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FMT-HVD realiza IV 
Congresso de Iniciação 
Científica 

 

A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), órgão do 

Governo do Amazonas, promove, nos dias 6 e 7 de agosto, o IV Congresso de 

Iniciação Científica, que acontece no auditório da instituição – avenida Pedro 

Teixeira, 25, Dom Pedro. O evento oferecerá palestras, mesas redondas e terá, 

ainda, a apresentação dos resultados de 48 trabalhos desenvolvidos nos últimos 

12 meses, por bolsistas do Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), que 

recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas 

(FAPEAM). Cerca de 100 participantes são aguardados para a atividade. 

O congresso inicia às 9h, nos dois dias, e segue até o final da tarde. As inscrições 

gratuitas já foram encerradas. De acordo com a diretora-presidente da FMT-HVD, 

Graça Alecrim, o principal objetivo do evento é promover a troca de conhecimento 

entre profissionais de saúde do Amazonas e de outros estados, além de 

estudantes da área. 

                       



Embora o evento seja aberto, ela destaca que o congresso tem como público-alvo, 

alunos de graduação da área de saúde, Ciências Biológicas e áreas afins, nas 

quais poderão ser identificados os futuros alunos do Programa de Pós-Graduação 

em Medicina Tropical (Mestrado e Doutorado em Doenças Tropicais Infecciosas), 

desenvolvido em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 

Conforme a coordenadora do Departamento de Pesquisa da FMT-HVD, Maria das 

Graças Vale Barbosa, o congresso terá três palestras e duas mesas redondas, 

além das apresentações dos trabalhos do PAIC, edição 2013/2014, e a 

participação dos novos jovens pesquisadores, que farão parte da edição 

2014/2015 do programa. As novas pesquisas serão desenvolvidas nos 12 meses 

seguintes. 
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