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Outubro Rosa na FEST! A 
Instituição apoia esse movi-
mento e realizou várias ações 
para propagar a importância 
de adotar hábitos para pre-

venção e detecção precoce da 
doença. Outro destaque des-
sa edição é a parceria entre a 
FEST e a Fundação de Am-
paro à Pesquisa e Inovação 

do Estado do Espírito Santo 
(FAPES). E ainda, entenda 
mais sobre o PMBA e suas 
mudanças, além de conhecer 
mais sobre o Setor de Proje-

tos e também sobre a colabo-
radora Vanessa Wandermu-
rem (RH). 

Boa leitura!

Vanessa
Wandermurem

A FEST apoia o Movimento 
Outubro Rosa. Durante esse 
período, foram realizadas várias 
ações com intuito de ampliar 
a divulgação de informações 
relacionadas a prevenção e a 
detecção precoce do câncer de 
mama.

Esse tipo de câncer é o mais 
comum no Brasil e o que causa 

mais mortes em mulheres, de 
acordo com dados do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA). 
Por isso, é importante adotar 
hábitos que contribuem para 
prevenir a doença como, por 
exemplo: praticar atividade fí-
sica regularmente, não fumar e 
ter uma alimentação saudável. 
Além disso, estar em dia com 
as consultas médicas e exames 

preventivos, pois a detecção 
precoce aumenta as chances 
de cura.

A Gerente de Projetos da FEST, 
Patrícia Bourguignon Soares, 
destaca que é importante a Fun-
dação apoiar o Movimento Ou-
tubro Rosa por se tratar de pre-
venção a uma doença tão grave 
como o câncer de mama. “Além 

disso, sabemos que a detecção 
precoce aumenta muito as chan-
ces de cura, por isso, por meio de 
ações de propagação de informa-
ção e conhecimento, reforçamos 
o quanto é essencial o autocuida-
do”, complementou.

Em apoio ao Movimento Outu-
bro Rosa, os colaboradores ves-
tiram rosa, confira os registros:

Outubro Rosa na FEST

 1° Seminário de Avaliação 
Integrada do PMBA dá 
início aos trabalhos voltados 
à integração de dados
Caroline Pignaton

Nos últimos dias 26 e 27 de 
setembro aconteceu o 1° Se-
minário de Avaliação Integrada 
do Programa de Monitoramen-
to da Biodiversidade Aquática 
(PMBA). O seminário teve 
como objetivo fomentar as 
trocas de informação entre a 
nova equipe e os demais te-
mas do PMBA, bem como a 
apresentação dos resultados já 
alcançados.

A supervisora de projeto, Laura 
Vieira, que faz parte da Assesso-
ria Técnica do PMBA, ressaltou 
que com a chegada da equipe 

de Avalição Integrada no pro-
grama, foi necessário promover 
trocas de informações entre a 
nova equipe e as áreas temáti-
cas dando o pontapé inicial aos 
trabalhos relativos à integração 
de dados: “O objetivo principal 
foi alcançado e a equipe de Ava-
liação Integrada já vislumbra 
acerca do mapeamento ecos-
sistêmico e as análises a serem 
realizadas visando a integração 
dos dados para os Ambientes 
Costeiro, Dulcícola e Marinho 
do PMBA”, explicou Laura. 

Além das devidas apresenta-

ções das equipes, elas puderam 
compartilhar experiências a fim 
de compreenderem melhor o 
papel da Integração, que é fa-
cilitar a avaliação da cadeia de 
impactos na área monitorada 
pelo programa, identificando as 
interações ecológicas. 

A equipe de Avaliação Integrada, 
atualmente  é formada pelos profes-
sores Beatrice Padovani Ferreira 
(UFPE), Nadson Ressyé Simões 
(UFSB), Maikon Di Domenico 
(UFPR), Kyssyanne Samihra 
Santos Oliveira (Ufes) e pela 
pós-doc Manuela Santos Santana. 

Com uma bagagem de 20 em 
atuação do Setor de Recursos 
Humanos, a colaboradora Va-
nessa Wandermurem, soma 
com sua experiência atuando 
como Coordenadora de Recur-
sos Humanos na FEST. 

Há quase dois anos na Institui-
ção, ela contou que ao receber 
o convite para integrar a equipe 
se sentiu muito animada por 
ser um local que apoia projetos 
de ensino, pesquisa, extensão 
e desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação e 

que assim, de alguma forma, 
poderia contribuir com esse 
trabalho, atuando com as ativi-
dades de RH. 

“Enxergo a FEST como uma 
instituição que tem o DNA da 
inovação, que está sempre em 
movimento, crescendo e de-
senvolvendo. Me sinto desa-
fiada a estar nesse movimento, 
renovando os processos e dan-
do corpo ao RH de uma forma 
mais eficaz, atendendo as de-
mandas internas e externas da 
Fundação.” Complementou.

Nadson Ressyé Simões, Betrice Padovani Ferreira, Maikon Di Domenico e Kyssyane 
Samihra S. Oliveira

com a FAPES
Parceria

As submissões de 
projetos de editais 
da Fundação de 
Amparo à Pesquisa 
e Inovação do Esta-
do do Espírito Santo 
(FAPES) já podem 
incluir a Fundação 
Espírito-santense de 
Tecnologia (FEST) 
para apoio adminis-
trativo das atividades 
e gerenciamento de 
projetos.

Toda a expertise 
adquirida ao longo 
desses 24 anos da 
FEST poderá ser so-
mada para o desen-
volvimento e exe-
cução de projetos 
em diversas áreas 
do conhecimento 
envolvendo pesqui-
sa, ensino, extensão 
e desenvolvimento 
institucional, cientí-
fico e tecnológico.

FEST em constante crescimento: 
novos credenciamentos

Dessa forma, a Instituição 
ampliou o leque de atua-
ção, que já era vasto devi-
do aos credenciamentos 
com a Universidade Fe-
deral do Espírito Santo 
(UFES), com o Ministé-
rio da Educação (MEC), 
Ministério de Ciência e 
Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e Conselho 
Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tec-
nológico (CNPq/MCTI).

Ao longo desses 24 anos 
de história da Funda-
ção Espírito-santense 
de Tecnologia (FEST) é 
marcada por um cons-
tante crescimento para 
o desenvolvimento e 
execução de projetos 
em diversas áreas do co-
nhecimento envolvendo 
pesquisa, ensino, exten-
são e desenvolvimento 
institucional, científico, 
tecnológico e inovação.

Recentemente a Fun-
dação Espírito-san-
tense de Tecnologia 
(FEST) recebeu o 
credenciamento jun-
to  ao Instituto Nacio-
nal da Mata Atlântica 
- INMA, ao Instituto 
Chico Mendes de Con-
servação da Biodiver-
sidade – ICMBio e a 
Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – 
EBSERH-HUCAM. 
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