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8 - Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia 

Área do 
Conhecimento23 

Ciências Biológicas 
Ciências Sócias Aplicada 

Área de 
Atuação24 

Formação de RH 
Capacitação de RH 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 48 
( ) ( ) (X) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 
Produzir informações e qualificar os recursos humanos necessários para viabilizar a 
implantação e fortalecimento da Incubadora de Políticas Públicas nos nove estados da 
Amazônia brasileira. 

Atividades  

O projeto não foi concebido para ser mais um projeto tradicional de pesquisa sobre a Amazônia 
e seus problemas sociais, econômicos e ambientais, que tem seu valor, mas não contribui para 
as mudanças institucionais necessárias para a transformação do quadro atual de destruição 
predatória dos recursos naturais e da baixa qualidade de vida da grande maioria da população 
regional. A relevância da proposta está em sistematizar informações que estão dispersas em 
diversas fontes secundárias conjugando-as com informações a serem geradas em 
processamento situacional de pesquisa junto aos atores sociais das meso-regiões 
ambientalmente mais degradadas de cada estado da Amazônia brasileira, através de 
metodologias que facilitem a integração e geração de ações comuns entre a universidade e as 
organizações sociais, econômicas e políticas das mesoregiões-alvo da pesquisa.  

Inovação (Caso o projeto reflita em inovação, informá-las) 

EQUIPE 

Líder 
Fabio Silva 

36213178 Coord.pronat@prppg.ufrr.br 

Parcerias 
Institucionais25 

Todas as Universidades Federais da Amazônia Legal 

                                                           
23

 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; 

Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
24

 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; 

processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; 

desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
25

Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, 

em caso de terem sido credenciadas individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


