boas Práticas de conduta, referentes
a "plágio" e "auto-plágio". A plataforma
Turnitin está disponível na web e pode ser
consultada com o objetivo de se evitar
essas práticas. O presidente da CPG
divulgou o link do tutorial para o público.
Andrade também mostrou Portaria da
Capes determinando que todos os
trabalhos produzidos ou publicados
deverão, obrigatoriamente, fazer
referência ao apoio recebido.
O guia para a elaboração de teses e
dissertações do IPEN, disponível no Portal,
foi atualizado. O presidente da CPG

chamou a atenção para o preenchimento
correto da Ficha Catalográfica, informando
que basta ao aluno seguir o passo a passo.
Outra mudança é quanto à proficiência em
Língua Portuguesa para alunos
estrangeiros que, pelo novo regimento,
não será mais exigida. Para
credenciamento de novos orientadores, as
regras também mudaram. No caso do
Doutorado, por exemplo, o interessado
deverá demonstrar capacidade técnicocientífica nos últimos três anos, por meio
de publicação de no mínimo cinco
trabalhos científicos em periódicos
indexados, sendo pelo menos quatro de
circulação internaciona, dentre otros
critérios. "É uma maneira de melhorarmos
os índices", concluiu Andrade.
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Curso no IPEN consolida formação de ‘rede’

"Além de o curso ter sido excelente
quanto ao conteúdo das atividades e à
infraestrutura, foi extremamente
relevante para que os participantes
pudessem conhecer uns aos outros e
estreitar as relações. Nesse sentido,
acabamos construindo uma rede de
segurança nuclear com os principais
atores da segurança nuclear no Brasil, e
isso faz com que cada um possa
contribuir para melhorar a atividade
de segurança nuclear do outro”,
afirmou Genezini.
O IPEN tem investido na promoção da
cultura da segurança nuclear em suas
unidades. Em agosto, durante a semana
de 20 a 24, o Instituto organizou, com
apoio da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), o "Workshop
Nuclear Security Culture: Experience
Sharing and Best Practice Exchange”
("Workshop de Cultura de Segurança
Nuclear: Compartilhamento de
Experiências e Intercâmbio de Melhores
Práticas”, em tradução livre).
"A diferença é que este, agora, foi mais
avançado. Todo o curso foi pensado nos
insiders, ou seja, pessoas que se
infiltram ou que estão dentro de uma
instituição nuclear e podem fazer uma
sabotagem por algum surto, motivações
religiosas ou financeiras. Por alguma
razão, elas promovem algum dano: ou
roubam material, ou provocam
acidentes, incêndios, justamente por
conhecerem bem a instituição. O curso
trabalhou ações para atuar nesses
casos”, explicou Genezini.
Em tradução livre, o curso significa
"Promovendo a segurança nuclear e a
cultura de segurança para reduzir as
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ameaças às instalações nucleares”.
A cultura de segurança na área nuclear é
definida como o conjunto de diretrizes
específicas para segurança nuclear e
proteção radiológica, com vistas a
minimizar os riscos associados ao
emprego das radiações ionizantes para
fins pacíficos. No intuito de contribuir
para maior proteção de seus servidores,
da população em geral e do meio

ambiente, CNEN, responsável, no Brasil,
pela a elaboração de normas e
procedimentos, tem promovido cursos
de capacitação em segurança de forma
continuada.
"Nessa perspectiva, nós, do IPEN,
estamos trabalhando fortemente para
consolidar a cultura da segurança
nuclear no Instituto", acrescentou
Genezini.

“Uma troca em que todos saem ganhando”
Além do WINS, cuja atuação tem
estreita colaboração com a AIEA em
questões relacionadas à segurança, o
curso teve apoio do Sandia National
Laboratories (SNL) e do Laboratório
Nacional de Oak Ridge (ORNL, da sigla
em inglês Oak Ridge National
Laboratory). Os instrutores foram
Karen Y. Kaldenbach, ORNL, Megahan
Dirksen e Alexander Solonov, do SNL,
Raquel Delgado, do WINS, e Togzhan
Kassanova, do Carnegie Endowment
for International Peace. O workshop foi
realizado nos dias 25, 26 e 27, no
Prédio do Ensino do IPEN.
Participaram 44 profissionais das
principais instituições nucleares do
País. Da CNEN, além de servidores da
própria sede, estiveram representados

o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN),
o Instituto de Radioproteção e
Dosimetria (IRD), o Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear (CDTN) e o IPEN. Marinha do
Brasil, Eletrobrás Eletronuclear, o
Gabinete de Segurança Institucional
(GSI) e as Indústrias Nucleares do Brasil
(INB) também participaram.
Experiência enriquecedora
Genezini afirma que a troca de
experiências entre as principais
instituições nucleares do País é muito
enriquecedora. “Se você traz a sua
expertise, eu trago a minha, cada
participante do IEN, do CDTN etc. traz
a sua, todos só têm a ganhar. É uma
rede de beneficiados”, conclui o
gerente do CRPq.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Clientes aprovam radiofármacos do IPEN
Com o objetivo de entender melhor as
necessidades e expectativas dos clientes, o
IPEN realizou duas pesquisas para aferir o
grau de satisfação (1) dos que adquiriram
radiofármacos e (2) dos que compraram
radioisótopos e outros produtos e serviços
do Instituto no ciclo 2017-2018 (veja
matéria na pág. 4). Em ambos os casos, o
nível de confiança é de 95%, com margem
de erro de apenas 5%. Os resultados
indicam que o IPEN está acima da média
na maioria dos quesitos avaliados.

E. R. Paiva

O curso "Advancing Nuclear Safety and
Security Culture to Mitigate Threats to
Nuclear Facilities”, patrocinado pelo
World Institute for Nuclear Security e
promovido no IPEN, entre 25 e 27 de
setembro, foi fundamental para a
consolidação de uma rede de segurança
nuclear entre os principais atores dessa
área no Brasil. A avaliação é do
pesquisador Frederico Genezini, do
Centro do Reator de Pesquisas (CRPq),
coordenador do evento pelo Instituto.

Medicina Nuclear

De acordo com Ronaldo Veronesi, da
Gerência Comercial do IPEN, as perguntas
foram associadas às seis dimensões
avaliadas: confiabilidade, flexibilidade,
qualidade, responsividade, empatia e
preço. Entre os clientes que adquiriram
radiofármacos, de um total de 444
consultados, 249 responderam às
questões, distribuídos proporcionalmente
por região: 12,% do Norte, 18,1% do
Nordeste, 14,3% do Centro-Oeste, 32,9%
do Sudeste e 22,2% do Sul.
Em relação ao grau de satisfação geral dos
clientes sobre os radiofármacos fornecidos
pelo IPEN, 35% dos respondentes se
disseram "muito satisfeitos", 47%
"satisfeitos", 10% "indiferentes", 6%
"insatisfeitos" e apenas 2% "muito
insatisfeitos". No que diz respeito à
qualidade percebida pelos produtos
recebidos, o resultado é extremamente
positivo: 65% responderam "muito
satisfeitos", 25% "satisfeitos", 7%
"indiferentes", 2% "insatisfeitos" e apenas
1% "muito insatisfeitos".
No quesito qualidade da equipe de
atendimento aos clientes, 50%
responderam "muito satisfeitos", 33%
"satisfeitos", 12% "indiferentes", 3%
"insatisfeitos" e 2% "muito insatisfeitos".
Quanto à percepção dos clientes sobre o
grau de inovação da disponibilidade de
novos radiofármacos para a medicina
nuclear do País, as respostas foram as
seguintes: 17% "muito satisfeitos", 26%
"satisfeitos", 33% "indiferentes", 15%
"insatisfeitos" e 9% "muito insatisfeitos".
A percepção dos clientes quanto à
qualidade dos radiofármacos do IPEN
comparada aos da concorrência ficou
assim: 61% responderam "similar aos
concorrentes", 31% "melhor que os
concorrentes e 8% "pior que os
concorrentes". A qualidade da equipe de
atendimento do IPEN aos clientes, quando
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Kits liofilizados já estão
sendo desenvolvidos
comparada com as da concorrência, é
equilibrada: 58% consideram que é
"similar", 30% dizem que é "melhor" e 12%
responderam que é "pior".
Também houve equilíbrio na comparação
entre a capacidade de inovação do IPEN
para colocar novos radiofármacos no
mercado e a da concorrência: 58%
responderam que o IPEN é "similar aos
concorrentes", 24% "melhor que os
concorrentes e 18% "pior que os
concorrentes".
Melhorias - A pesquisa foi executada
entre 11 de junho de 2017 e 16 de junho
deste ano. Para esse trabalho, o Instituto
contratou a Agência Comunica, empresa
independente e especializada em Pesquisa
de Satisfação de Clientes. A metodologia
seguiu regras de confidencialidade e foi
realizado de acordo com normas e
diretrizes estabelecidas pelo Código
Internacional de Práticas de Pesquisas
Sociais e de Marketing.
Os clientes também tiveram espaço para
apontar críticas e sugestões de melhorias,
todas encaminhadas para os gestores das
respectivas áreas. O foco principal da
insatisfação está na inovação, isto é, na
expectativa quanto à capacidade do IPEN
de oferecer novos produtos. "O Centro de
Radiofarmácia (CR) reitera seu
compromisso de desenvolvimento e futura
comercialização de novos radiofármacos
para atender às crescentes demandas da
medicina nuclear", diz Jair Mengatti,
diretor da Radiofarmácia.

O IPEN já está trabalhando, por
exemplo, no desenvolvimento dos
radiofármacos PSMA-11 e DOTATATO,
na forma de kits liofilizados para
marcação com 68Ga, e o radiofármaco
177Lu-PSMA-617. Os radiofármacos
68Ga-PSMA e 177Lu-PSMA-617 são
reconhecidos como moléculas
indispensáveis na detecção e terapia de
câncer de próstata, respectivamente,
enquanto que o 68Ga-DOTATATO é
utilizado para detecção de tumores
neuroendócrinos.
Até o momento, o IPEN comercializa o
radiofármaco 68Ga-DOTATATO na
forma "pronto para uso", porém,
apenas para a cidade de São Paulo,
tendo em vista o tempo de meia vida
curto do Gálio-68 (68 minutos). O
desenvolvimento do produto na forma
de kit liofilizado possibilitará sua
utilização em todas as regiões do país.
Além desses radiofármacos, o 18FFluorestradiol (18F-FES), utilizado para
o diagnóstico de determinados tipos
de tumores de mama, encontra-se em
fase inicial de desenvolvimento.
Mengatti ressalta que, apesar de todos
os esforços investidos, o ciclo de
desenvolvimento deve incluir estudos
pré-clínicos e clínicos para atender os
critérios da agência regulatória, a
ANVISA, para registro dos novos
radiofármacos, não sendo possível
prever com acurácia uma data para o
início da comercialização.
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TECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Instituto é o único no Brasil que pode oferecer uma pós-graduação
dessa magnitude: o uso das tecnologias ionizantes e nãoionizantes aplicadas à saúde. Infraestrutura laboratorial de ponta
e expertise dos pesquisadores fazem toda a diferença.

No total, foram submetidas oito
propostas para Mestrado Profissional na
área Medicina II, apenas a do IPEN foi
aprovada. O próximo passo é aguardar a
autorização e o reconhecimento do

Proposta deste novo curso do
Instituto se fundamenta no
princípio de que a formação de
profissionais altamente
especializados para a
integralidade do cuidado em
saúde é estratégica e essencial
para o Brasil.
programa pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), e a posterior
homologação pelo Ministério da
Educação (MEC). “Só então a decisão é
considerada final”, afirmou Denise Maria
Zezell, coordenadora do curso no IPEN.
Ela faz questão de ressaltar que foi uma
vitória coletiva e que “todos os
envolvidos estão de parabéns”.
O público alvo do programa são os
profissionais que atuam no mercado, na
área de saúde, podendo ser graduado
em Farmácia e Bioquímica, FísicaMédica, Radiofarmácia, Medicina,
Odontologia, Bioquímica, Radiologia, ou
áreas afins. Um dos objetivos do MP é
torná-los aptos para o desenvolvimento,
uso e implementação de novas técnicas
ou processos que utilizam radiações
para diagnóstico, terapia e aplicações
diversas na área da Saúde.
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“Agradeço imensamente todo o apoio
do Dr. José Carlos Bressiani e depois do
Dr. Wilson Calvo, como
superintendentes, durante o processo
de formulação da proposta. Ao
professor [Marcelo] Linardi, que
visualizou a oportunidade de o IPEN
oferecer um segundo programa de pósgraduação, e que, com sua equipe,
acolheu as varias sugestões de área de
atuação e reuniu durante anos
pesquisadores para discussões. Aos
vários colegas docentes e
administrativos que contribuíram
durante o longo processo de discussão
e amadurecimento da nossa proposta,
que convergiu para área de Saúde”,
afirmou Zezell.

Linhas de Pesquisa
Processos de Radiação na Saúde
Pesquisas relativas à técnicas de
aplicação de radiações ionizantes e nãoionizantes em saúde.
Disciplinas: Avaliação de Tecnologias
em Saúde, Fundamentos de Física em
Ciências da Saúde, Imagens Médicas, e
Proteção e segurança e logística
radiológica.

Medicina Nuclear e Radiofarmácia
Pesquisas relacionadas ao
desenvolvimento, fabrico e aplicação
clínica dos radiofármacos.
Disciplinas: Dosimetria para
Radioterapia, Fundamentos de
Radioterapia, Interação das radiações
ionizantes e não ionizantes com tecidos
biológicos, Radiofarmácia I - módulo
teórico e Radiofarmácia II - módulo
prático-experimental.

Espírito coletivo
As “valiosas contribuições” de pessoas
que acabaram por não compor o
quadro do novo programa, por serem
de outras áreas de atuação também
foram destacadas por Zezell. “Da
mesma forma, agradeço colegas que,
mesmo não estando vinculados à
proposta, contribuíram no
preenchimento dos campos da
Plataforma Sucupira”.
A coordenadora também saudou a
equipe de 21 docentes que, com suas
propostas de disciplinas, projetos, linhas
de pesquisa, e curriculum,e espírito
coletivo, “levaram a este resultado
positivo”. Pela proposta, caberá ao atual
superintendente do IPEN, Wilson
Aparecido Parejo Calvo, o cargo de
reitor, e ao diretor de Pesquisa,
Desenvolvimento e Ensino, Marcelo
Linardi, o de pró-reitor.
O embrião desse projeto começou
ainda na gestão de José Carlos
Bressiani, hoje diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento da Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CNEN), autarquia à
qual o Instituto está vinculado.
“Tenho certeza que será um sucesso e
vem ao encontro do Grupo Técnico do
CDPNB [Comitê de Desenvolvimento do
Programa Nuclear Brasileiro], que trata
da expansão da medicina nuclear no
país. Parabéns a todos”, disse Bressiani.

Quem é quem

Público-Alvo

Fotos: E. R. Paiva

A CAPES divulgou os resultados da
Avaliação de Propostas de Cursos Novos
nas modalidades acadêmica e
profissional. Após apreciação por
comitês das respectivas áreas, as
propostas foram analisadas na 179ª
Reunião do Conselho Técnico-Científico
da Educação Superior (CTC-ES), ocorrida
entre os dias 26 E 28 de setembro de
2018. O Mestrado Profissional (MP)
“Tecnologia das Radiações em Ciências
da Saúde”, proposto pelo IPEN, está
entre os aprovados, conforme
publicação no Portal Capes em 5 de
outubro De 2018.

Mestrado Profissional do IPEN
é aprovado na área Medicina II

Profissional atuando na área de saúde,
podendo ser graduado em Farmácia e
Bioquímica, Física-Médica,
Radiofarmácia, Medicina,
Odontologia, Bioquímica, Radiologia,
ou áreas afins.

Docentes

Wilson Calvo
Reitor

Marcelo Linardi
Pró-Reitor

Denise Maria Zezell
Coordenadora

“Contribuição inestimável para a sociedade”
São inúmeras as contribuições que o
Mestrado Profissional em Tecnologia das
Radiações em Ciências da Saúde dará ao
Instituto e ao País, na avaliação do
superintendente Wilson Calvo. Dentre elas,
a formação de profissionais “altamente
capacitados” para atuarem numa área que
é tão necessária ao Brasil: a saúde.
“Os alunos do novo curso vão ter contato
com o que há de mais avançado em
tecnologia das radiações aplicadas à

saúde. O IPEN já tem esse conhecimento
acumulado ao longo de seis décadas”,
salientou Calvo.
Outro ganho é a oportunidade que os
novos pesquisadores terão como docentes
e orientadores, o que não é possível na
pós em Tecnologia Nuclear IPEN/USP,
cujas exigências são rigorosas. “Com a
experiência, eles poderão, no futuro, se
integrar ao atual programa. A contribuição
que o MP dará à sociedade é inestimável”.

Prof. Dr. Ademar Benevolo Lugão
Prof. Dr. Anderson Zanardi de Freitas
Prof. Dr. Carlos Alberto Zeituni
Prof. Dr. Daniel Perez Vieira
Profa. Dra. Denise Maria Zezell
Profa. Dra. Elaine Bortoleti de Araújo
Prof. Dr. Emerson Soares Bernardes
Prof. Dr. Hélio Yoriyaz
Prof. Dr. Henrique B. de Oliveira
Prof. Dr. João Victor Salvajoli
Prof. Dr. Jorge Eduardo de S. Sarkis
Prof. Dr. José Roberto Rogero
Profa. Dra. Lorena Pozzo
Profa. Dra. Margareth M. N. Matsuda
Profa. Dra. Maria Elisa C. M. Rostelato
Profa. Dra. Marina B. A. Vasconcellos
Prof. Dr. Mário Olímpio Menezes
Profa. Dra. Martha Simões Ribeiro
Prof. Dr. Orlando Rodrigues Junior
Prof. Dr. Patrick Jack Spencer.

Capa
Formação na área proposta
é “estratégica” para o Brasil
A proposta do novo curso se
fundamenta no princípio de que a
formação de profissionais altamente
especializados para a integralidade do
cuidado em saúde é estratégica para o
Brasil. É, também, um grande desafio
para a otimização de recursos, tanto
humanos, como de infraestrutura e de
financiamento, capitaneados por uma
Instituição pública, para o objetivo
comum do bem estar da população
brasileira. Especificamente, a aplicação
de tecnologias das radiações nas
ciências da saúde é uma área de
conhecimento médico que tem se
desenvolvido rapidamente e colaborado
com o diagnóstico por imagem, no
monitoramento de pacientes e no
tratamento de doenças via
radiofármacos – o IPEN é responsável
por 90% dos radiofármacos distribuídos
no País –, de uma maneira muito
significativa.
O Mestrado Profissional "Tecnologias
das Radiações em Ciências da Saúde"
nasceu desta reflexão. Segundo consta
no projeto, “o IPEN reúne todos os
requisitos para um curso profissional em
aplicação das tecnologias das radiações
(ionizantes ou não ionizantes) em saúde.
Possui infraestrutura laboratorial única e
compatível com a proposta, como, por
exemplo: dois reatores nucleares de
pesquisa, feixes de nêutrons e suas
técnicas, biotério certificado,
irradiadores, cíclotrons, parque analítico,
centro de biotecnologia, centro de
radiofarmácia, além de um centro de
tecnologia das radiações”.
“Tudo isso e mais a nossa expertise de
profissionais em radiofarmácia,
radioquímica, física médica, dosimetria,
radioproteção, tecnologia e aplicações
de lasers, nanotecnologia e materiais
em saúde etc. farão desse curso um
curso único e de excelência, a exemplo
do que é o nosso atual, o Programa de
Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear
IPEN/USP. O Brasil vai ganhar muito com
esses profissionais altamente
qualificados que vamos formar para a
área de saúde”, acrescentou Linardi.
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Curso no IPEN consolida formação de ‘rede’

"Além de o curso ter sido excelente
quanto ao conteúdo das atividades e à
infraestrutura, foi extremamente
relevante para que os participantes
pudessem conhecer uns aos outros e
estreitar as relações. Nesse sentido,
acabamos construindo uma rede de
segurança nuclear com os principais
atores da segurança nuclear no Brasil, e
isso faz com que cada um possa
contribuir para melhorar a atividade
de segurança nuclear do outro”,
afirmou Genezini.
O IPEN tem investido na promoção da
cultura da segurança nuclear em suas
unidades. Em agosto, durante a semana
de 20 a 24, o Instituto organizou, com
apoio da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), o "Workshop
Nuclear Security Culture: Experience
Sharing and Best Practice Exchange”
("Workshop de Cultura de Segurança
Nuclear: Compartilhamento de
Experiências e Intercâmbio de Melhores
Práticas”, em tradução livre).
"A diferença é que este, agora, foi mais
avançado. Todo o curso foi pensado nos
insiders, ou seja, pessoas que se
infiltram ou que estão dentro de uma
instituição nuclear e podem fazer uma
sabotagem por algum surto, motivações
religiosas ou financeiras. Por alguma
razão, elas promovem algum dano: ou
roubam material, ou provocam
acidentes, incêndios, justamente por
conhecerem bem a instituição. O curso
trabalhou ações para atuar nesses
casos”, explicou Genezini.
Em tradução livre, o curso significa
"Promovendo a segurança nuclear e a
cultura de segurança para reduzir as
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ameaças às instalações nucleares”.
A cultura de segurança na área nuclear é
definida como o conjunto de diretrizes
específicas para segurança nuclear e
proteção radiológica, com vistas a
minimizar os riscos associados ao
emprego das radiações ionizantes para
fins pacíficos. No intuito de contribuir
para maior proteção de seus servidores,
da população em geral e do meio

ambiente, CNEN, responsável, no Brasil,
pela a elaboração de normas e
procedimentos, tem promovido cursos
de capacitação em segurança de forma
continuada.
"Nessa perspectiva, nós, do IPEN,
estamos trabalhando fortemente para
consolidar a cultura da segurança
nuclear no Instituto", acrescentou
Genezini.

“Uma troca em que todos saem ganhando”
Além do WINS, cuja atuação tem
estreita colaboração com a AIEA em
questões relacionadas à segurança, o
curso teve apoio do Sandia National
Laboratories (SNL) e do Laboratório
Nacional de Oak Ridge (ORNL, da sigla
em inglês Oak Ridge National
Laboratory). Os instrutores foram
Karen Y. Kaldenbach, ORNL, Megahan
Dirksen e Alexander Solonov, do SNL,
Raquel Delgado, do WINS, e Togzhan
Kassanova, do Carnegie Endowment
for International Peace. O workshop foi
realizado nos dias 25, 26 e 27, no
Prédio do Ensino do IPEN.
Participaram 44 profissionais das
principais instituições nucleares do
País. Da CNEN, além de servidores da
própria sede, estiveram representados

o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN),
o Instituto de Radioproteção e
Dosimetria (IRD), o Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear (CDTN) e o IPEN. Marinha do
Brasil, Eletrobrás Eletronuclear, o
Gabinete de Segurança Institucional
(GSI) e as Indústrias Nucleares do Brasil
(INB) também participaram.
Experiência enriquecedora
Genezini afirma que a troca de
experiências entre as principais
instituições nucleares do País é muito
enriquecedora. “Se você traz a sua
expertise, eu trago a minha, cada
participante do IEN, do CDTN etc. traz
a sua, todos só têm a ganhar. É uma
rede de beneficiados”, conclui o
gerente do CRPq.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Clientes aprovam radiofármacos do IPEN
Com o objetivo de entender melhor as
necessidades e expectativas dos clientes, o
IPEN realizou duas pesquisas para aferir o
grau de satisfação (1) dos que adquiriram
radiofármacos e (2) dos que compraram
radioisótopos e outros produtos e serviços
do Instituto no ciclo 2017-2018 (veja
matéria na pág. 4). Em ambos os casos, o
nível de confiança é de 95%, com margem
de erro de apenas 5%. Os resultados
indicam que o IPEN está acima da média
na maioria dos quesitos avaliados.

E. R. Paiva

O curso "Advancing Nuclear Safety and
Security Culture to Mitigate Threats to
Nuclear Facilities”, patrocinado pelo
World Institute for Nuclear Security e
promovido no IPEN, entre 25 e 27 de
setembro, foi fundamental para a
consolidação de uma rede de segurança
nuclear entre os principais atores dessa
área no Brasil. A avaliação é do
pesquisador Frederico Genezini, do
Centro do Reator de Pesquisas (CRPq),
coordenador do evento pelo Instituto.

Medicina Nuclear

De acordo com Ronaldo Veronesi, da
Gerência Comercial do IPEN, as perguntas
foram associadas às seis dimensões
avaliadas: confiabilidade, flexibilidade,
qualidade, responsividade, empatia e
preço. Entre os clientes que adquiriram
radiofármacos, de um total de 444
consultados, 249 responderam às
questões, distribuídos proporcionalmente
por região: 12,% do Norte, 18,1% do
Nordeste, 14,3% do Centro-Oeste, 32,9%
do Sudeste e 22,2% do Sul.
Em relação ao grau de satisfação geral dos
clientes sobre os radiofármacos fornecidos
pelo IPEN, 35% dos respondentes se
disseram "muito satisfeitos", 47%
"satisfeitos", 10% "indiferentes", 6%
"insatisfeitos" e apenas 2% "muito
insatisfeitos". No que diz respeito à
qualidade percebida pelos produtos
recebidos, o resultado é extremamente
positivo: 65% responderam "muito
satisfeitos", 25% "satisfeitos", 7%
"indiferentes", 2% "insatisfeitos" e apenas
1% "muito insatisfeitos".
No quesito qualidade da equipe de
atendimento aos clientes, 50%
responderam "muito satisfeitos", 33%
"satisfeitos", 12% "indiferentes", 3%
"insatisfeitos" e 2% "muito insatisfeitos".
Quanto à percepção dos clientes sobre o
grau de inovação da disponibilidade de
novos radiofármacos para a medicina
nuclear do País, as respostas foram as
seguintes: 17% "muito satisfeitos", 26%
"satisfeitos", 33% "indiferentes", 15%
"insatisfeitos" e 9% "muito insatisfeitos".
A percepção dos clientes quanto à
qualidade dos radiofármacos do IPEN
comparada aos da concorrência ficou
assim: 61% responderam "similar aos
concorrentes", 31% "melhor que os
concorrentes e 8% "pior que os
concorrentes". A qualidade da equipe de
atendimento do IPEN aos clientes, quando

Depositphotos
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Kits liofilizados já estão
sendo desenvolvidos
comparada com as da concorrência, é
equilibrada: 58% consideram que é
"similar", 30% dizem que é "melhor" e 12%
responderam que é "pior".
Também houve equilíbrio na comparação
entre a capacidade de inovação do IPEN
para colocar novos radiofármacos no
mercado e a da concorrência: 58%
responderam que o IPEN é "similar aos
concorrentes", 24% "melhor que os
concorrentes e 18% "pior que os
concorrentes".
Melhorias - A pesquisa foi executada
entre 11 de junho de 2017 e 16 de junho
deste ano. Para esse trabalho, o Instituto
contratou a Agência Comunica, empresa
independente e especializada em Pesquisa
de Satisfação de Clientes. A metodologia
seguiu regras de confidencialidade e foi
realizado de acordo com normas e
diretrizes estabelecidas pelo Código
Internacional de Práticas de Pesquisas
Sociais e de Marketing.
Os clientes também tiveram espaço para
apontar críticas e sugestões de melhorias,
todas encaminhadas para os gestores das
respectivas áreas. O foco principal da
insatisfação está na inovação, isto é, na
expectativa quanto à capacidade do IPEN
de oferecer novos produtos. "O Centro de
Radiofarmácia (CR) reitera seu
compromisso de desenvolvimento e futura
comercialização de novos radiofármacos
para atender às crescentes demandas da
medicina nuclear", diz Jair Mengatti,
diretor da Radiofarmácia.

O IPEN já está trabalhando, por
exemplo, no desenvolvimento dos
radiofármacos PSMA-11 e DOTATATO,
na forma de kits liofilizados para
marcação com 68Ga, e o radiofármaco
177Lu-PSMA-617. Os radiofármacos
68Ga-PSMA e 177Lu-PSMA-617 são
reconhecidos como moléculas
indispensáveis na detecção e terapia de
câncer de próstata, respectivamente,
enquanto que o 68Ga-DOTATATO é
utilizado para detecção de tumores
neuroendócrinos.
Até o momento, o IPEN comercializa o
radiofármaco 68Ga-DOTATATO na
forma "pronto para uso", porém,
apenas para a cidade de São Paulo,
tendo em vista o tempo de meia vida
curto do Gálio-68 (68 minutos). O
desenvolvimento do produto na forma
de kit liofilizado possibilitará sua
utilização em todas as regiões do país.
Além desses radiofármacos, o 18FFluorestradiol (18F-FES), utilizado para
o diagnóstico de determinados tipos
de tumores de mama, encontra-se em
fase inicial de desenvolvimento.
Mengatti ressalta que, apesar de todos
os esforços investidos, o ciclo de
desenvolvimento deve incluir estudos
pré-clínicos e clínicos para atender os
critérios da agência regulatória, a
ANVISA, para registro dos novos
radiofármacos, não sendo possível
prever com acurácia uma data para o
início da comercialização.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Ensino

CPG aponta necessidade de melhorar índices

Pesquisa de satisfação dos clientes que
compraram radioisótopos e outros
produtos e serviços do IPEN no ciclo
2017-2018 indicou que o Instituto está
acima da média na maioria dos quesitos
avaliados. Realizada com o objetivo de
entender melhor as necessidades e
expectativas de seus usuais
compradores, o Instituto também
aplicou aos que adquiriram
radiofármacos no mesmo período
(matéria na pág. 5). O nível de confiança
da pesquisa é de 95%, com margem de
erro de apenas 5%.

O conceito de “excelência” que o levou
mais uma vez a obter nota 6 da Capes
na última avaliação quadrienal (20162017) e o total de 2.749 de dissertações
e teses produzidas (1.826 mestrados e
923 doutorados, dados computados até
23/08/2018), fazem do Programa de
Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear
IPEN/USP um dos mais respeitados na
área Engenharias II. Entretanto, a
Comissão de Pós-Graduação (CPG) se
mantém atuante no sentido de
promover as melhorias necessárias em
todos os aspectos e sempre atenta às
críticas da comunidade.

O IPEN contratou a Agência Comunica,
empresa independente e especializada
em Pesquisa de Satisfação de Clientes. A
distribuição geográfica entre os que
responderam à pesquisa ficou assim:
2,6% da região Norte; 7,7% do
Nordeste; 3,9% do Centro-Oeste; 68,4%
do Sudeste e 17,4% do Sul. “Nosso
maior público se concentra no Sudeste,
onde há mais clínicas e hospitais que
utilizam radioisótopos e outros

Grau de satisfação com o IPEN-CNEN/SP
Qualidade percebida dos radioisótopos e outros produtos e serviço

serviços”, ressalta Jair Mengatti, diretor
da Radiofarmácia do Instituto.
Conforme apontam os dados, o nível de
satisfação geral dos clientes em relação
ao IPEN corresponde a 52% de
“satisfeitos”, 24% “muito satisfeitos”,
11% “indiferentes”, 11% “insatisfeitos” e
apenas 2% “muito insatisfeitos”.
Qualidade
No que diz respeito à qualidade
percebida pelos radioisótopos e outros
produtos e serviços, o resultado é
extremamente positivo: 51%
responderam “muito satisfeitos”, 37%
“satisfeitos”, 7% “indiferentes”, 2%
“insatisfeitos” e 3% “muito insatisfeitos”.
No quesito qualidade da equipe de
atendimento aos clientes, 45%
responderam “muito satisfeitos”, 34%
“satisfeitos”, 14% “indiferentes”, 4%
“insatisfeitos” e 3% “muito
insatisfeitos”.Quanto à percepção dos

Qualidade da Equipe de Atendimento aos Clientes

clientes sobre
inovação de
radioisótopos ou
outros produtos e
serviços, as
respostas foram
as seguintes: 25%
“muito
satisfeitos”, 40%
“satisfeitos”, 25%
“indiferentes”, 6%
“insatisfeitos” e
4% “muito
insatisfeitos”.

A percepção dos
clientes quanto à
qualidade dos radioisótopos ou outros
produtos e serviços do IPEN comparada
aos da concorrência ficou assim: 47%
responderam “similar aos concorrentes”,
47% “melhor que os concorrentes e 6%
“pior que os concorrentes”.
A qualidade da equipe de atendimento
do IPEN aos clientes, quando
comparada com as da concorrência,
mostra que 47% consideram que é
“similar”, 43% dizem que é “melhor” e
10% responderam que é “pior”.
Na comparação entre a capacidade de
inovação do IPEN em relação à da
concorrência: 49% responderam que o
IPEN é “similar aos concorrentes”, 42%
“melhor que os concorrentes e 9% “pior
que os concorrentes” .
"Vemos os resultados como positivos,
um reconhecimento ao nosso esforço
contínuo de oferecer o melhor.
Precisamos inovar mais", disse Mengatti.

Inovação de radioisótopos ou outros produtos e serviços

Um exemplo dessa vontade de atender
cada vez mais às expectativas de
docentes e discentes é a realização do
Workshop da Pós-Graduação, que, este
ano, chegou à sua décima oitava edição.
Como todos os anos, o presidente da
CPG – atualmente comandada por
Delvonei Andrade – faz um balanço das
principais atividades e dos índices
alcançados, e abre espaço para que a
comunidade acadêmica se manifeste
livremente sobre qualquer assunto
relativo ao programa. A participação fica
abaixo das expectativas, mas vem
obtendo uma média anual.
“Apesar da ampla divulgação e da
oportunidade que principalmente os
alunos têm de se manifestar, o
workshop anual não consegue o público
que almejamos. Muito ainda não se
conscientizaram dessa importância e
não dão a devida atenção ao evento.
Mas seguimos, no dia a dia, com nosso
trabalho de formiguinha na busca por
melhorias”, afirma Andrade,
acrescentando que as sugestões que
chegam à CPG, por meio dos
representantes de área, são
implementadas sempre que possível
(ver entrevista na pág. 10).
Um dos aspectos comentados pelo
presidente da CPG, na edição deste ano
do Workshop, diz respeito ao número
de orientadores, que antes totalizava
170 e atualmente está em 116, e o
impacto desse total nos índices de
publicação do programa. “Quando a
gente divide a produção pelo número
de orientadores, a grandeza do número

E. R. Paiva

Radioisótopos e serviços são bem avaliados

Tal qual a outra pesquisa, nesta as
perguntas também foram associadas
aos critérios confiabilidade, flexibilidade,
qualidade, responsividade, empatia e
preço, seguindo as normas e diretrizes
estabelecidas pelo Código Internacional
de Práticas de Pesquisas Sociais e de
Marketing, segundo informou Ronaldo
Veronesi, da Gerência Comercial do
IPEN. Estavam previstas 164 entrevistas,
mas foram realizadas 200, de um total
de 285 clientes consultados, No período
compreendido entre 11 de junho de
2017 a 16 de junho de 2018.
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WORKSHOP DA PÓS-GRADUAÇÂO

absoluto de publicações cai
significativamente. Por isso, a gente
trabalha tanto para aumentar esses
índices, porque, de fato, é o que a Capes
considera”, salienta Andrade.
Outros índices também caem quando o
número é dividido pela quantidade de
orientadores. Um deles diz respeito às
citações do Programa, cujo valor
absoluto é muito alto, mas fica pequeno
ao se considerar a base de orientadores.

"A gente é grande, mas a gente tem que
melhorar a relação entre o que é
produzido e a quantidade de pessoas",
disse o presidente da CPG.
No geral, contudo, os números são
vistos como positivos. "Mostram a
importância do nosso Programa, graças
aos esforços de todos os que trabalham
por ele, e aqui quero agradecer um a
um", disse o superintendente do IPEN,
Wilson Calvo, na abertura do Workshop.

Presidente anuncia mudanças no regimento
Questões externas ao Programa mas que
afetam diretamente a comunidade
acadêmica também foram abordadas por
Delvonei Andrade, entre elas, as regras
para Boas Práticas de conduta, referentes
a "plágio" e "auto-plágio". A plataforma
Turnitin está disponível na web e pode ser
consultada com o objetivo de se evitar
essas práticas. O presidente da CPG
divulgou o link do tutorial para o público.
Andrade também mostrou Portaria da
Capes determinando que todos os
trabalhos produzidos ou publicados
deverão, obrigatoriamente, fazer
referência ao apoio recebido.
O guia para a elaboração de teses e
dissertações do IPEN, disponível no Portal,
foi atualizado. O presidente da CPG

chamou a atenção para o preenchimento
correto da Ficha Catalográfica, informando
que basta ao aluno seguir o passo a passo.
Outra mudança é quanto à proficiência em
Língua Portuguesa para alunos
estrangeiros que, pelo novo regimento,
não será mais exigida. Para
credenciamento de novos orientadores, as
regras também mudaram. No caso do
Doutorado, por exemplo, o interessado
deverá demonstrar capacidade técnicocientífica nos últimos três anos, por meio
de publicação de no mínimo cinco
trabalhos científicos em periódicos
indexados, sendo pelo menos quatro de
circulação internaciona, dentre otros
critérios. "É uma maneira de melhorarmos
os índices", concluiu Andrade.

9

Setembro/Outubro 2018

Entrevista

Foco
no servidor
Medicina
Nuclear

IPEN estuda utilização de lasers em terapias

Embora esteja no segundo mandato
oficial, estou na CPG há bem mais tempo.
Dirigir um programa de pós-graduação é
sempre um desafio. No caso do Programa
em Tecnologia Nuclear IPEN/USP, esse
desafio é ainda maior dado o seu
tamanho e suas características de
multidisciplinaridade, é manter e melhorar
ainda mais a qualidade do programa. É
prazeroso poder colaborar com a nossa
comunidade acadêmica e ver os resultados
desse trabalho, seja por meio de
publicações de altíssimo nível, seja por
meio de convênios dos quais participam
nossos pesquisadores por meio de
cooperações nacionais e internacionais.
Ainda em relação a críticas internas, a

Presidente da CPG defende
renovação e diz que sucessor
encontrará um programa bem
estruturado e de destaque ntanto
no País quanto no cenário
internacional, sobretudo devido à
sua excelência na formação de
recursos humanos.

CPG abre espaço, através de um
workshop anual, para que sejam
apresentadas as questões levantadas
pela comunidade ao longo do ano. Por
que, na sua opinião, um momento tão
oportuno como esse tem baixa
participação, principalmente de alunos?
Tradicionalmente, o workshop anual não
consegue o público que almeja. Este ano,
tivemos a 18a edição do evento e, apesar
da ampla divulgação, o público ficou
dentro da média dos últimos anos.
Embora, por meio de ações em conjunto
com a Diretoria de Pesquisa e
Desenvolvimento, tenhamos divulgado a
importância de participar efetivamente do
programa, muito colegas e alunos ainda
não se conscientizaram dessa importância
e não dão a devida atenção ao workshop.
Por outro lado, fazemos diariamente um
trabalho “formiguinha” por meio de
nossos representantes de área, os quais
levam e trazem sugestões de nossa
comunidade acadêmica as quais, e
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Ana Paula Freire

“Nosso maior legado é a excelência do programa”
Você está no segundo mandato à frente
da CPG. O que o motiva a continuar
diante de tantos desafios, entraves e até
críticas internas?

Conseguimos uma melhora no balanço
produção/número de orientadores por
meio de ações diversas de conscientização
dos orientadores; passamos por duas
mudanças de regimento quando pudemos
implementar regras mais rígidas no
credenciamento e recredenciamento de
orientadores; fortificamos os laços com a
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento e
o Escritório de Gestão de Projetos, que
muito nos têm apoiado em todas as ações.
Vale ressaltar a grande sincronia com
superintendência do IPEN. Além disso,
embora tenhamos reduzido o quadro de
orientadores, conseguimos manter a
produção, o que pode ser comprovado
pelo número de artigos, patentes,
dissertações e teses produzidos.
sempre que possível,são implementadas.
O IPEN conseguiu manter a nota 6 na
última avaliação quadrienal da Capes.
Na ocasião, você comentou que a
metodologia foi boa no início, mas no
atual cenário está “esgotada”. Fale um
pouco sobre isso.
De fato, há um consenso de que o método
de avaliação está esgotado. Essa busca
frenética por números causou algumas
distorções como, por exemplo, uma
quantidade exagerada de publicações, que
nem sempre apresentam a qualidade
desejada. Na verdade, o sistema de
avaliação como está não tem se mostrado
adequado para programas muito
pequenos ou muito grandes, como é
nosso caso, que não se enquadram
perfeitamente. Há tempos que falamos
que o problema, nesse particular, não é o
programa, mas o sistema de avaliação.
Mas, discussões sobre a avaliação à parte,
é fato que precisamos e podemos
melhorar nossa produção. Hoje há no
programa uma boa quantidade de
orientadores com um ou dois alunos, com
produção relativamente baixa. Dessa
forma, quando normalizamos a produção,
embora expressiva pelo número de
orientadores, ficamos com índices abaixo
da média da nossa área, de Engenharias II.
O programa está atento a isso e tem, de
todas as maneiras, trabalhado para
melhorar os índices. No entanto, temos
por hábito não descredenciar orientadores,
e qualquer medida adotada demanda um
tempo para surtir efeito.
Quais os principais avanços da sua
gestão na presidência da CPG?

ALTA INTENSIDADE

Desde sua descoberta, em 1960, o laser
tem se tornado um instrumento versátil
presente em um grande número de
avanços científicos e tecnológicos e vem
revolucionando o mundo em vários
campos. Um deles é a medicina. De olho
nesse potencial, o IPEN estuda a utilização
de lasers de alta intensidade como
complemento a terapias contra o câncer.
O interesse se intensificou com a recente
premiação do Nobel de Física para as
“ferramentas feitas de luz”.
Por suas “invenções pioneiras no campo
da física do laser”, o cientista norteamericano Arthur Ashkin, o francês Gérard
Mourou e a canadense Donna Strickland
foram os vencedores em 2018. Ashkin
recebeu o prêmio por desenvolver pinças
ópticas, Mourou e Strickland, por avanços
que levaram ao laser de pulsos mais
rápidos e intensos. As técnicas
desenvolvidas têm aplicações na medicina,
como a realização de cirurgias e
tratamentos contra o câncer.

O que você gostaria de melhorar, mas
não está na sua competência?
Uma maior agilidade em certas situações
poderia ajudar no processo decisório
diário de muitos casos. Porém, o programa
segue as normas da Universidade de São
Paulo, que, embora esteja antenada na
melhoria contínua, dado a sua magnitude,
nem sempre apresenta a agilidade que
gostaríamos na solução dos problemas.

“Fontes de laser mais intensas e de pulsos
muito mais curtos permitem controlar
melhor a interação da luz com a matéria.
Com elas, é possível, por exemplo, fazer
uma cirurgia de alta precisão, da ordem de
micrômetro, inclusive dispensando
suturas. Imagine o que é recortar a córnea
de um doador e esculpir a área na qual
será implantada no olho de quem a
recebe, não é fantástico?”, destaca o físico
Nilson Dias Vieira Júnior.

De que maneira o Mestrado Profissional
vai dialogar com o atual programa?
Acreditamos que haverá um diálogo
naturalmente, pois a maioria dos
orientadores do Mestrado Profissional
também participa do programa em
Tecnologia Nuclear. Além disso, o novo
programa poderá prover alunos para o
doutoramento no atual, o que, de certa
forma, colocará os dois numa boa sintonia.

Coordenador do Laboratório de Lasers de

Ricardo Samad

DELVONEI ANDRADE

Altíssima Intensidade, do IPEN, Vieira
estagiou nos Laboratórios Bell, nos Estados
Unidos, entre 1981 e 1984. Foi onde
Ashkin desenvolveu a pinça ótica ou pinça
de luz, como também é conhecida. Tratase de um feixe muito focalizado de laser
que permite aprisionar e manipular uma
infinidade de objetos microscópicos
(partículas, átomos etc.) sem danificá-los,
inclusive células vivas.
Membro do International Committee on
Ultra-High Intensity Lasers – ICUIL (Comitê
Internacional de Lasers de Ultra-Alta
Intensidade, em tradução livre), do qual
Mourou foi membro fundador e atuou
como presidente, Vieira participou
ativamente do meeting inaugural do ICUIL,
em 2004, onde conheceu o cientista

francês e de quem se tornou amigo.
“Quando soube do trabalho que o Mourou
desenvolvia, ainda lá atrás, eu disse: - Ele
vai ganhar um Nobel”, conta o
pesquisador do IPEN.
É de Vieira a iniciativa de avançar nas
pesquisas com laser de alta intensidade na
medicina, por meio do projeto “Lasers de
Alta Intensidade como aceleradores
compactos de partículas: possíveis usos
em terapias contra o câncer”, cuja Nota
Técnica foi apresentada à direção do
IPEN/CNEN e da FAPESP em 2014. Para o
pesquisador, o Brasil precisa
definitivamente avançar e se consolidar
nessa área, impulsionado pelos trabalhos
reconhecidos de Ashkin, Mourou e
Strickland.

Você pretende continuar após o fim do
mandato?

Aceleradores de partículas é mais viável no uso em pacientes

A minha vontade é de passar todo o
legado para algum outro colega que esteja
disposto a enfrentar esse grande desafio.
Acredito que a renovação é boa e pode
contribuir para o desenvolvimento com
novas ideias. Estamos à procura de
pessoas para isso.

Lasers de alta intensidade são os que
apresentam intensidades iguais ou
superiores a 1019 W/cm2, uma ordem de
magnitude acima da intensidade
relativística na qual elétrons adquirem
energia cinética igual à sua massa de
repouso (mc2). São capazes de criar
campos eletromagnéticos altíssimos,
viabilizando estudos de condições
extremas (campos que ocorrem no
interior de estrelas e buracos negros),
além de acelerar prótons de dezenas a
centenas de MeV, aptos a produzir
reações nucleares.

Que legado deixará para o seu sucessor?
Um programa de excelência bem
estruturado e de destaque no cenário
nacional e internacional na formação de
recursos humanos e de pesquisa e
desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e
áreas correlatas. Um programa que prima
pelos seus maiores ativos: os alunos e o
corpo de docentes e orientadores.

Segundo Vieira, existem centenas de
laboratórios no mundo que apresentam
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estas intensidades, porém nenhum no
hemisfério sul. “Apresentamos à FAPESP o
atual cenário internacional nessa área e a
inserção de aceleradores a laser na
medicina brasileira, visando
principalmente o combate ao câncer. É um
campo que vai trazer muitos benefícios ao
Brasil”, acredita o pesquisador.
Vieira defende que o desenvolvimento de
aceleradores de partículas carregadas
(elétrons e prótons) para uso em medicina
permitirá o acesso mais viável para
tratamentos e diagnósticos de primeira
qualidade. “Particularmente no combate
ao câncer”, ressalta, citando exemplos de
aplicações de aceleração de partículas

para uso em medicina, dentre elas a
geração de raios X por aceleração de
elétrons (imagem de alta resolução), de
feixe de elétrons de alta energia, para
terapia; de feixe de prótons de energia
intermediária para protonterapia e
radiografia; de feixe de íons de energia
intermediária para hadronterapia e a
produção de radioisótopos em bancada
compacta, substituindo os aceleradores
cíclotrons, muito mais caros.
Vieira conclui dizendo que o primeiro
laser mais potento do hemisfério ser o
primeiro laser do hemisfério sul com
intensidade suficiente para produzir
rações nucleares de bancada”.
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Reconhecimento à nossa excelência
CARTÃO
DE VISITA

Esta edição do Órbita traz uma série de
notícias que atestam a excelência do IPEN
reconhecida pela comunidade acadêmica
e também por segmentos da sociedade
que se utilizam dos nossos produtos e
serviços de forma continuada - os nossos
clientes. A primeira boa novidade é a
aprovação do Mestrado Profissional em
Tecnologia das Radiações, o único dessa
natureza aprovado pela Capes na área de
conhecimento Medicina II.

A engenheira química Gabriela
Nemesio Fazolin (foto), mestranda em
Tecnologia Nuclear no Programa de
Pós-Graduação IPEN/USP, foi
contemplada com o prêmio "IIA
Scientific Award”, na sessão "Young
investigator session", concedido pela
Associação Internacional de Irradiação
(IIA) no The Ionizing Radiation and
Polymers Symposium – IRaP 2018,
promovido pela Lomonosov Moscow
State University em Moscou, Rússia.

Fruto de muito esforço coletivo desde a
concepção até a concretização da
proposta final enviada à Capes, esse
Mestrado tem uma característica muito
singular, uma vez que o IPEN é o único
instituto no Brasil que pode oferecer um
curso de pós-graduação profissional
dessa magnitude: as tecnologias
ionizantes e não-ionizantes aplicadas à
saúde. Infraestrutura laboratorial de
ponta e expertise dos pesquisadores
fazem toda a diferença.

Gabriela foi premiada com o trabalho
"Nanocarreador bioativo à base de
papaína sintetizado por radiação para
entrega de quimioterápico (Bioactive
papain nanocarrier synthetized by
radiation: toward chemotherapeutic
delivery)”. A pré-seleção para
participação da sessão contou com 22
trabalhos de 19 países, dos quais sete
alunos foram selecionados. Gabriela,
única aluna de mestrado da sessão,
ganhou um dos três prêmios de
melhor trabalho na sessão "jovem
pesquisador”, concorrendo com seis
outros doutorandos do Japão, França,
Polônia, dentre outros.

O superintendente do Instituto, Wilson
Calvo, considera que as contribuições do
novo mestrado para o IPEN e para a
sociedade, como um todo, são
“inestimáveis”. As informações sobre
linhas de pesquisa, quadro de docentes,
público-alvo e corpo diretivo estão
detalhadas nas páginas 6 e 7. Ainda sobre
pós-graduação, foi realizado o XVIII
Workshop do Programa de Tecnologia
Nuclear IPEN/USP. Na página 9, trazemos
informações sobre o que foi apresentado
pelo presidente da Comissão de PósGraduação, Delvonei Andrade, o
entrevistado desta edição, na página 10.

A pesquisa de Gabriela trata da síntese
por radiação de nanopartícula de
papaína (extraída do fruto verde do
mamão papaya) para veiculação de
paclitaxel (quimioterápico natural
extraído da casca do Teixo do Pacífico).
Segundo ela, em seu estudo, verificouse um alto teor de encapsulamento do
paclitaxel pela nanopapaína, tornandose, assim, um potencial nanocarreador
de quimioterápicos para tratamento de
doenças como o câncer. Isso significa
que a nanopartícula de papaína
ajudaria no transporte do
quimioterápico para atingir células
específicas, como por exemplo as
cancerígenas.
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No âmbito da segurança nuclear, o IPEN
protagonizou mais um evento de porte
internacional, desta vez com o apoio do
World Institute for Nuclear Security
(WINS): o curso "Advancing Nuclear Safety
and Security Culture to Mitigate Threats to
Nuclear Facilities”. O evento não apenas
promoveu a troca de experiências entre as
principais instituições da área nuclear no
país, como proporcionou a formação de
uma “rede” informal de segurança nuclear
composta desses atores, conforme
matéria na página 8.
Impulsionado pelo recente Prêmio Nobel
de Física concedido a pesquisadores que
estudam o laser e suas aplicações na
medicina, o IPEN retomou o seu interesse
em pesquisar a utilização de lasers de alta
intensidade como complemento a terapias
contra o câncer, conforme mostramos em
matéria na página 3.
Boa leitura!

Expediente
Órbita é uma publicação bimestral do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produzida pela
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).
Superintendente: Wilson Aparecido Parejo Calvo
Acervo Pessoal

"Creio que mais uma vez o IPEN
mostrou qualidade e compromisso
com o desenvolvimento de novos
processo e técnicas de modificação de
polímeros induzidas pela radiação. O
Instituto foi muito bem representado”,
disse Ademar Benévolo Lugão,
orientador de Gabriela, pesquisador do
Centro de Química e Meio Ambiente.

Outra notícia que muito engrandece é a
avaliação dos clientes que adquiriram

radiofármacos, radioisótopos e outros
produtos e serviços do Instituto no ciclo
2017-2018. Eles responderam a uma
pesquisa de satisfação que levou em
conta seis critérios: confiabilidade,
flexibilidade, qualidade, responsividade,
empatia e preço. As duas pesquisas,
uma realizada com clientes que
adquiriram radiofármacos, e outra com
os que compraram radioisótopos e
outros produtos e serviços, atestaram
satisfação acima da média, não apenas
em relação aos produtos, mas, também,
ao atendimento do nosso pessoal. Os
detalhes das pesquisas estão nas
páginas 4 e 5. Próximo passo é aferir o
grau de satisfação dos servidores,
conforme matéria na página 11.

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

Foco no Servidor

CLIMA ORGANIZACIONAL

Pesquisa avalia grau de satisfação no IPEN
O IPEN realiza em novembro a Pesquisa
de Clima Organizacional 2018, cujo
objetivo é aferir o grau de satisfação dos
servidores em relação a diversos
aspectos que afetam ou impactam no
desempenho de suas atividades. Com
base nos resultados coletados, será
elaborada uma estratégia de atuação da
direção do Instituto visando ao bemestar no ambiente organizacional.

Ana Paula Freire

Editorial

A iniciativa atende a uma decisão do
Conselho Técnico Administrativo (CTA)
do Instituto, que considerou a
necessidade de uma avaliação da
gestão como um todo uma "prioridade”
para este ano, de acordo com Celso
Huerta Gimenes, gerente de
Desenvolvimento de Pessoas do IPEN e
coordenador da pesquisa.
"Sempre buscamos a transparência das
nossas ações, e a avaliação é uma forma
de exercer essa transparência. É também
uma ação de coragem pois o resultado
pode não ser agradável. Mas estamos
aqui para fazer o melhor”, diz Gimenes.
Outro aspecto relevante da pesquisa é
que possibilitará a tomada de ações
para evitar potenciais crises,
eventualmente sinalizadas a partir da
percepção dos próprios servidores. Os
dados serão comparados à última
avaliação, realizada em 2013.
"Muitas mudanças ocorreram no
período de 2013 para cá. Os resultados
desta pesquisa de 2018 serão
comparados aos da última para que
possamos avaliar o impacto dessas
mudanças, além de possibilitar reunir o
conjunto das percepções dos servidores
referentes às novas ações
implementadas pela alta direção”,
destaca Fabio Menani Pereira Lima,
assessor da Diretoria de Planejamento
e Gestão (DPG).
Gimenes complementa lembrando que
a pesquisa anterior foi positiva, no geral,
mas houve algumas reclamações de
servidores que haviam ingressado no
Instituto um pouco antes da avaliação.
"Nós tínhamos pessoas novas, que
haviam acabado de entrar no concurso
e não se sentiram muito acolhidas, a
maioria declarou isso. Nós tomamos

Foco no servidor
A última Pesquisa de Clima Organizacional foi em 2013. Direção quer feedback das ações no período

medidas para que as que entraram
pouco tempo depois, na área de
gestão, tivessem outra experiência de
chegada. Agora, vamos ver o que elas
dizem, já que isso foi um ponto
negativo muito enfatizado”.
Willy Hoppe de Sousa, diretor de
Planejamento e Gestão, afirma que

comparar os resultados é um
termômetro importante para a atual
gestão : «
É uma maneira de saber se conseguimos
melhorar ou não a nossa gestão no
período”, disse, salientando que a
pesquisa de clima é muito influenciada
pelo momento da coleta dos dados.

Para mais liberdade, identidade é preservada
Todos servidores do IPEN receberam
por e-mail, o link de acesso ao
questionário on-line. A pesquisa foi
auto-aplicada, ou seja, bastava seguir
os passos indicados. "É muito
importante que os servidores
respondam o questionário. É uma
forma de contribuir com o processo
de melhoria contínua do IPEN, pois,
como disse, ações serão tomadas com
base nos resultados”, salienta Lima.
Aos que poderiam não se sentir à
vontade para responder, Lima explica
que o próprio sistema de coleta das
informações garante a preservação do
anonimato do servidor. "É
fundamental que todos os servidores
tenham total liberdade para opinar
sobre diferentes aspectos do ambiente

de trabalho, sem qualquer tipo de
receio, pois não serão identificados de
forma alguma”, diz.
"É realmente uma avaliação anônima
em que os gerentes e a direção são
avaliados. A partir dos resultados,
podemos identificar aspectos de da
gestão que requerem uma ação de
melhoria. Pode-se montar grupos de
trabalho formado com servidores para
propor melhorias, mas pode-se
também contratar treinamentos e
consultorias para essas ações de
melhoria”, acrescenta Willy Hoppe.
Para Gimenes, a expectativa é de que o
resultado confirme a satisfação pelas
melhorias que foram feitas com base
na pesquisa anterior. "Mas sabemos
que pode vir diferente".
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Destaques

FIQUE POR DENTRO

Oportunidades na
área de segurança
nuclear serão
debatidas no IPEN
O Programa de Pós‐Graduação em
Tecnologia Nuclear IPEN/USP
promoverá, no período de 10 a 12 de
dezembro , o Workshop Internacional
"Career Opportunities for Graduates in
Nuclear Security” (Oportunidades de
Carreira para Graduados em Segurança
Nuclear, em tradução livre). A
realização é uma parceria entre IPEN,
que organiza e sedia o encontro, Texas

Capes aprova
Mestrado
Profissional
do IPEN

A&M University (Estados Unidos) e
World Institute for Nuclear Security‐
WINS (Áustria), por meio do programa
Partnership for Nuclear Security (PNS).
O objetivo do evento consiste em
chamar a atenção, principalmente para
novas gerações de profissionais e
futuros membros da área nuclear, para
os novos conceitos e oportunidades
acadêmicas e técnicas na área de
segurança nuclear.
A coordenação do Workshop está a
cargo dos pesquisadores Jorge Eduardo
de Souza Sarkis, Delvonei Andrade e
Osvaldo Negrini. Inscrições podem ser
feitas pelos e‐mails jesarkis@ipen.br,
delvonei@ipen.br e onegrini@ipen.br

Editais para bolsa
de pós‐doc e para
busca de gestores
na CNEN
Edital 1‐ A FAPESP está selecionando
candidatos a uma bolsa de pós‐
doutorado para pesquisa com células a
combustível no IPEN. A bolsa é parte
do Projeto Temático "Estudos sobre o
uso do bioetanol em células a
combustível tipo PEMFC e SOFC”, do
CCCH, e sua duração será de 6 meses,
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Tecnologia das
Radiações em Ciências
da Saúde foi o único
programa profissional
aprovado na área de
Medicina II.

com início em fevereiro de 2019.
Interessados têm até 30 de novembro
para se inscrever. Mais informações em
fapesp.br/bolsas/pd.
Edital 2 ‐ A CNEN lançou em 29 de
outubro o edital para Comitê de Busca
a fim de selecionar diretores para o
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), o
Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear (CDTN), o Centro
Regional de Ciências Nucleares do
Nordeste (CRCN/NE) e Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD).
Podem se candidatar ao cargo
brasileiros natos ou naturalizados com
notório conhecimento, doutores e com
experiência profissional compatível com
as áreas de atuação da unidade à qual
pretende concorrer. Os interessados s
têm até o dia 01 de dezembro para
enviar os documentos exigidos
exclusivamente para o e‐mail
comitedebusca@cnen.gov.br, com
cópia para presidencia@cnen.gov.br.

Págs. 5 e 6

IPEN estuda a utilização de lasers de alta intensidade
como complemento a terapias de combate ao câncer
“Fontes de laser mais intensas e de pulsos muito mais curtos permitem, por exemplo, fazer uma
cirurgia de alta precisão, da ordem de micrômetro, inclusive dispensando suturas.

Pág. 3

Medicina Nuclear
Pesquisa afere grau
de satisfação entre
clientes do IPEN
Instituto foi avaliado pelos que
clientes que adquiriram
radiofármacos, radioisótopos e
outros produtos e serviços no
ciclo 2017-2018. Resultado foi
considerado positivo.

Págs. 4 e 5

Ricardo Samad

O Reator Nuclear IPEN/MB‐01
completa, em 9 de novembro, 30 anos
de operação desde que atingiu a sua
primeira criticalidade. Para celebrar
essa data, será realizado, entre os dias
7 e 9, o 1st Workshop on Operation,
Safety and Research Development in
Zero Power Reactor ‐ ZPRw 2018. Entre
os temas a serem debatidos, destacam‐
se a utilização de reatores de potência
zero em escala mundial, a utilização do
Reator Nuclear IPEN/MB‐01 como
benchmark (anglicismo que significa
"marca de referência") internacional e
a aplicação dos conhecimentos por ele
gerados no LabGen, reator da Marinha
do Brasil a ser instalado em Aramar.
A sessão solene acontecerá no dia 9, à
tarde, a partir das 14h30, no Auditório
Prof. Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni. Na
foto ao lado, a placa mãe do núcleo.

E. R. Paiva

IPEN/MB‐01
celebra 30 anos
desde a primeira
criticalidade

Leslie Molnary
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