
A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (Funcap) lançou, no dia 13, o edital nº 
03/2011 - Programa de Cooperação Internacional. A chamada 
tem como objetivo apoiar, de forma complementar, o desenvol-
vimento de projetos conjuntos de pesquisas científicas, tecno-
lógicas e de inovação, por meio do financiamento a atividades 
de cooperação entre pesquisadores vinculado à instituições 
sediadas no Estado do Ceará e pesquisadores vinculados a 
instituições sediadas no exterior. 

Poderão   apresentar   propostas   pesquisadores   e   espe-
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cialistas  que    tenham vínculo empregatício/funcional com 
instituições de ensino superior (IES), centros e institutos de 
pesquisa e desenvolvimento públicos e privados. O proponente 
será, necessariamente, o pesquisador coordenador do projeto 
e deverá ser docente permanente de programa de pós-gradua-
ção sediado no Estado do Ceará.

As propostas devem ser apresentadas sob a forma de projeto 
e encaminhadas à Funcap exclusivamente via Internet, por in-
termédio de Formulário Eletrônico disponível na página www.
funcap.ce.gov.br, a partir da data do lançamento do edital.

Confira o edital na íntegra.

EVENTOS DATAS

Lançamento do edital na página  da Funcap
 

13/06/2011

Postagem do formulário eletrônico para submissão 
de proposta na página da Funcap

 
17/06/2011

Data limite para submissão das propostas
 

01/08/2011

Data limite para apresentação da 
documentação complementar

 
02/08/2011

Divulgação do resultado na página da Funcap
 

a partir de 15/09/2011

Início da contratação dos projetos
 

a partir de 15/09/2011

http://www.funcap.ce.gov.br
http://www.funcap.ce.gov.br
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/100.pdf
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Cearense Levindo Garcia é designado embaixador da Química no Brasil
O cearense Levindo Garcia foi designado Embaixador da 

Química no Brasil para os anos de 2011 e 2012. Ele foi 
indicado pela Unesco em parceria com a European Petro-
chemical Association (EPCA) – uma rede global com sede 
em Bruxelas que reúne mais de 600 companhias associa-
das e movimenta um volume de negócios de 3,2 trilhões 
de euros com 3,5 milhões de empregados em todo o mun-
do. O Brasil foi um dos 15 países convidados a ter embai-
xadores de química, jovens entre 18 e 21 anos.

Levindo participava do Programa Nacional Olimpíadas 
de Química e foi indicado por sua brilhante atuação nas 

olimpíadas internacionais de química em que representou 
o Brasil. Ele atuará como embaixador para universidade e 
para a indústria química brasileiras e participará em Ber-
lim, de 1 a 5 de outubro, da reunião anual da EPCA, que 
neste ano festeja seu 45º aniversário e celebra também o 
Ano Internacional da Química.

Sobre Levindo
Levindo José Garcia Quarto, cearense, 19 anos, estudou 

no Colégio Ari de Sá, em Fortaleza. Foi aprovado no vesti-
bular 2011 para o curso de Química da Unicamp e para o 
curso de Medicina na Uece.

Empresários, técnicos, acadêmicos e representantes do 
governo estarão reunidos, em Fortaleza, entre os dias 20 
e 22 de julho durante a XI Conferência Anpei, evento que 
objetiva debater o cenário da inovação mundial e seus re-
flexos no Brasil. Os interessados podem se inscrever pela 
internet (www.anpei.org.br), até amanhã (17), sexta-feira. 
Depois disso,as inscrições só serão efetuadas no Centro 
de Convenções, durante o evento.

Entre os assuntos discutidos, destaque para a formação 
de redes de inovação e a importância dos investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento realizados pelas empre-
sas, formação de recursos humanos e sustentabilidade, 

bem como o papel desempenhado pelo governo e univer-
sidades.

De acordo com Mário Barra, coordenador da conferência, 
um dos objetivos desta edição é propor uma reflexão sobre 
as vantagens oferecidas pela região Nordeste ao empresa-
riado e aos gestores da inovação.

Um dos pontos altos do evento são os depoimentos de 
empresários bem sucedidos no campo da inovação. Qua-
renta cases serão debatidos, com foco na formação de re-
des de inovação e cadeias produtivas.

Outras informações sobre a XI Conferência Anpei podem 
ser obtidas no endereço www.anpei.org.br

Urca abre inscrições para o I Encontro de Matemática do Cariri
O Departamento de Matemática da Universidade Regio-

nal do Cariri (Urca) abriu inscrições para o I Encontro de 
Matemática do Cariri, que será realizado nos dias 3, 4 e 5 
de agosto, no Campus Crajubar, em Juazeiro do Norte. A 
programação do evento inclui palestras, mini-cursos, apre-
sentação oral de trabalhos e exibição de painéis.

Os interessados podem se inscrever pela internet até o dia 
15 de junho através do formulário de inscrição disponível 
aqui.O valor das inscrições é de R$ 40,00 para professores 
e a comunidade em geral e de R$ 20,00 para estudantes.

Os interessados em apresentar trabalhos nas categorias 
Comunicação Científica, Relato de Experiência e Pôster de-

vem preencher também o Formulário de Submissão de 
Trabalhos e enviar cópias para o e-mail emc.urca@gmail.
com. O prazo para submissão de trabalhos termina no dia 
3 de julho.

Programação do I Encontro de Matemática do Cariri

Formulário de inscrição

Formulário de Submissão de Trabalhos

Orientações para submissão de trabalhos

XI Conferência Anpei começa na próxima semana, em Fortaleza

https://www.anpei.org.br
https://www.anpei.org.br
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJxVlAxcTVCTEl3ZWc1YW1KNHQzc3c6MQ
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGF4eUo0ME1aWGR0NHI0aWwyRWFpMkE6MQ
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGF4eUo0ME1aWGR0NHI0aWwyRWFpMkE6MQ
http://www.urca.br/portal/docs/pdf/1EncontroMatCariri/1EncontroMatCariri-PROGRAMACAO.pdf
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJxVlAxcTVCTEl3ZWc1YW1KNHQzc3c6MQ
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGF4eUo0ME1aWGR0NHI0aWwyRWFpMkE6MQ
http://www.urca.br/portal/docs/pdf/1EncontroMatCariri/1EncontroMatCariri-REGRASSUBMISSAO.pdf

