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  Concebido de forma a servir como um instrumento de divulgação das 
tradições e vocações do Estado do Rio de Janeiro, Rio Científico - Inovação e 
Memória é o resultado do esforço de vários especialistas em diferentes áreas para 
trazer ao conhecimento público um pouco da história do estado como produtor 
de ciência e tecnologia.  
  Organizada em onze capítulos, a obra é o resultado de uma parceria 
entre a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ) e a Editora da UERJ. Cuidando de informar sobre as cerca de 
150 instituições estaduais que legitimam ao estado, status de centro de excelência 
na formação e qualificação de profissionais que participam dos principais 

pesquisas realizadas hoje, no mundo, Rio Científico - Inovação e Memória revigora também a tradição daqueles que, 
desde o século XVI, reconheceram na pesquisa e na busca pela inovação tecnológica, o caminho para o engrandeci-
mento humano e social. 
 Nos textos, está registrado o nascimento da primeira academia científica (1771), da Escola Politécnica 
(1874) e do Instituto Militar de Engenharia (IME). Também presentes no livro, as inaugurações de dois observató-
rios astronômicos e do Instituto Soroterápico Municipal, que deu origem à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
 Academias, universidades e outras instâncias públicas de ciência não foram esquecidas. Pela obra, há 
relatos sobre a formação da Sociedade Brasileira de Ciência, em 1919 e da Universidade do Brasil –  hoje UFRJ 
–, em 1920. O Jardim Botânico, o Museu Real e a Biblioteca Nacional são alguns de outros tantos patrimônios 
lembrados. 
 O momento para o lançamento deste livro poderia ser mais oportuno: 2010 é um ano marcante para quem 
investe em pesquisa como fonte de conhecimento e desenvolvimento. Não fossem apenas os trinta anos da FAPERJ 
e os cem anos do nascimento de Carlos Chagas Filho, cientista e patrono desta instituição, também a UERJ está 
num momento especial, ao comemorar seus 60 anos, e se faz presente nesta obra não apenas por seu trabalho edito-
rial, mas como protagonista da história retratada. 
 Rio Científico - Inovação e Memória conta ainda com apresentações do Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral; do Presidente da FAPERJ, Ruy Garcia Marques; do Reitor da UERJ, Ricardo Vieiralves de 
Castro, e do Coordenador da Comissão Científica, Antonio Augusto Passos Videira. Destaca-se, ainda, nesta edição,  
sua alta qualidade gráfica.  
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