
A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (Funcap) lançou, hoje (08), 
o edital nº 02/2011 – Apoio a Projetos de Mestrado e 
Doutorado Interinstitucionais. O edital objetiva apoiar 
a execução de projetos de Mestrado Interinstitucional 
(Minter) e Doutorado Interinstitucional (Dinter), previa-
mente aprovados pela Capes, que beneficiem institui-
ções de ensino superior sediadas no Ceará, viabilizan-
do a formação de mestres e doutores fora dos grandes 
centros de ensino e pesquisa do estado, principalmente 
no interior.

Poderão apresentar propostas docentes que atuem 
como “Coordenador Operacional” de projeto de Minter 
ou Dinter aprovado pela Capes para uma “Instituição 
Receptora” sediada no Ceará.

As propostas devem ser apresentadas sob a forma de 
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projeto e encaminhadas à Funcap via internet, por inter-
médio do Formulário de Solicitação de Auxílio a Projeto 
de Pesquisa (APQ) na Plataforma Montenegro, disponível 
na página eletrônica da Funcap (www.funcap.ce.gov.br)

Cronograma
Lançamento do Edital na página eletrônica da Funcap: 

08/06/2011
Disponibilização do formulário eletrônico (Plataforma 

Montenegro): 15/06/2011
Limite para submissão das propostas: 08/07/2011
Divulgação dos resultados na página da Funcap: A par-

tir de 45 dias após entrega da documentação comple-
mentar na Funcap

Contratação das propostas aprovadas: Imediatamente 
após a aprovação

Confira aqui a íntegra do edital.

Conferência Anpei começa dia 20 de junho em Fortaleza
Entre os dias 20 e 22 de junho, Fortaleza vai sediar a XI 

edição da Conferência Anual Anpei, um dos mais significa-
tivos eventos de debate e fomento à cultura de inovação 
no País. O evento é realizado em parceria com a Secreta-
ria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado 
do Ceará (Secitece). A expectativa é reunir representantes 
de toda a cadeia da pesquisa, do desenvolvimento e da 
inovação, do Brasil e do Exterior.

A escolha da capital cearense como local para a Conferên-
cia vem de encontro ao tema proposto “Redes de Inovação e 
Cadeias Produtivas”, uma vez que a realidade da conjuntura 
econômica cearense apresenta nos dois últimos anos uma 
tendência de crescimento superior ao da média brasileira.

De acordo com o secretário da Secitece, René Barreira, 
“a escolha do do Ceará para sediar um evento com o por-
te da XI Conferência Anpei certamente irá contribuir para 
fortalecer e solidificar a cultura da Inovação no Estado. Du-
rante três dias, irá receber o que há de mais expressivo da 
produção de inovação tecnológica do país, uma honra e, 
certamente, um marco para o setor”.

A formação de cadeias produtivas está fortemente pre-
sente no Ceará e podem ser exemplificadas pelos anúncios 
recentes de investimentos da indústria da região, como a 
implantação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), no 
complexo industrial do Pecém, a assinatura recente do de-
creto de criação da Zona de Processamento de Exportação 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/99.pdf


Assessoria de Imprensa - imprensa@funcap.ce.gov.br - Edição: Assessoria de Imprensa- Redação: Giselle Soares e Ana Carolina Quintela

Plano de Ação para Ciência e Tecnologia é apresentado em audiência pública

(ZPE) do Pecém, somados aos estudos para implantação 
de pólo petroquímico e de projeto de estaleiro na região.

Com essa movimentação dos investimentos das empre-
sas para o Estado, a difusão da cultura de inovação será 
um ponto estratégico para a competitividade na indústria e 
um fator propulsor para o desenvolvimento econômico da 
região e, por consequência, do País.

Sobre o impulso que a Conferência Anpei dará à cultura 
da Inovação no Estado, René Barreira é otimista. “Temos 
a certeza de que a realização da Conferência em nosso 

Estado irá contribuir para dar um impulso na cultura da 
Inovação, fundamental para garantir a competitividade da 
indústria local e o desenvolvimento econômico da região, 
consagrando o Ceará como um pólo gerador de produtos e 
serviços inovadores”.

A XI edição da Conferência Anual Anpei conta ainda com 
a parceria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
(Fiec) e da Fundação Edson de Queiroz.

Mais informações no site do evento: www.anpei.org.br/
xiconferencia/. Da Secitece.

Foi apresentado na terça, em audiência pública realizada 
na Assembleia Legislativa, o Plano de Ação para o Desen-
volvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 
do Ceará 2011-2020. O debate, solicitado pela presidente 
da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da 
Casa, deputada Mirian Sobreira (PSB), foi conduzido pelo 
deputado Teodoro (PSDB). Segundo ele, o planejamento 
de ciência e tecnologia é vital para o desenvolvimento do 
Ceará e do País. “A erradicação da miséria só é possível 
com investimentos em educação”, afirmou.

O secretário-adjunto da Secretaria da Ciência, Tecnolo-
gia e Educação Superior (Secitece), professor Almir Bitten-
court, destacou as diretrizes do plano, como a necessida-
de de se consolidar um sistema de ciência e tecnologia, 
a promoção de um conjunto de ações ligadas à inovação; 
a realização de projetos estruturantes no Estado, como a 
refinaria, a siderúrgica e as Zonas de Processamento de 
Exportações (ZPEs); e a promoção de ações relacionadas 
à sustentabilidade ambiental.

Ainda de acordo com Almir, é preciso investir mais na 
formação de doutores, principalmente nas áreas de ciên-

cia básica, e na melhoria da qualidade dos cursos de pós-
graduação. “Hoje, no Ceará, apenas três cursos possuem 
conceito 6 na Capes. Precisamos mudar essa realidade”.

O presidente da Fundação Cearense de Apoio ao De-
senvolvimento Científico e Tecnológico, professor Tarcísio 
Pequeno, disse que esse é o momento propício para pla-
nejamento e diálogo entre as instituições. Ele destacou, 
também, a necessidade de criação de uma carreira de ci-
ência e tecnologia para o Estado.

Participaram do debate o secretário da Secretaria da Ci-
ência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), professor 
René Barreira, o deputado Lula Morais (PCdoB), o represen-
tante do Ibama, Benício de Melo Filho; o reitor da Universi-
dade Estadual do Ceará (UECE); o vice-reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação da instituição da Universidade de Fortale-
za (Unifor), Roberto Ciarlini; a vice-reitora da Universidade 
Vale do Acaraú (Uva), Palmira Soares; a diretora do Institu-
to Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), Geórgia Andrea 
Aguiar; além de representantes da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), da Universidade Regional do Cariri (Urca) e de 
outras instituições de ensino superior e tecnológico. 

Redenit-CE promove Curso Básico de Propriedade Intelectual no Instituto Centec
Nos dias 15 e 16 de junho, a Rede de Núcleos de 

Inovação Tecnológica do Estado do Ceará (Redenit-
CE) promove, no Instituto Centec, o Curso Básico 
de Propriedade Intelectual. O curso é gratuito e tem 
como público-alvo pesquisadores e membros de 
equipe de pesquisa, empreendedores, gestores e 
membros de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) 
das Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs)do Ce-
ará.

A proposta da Redenit-CE é realizar cursos básico 
e intemediário mensalmente, e em diferentes insti-
tuições vinculadas, com o objetivo de facilitar a par-
ticipação dos pesquisadores e demais interessados 
e disseminar a cultura da inovação e proteção do 
conhecimento no Estado.

O Curso Básico de Propriedade Intelectual aborda 
conceitos relacionados ao direito autoral, patentes, 
programas de computador, marcas, desenho indus-
trial, indicação geográfica, cultivares, noções de in-
formação e prospecção tecnológica, gestão e trans-
ferência de tecnologia.

Serviço
Curso Básico de Propriedade Intelectual
Data: 15 e 16/06/2011
Horário: 08h30 às 17h
Carga-horária: 16h

Certificado: Será conferido certificado pela Pró-rei-
toria de Extensão da Uece para participantes com 
pelo menos 75% de presença.

Local: Sala de Vídeo Conferência do Instituto Cen-
tec – Rua Silva Jardim, 515 – José Bonifácio.

Vagas: 40
Inscrições gratuitas através no site http://www.re-

denitce.com.br/?g=/eventosecursos&id=46
Informações:
Redenit-CE: (85) 3101-9667 / atendimento@rede-

nitce.com.br
Instituto Centec/Nitec: (85) 3066-7060 / nitec@

centec.org.br
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