
Até o final deste ano, a Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e a Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes) 
devem investir cerca de R$ 5,9 milhões em sete editais de 
fomento à pesquisa científica. Esses recursos – R$ 1,4 mi-
lhãoda Funcap e R$ 4,5 milhões da Capes – são oriundos 
de parceria firmada entre as duas instituições ainda no ano 
passado, que prevê, ao todo, R$ 27 milhões para o desen-
volvimento de ciência, tecnologia e inovação até 2015.

Dois dos editais que fazem parte do convênio científico, 
Apoio a Projetos de Mestrado e Doutorado Interinstitucio-
nais – Minter/Dinter e Programa de Cooperação Interna-
cional, foram lançados já no início deste mês. Ainda em 
2010, a Funcap iniciou a execução de três das metas pre-
vistas na parceria, totalizando R$1.352.500 investidos.

O acordo vem ao encontro das prioridades fixadas pelo 
Ministério da Educação (MEC) e pela Capes desde 2003 
para o fortalecimento da pós-graduação no país, através 
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da descentralização das ações e da agregação de recursos 
adicionais para melhorar a qualidade da formação de mes-
tres e doutores.

As duas agências visam, com o estabelecimento da par-
ceria, promover ações de qualificação docente, de atração 
e fixação de novos pesquisadores, de criação de novos cur-
sos de pós-graduação, de estímulo à cooperação acadêmi-
ca e de ampliação da infra-estrutura de pesquisa. Entre os 
objetivos dos investimentos nos programas de pós-gradua-
ção estão o fortalecimento das bases científica, tecnológi-
ca e de inovação no Estado, a formação de docentes para 
todos os níveis de ensino e o estabelecimento de quadros 
para mercados não acadêmicos.

Os próximos editais a serem lançados são para Áreas Estra-
tégicas, com foco para áreas afins a Projetos Estruturantes do 
Estado, e o Edital do Estímulo à Pós-graduação destinado a 
prover recursos de custeio às pós-graduações que possuem 
um plano estratégico para incremento de suas qualidades.

Convênio vai investir R$ 5,9 milhões, em sete editais, ainda em 2011. 
Todos os recursos deverão ser utilizados em editais até 2015.

Funcap lança edital nº04/2011 – Estímulo à cooperação científica 
e desenvolvimento da pós-graduação 

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap) lançou , na quarta-
feira(22), em parceria com a Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Edital 
nº04/2011 – Estímulo à cooperação científica e desen-
volvimento da pós-graduação. A chamada objetiva forta-
lecer o ensino de pós-graduação stricto sensu (mestra-
do acadêmico e doutorado) no Ceará. 

Podem apresentar propostas, através de seus coorde-
nadores, os Programas de Pós-Graduação Stricto sen-
su das modalidades Mestrado Acadêmico e Doutorado, 
reconhecidos pela Capes, em funcionamento no Esta-
do do Ceará, previamente cadastrados, em uma etapa 
anterior a que trata este edital, pelas suas respectivas 
pró-reitorias de pós-graduação ou órgãos equivalentes. 
Outras informações podem ser obtidas no edital.
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Terminou na última quarta-feira (22), a XI Conferência 
Anpei de Inovação Tecnológica, em Fortaleza. Na abertura 
do evento, segunda-feira (20), que teve a participação de 
cerca de 1.500 pesquisadores e empresários, o Ministro 
de Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante, ressaltou 
a importância dos investimentos em ciência, tecnologia 
e inovação para o desenvolvimento do País. De acordo 
com ele, os ganhos com os royalties do Pré-Sal devem 
ser destinados à área. “Além disso, o Brasil precisa atrair 
projetos empresariais, que garantam como contraparti-
da investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

O evento contou com a parceria da Secretaria de Ci-
ência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e o 
apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvol-

vimento Científico e Tecnológico (Funcap).
“Nós estamos trabalhando fortemente para criar no-

vos fundos setoriais e, principalmente, para que os 
para que nos setores mais importantes da nossa in-
dustria haja mais pesquisa e desenvolvimento, e mais 
conteúdo nacional. Nós não podemos simplesmente 
aceitar a ideia de crescimento das importações como 
elas estão acontecendo. Quem quer ter incentivo fis-
cal, tem que produzir no Brasil e investir em pesquisa 
e desenvolvimento”, afirmou Mercadante.

Dentro do orçamento da pasta, de R$ 6,5 bilhões, estão 
previstas a criação de fundos setoriais e de uma rede de 
pesquisas que seja a “nova Embrapa” para a indústria, 
que deve começar a se desenhar nos próximos meses.

Evento Data

Lançamento do edital na página da Funcap 22/06/2011

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

28/06/2011

Data limite para submissão das propostas 08/08/2011

Data limite para apresentação da documentação
complementar

09/08/2011

Divulgação dos resultados na página da Funcap a partir de 20/09/2011

Início da contratação dos projetos a partir de 20/09/2011

Cronograma

Veja aqui a íntegra do edital. 

Funcap lança edital nº05/2011 -Pronex
A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico lançou, na segunda-feira (20), o Edital 
Complementar 05/2011 -Programa de Apoio a Núcleos de 
Excelência – Pronex/Funcap/CNPq. A chamada objetiva 
apoiar grupos de pesquisa consolidados e de qualidade 
científica comprovada pela produção e titulação de seus 
componentes, provendo-lhes suporte financeiro com conti-
nuidade e suficiência para a execução de projetos de pes-
quisa de qualidade e relevância científica.

Poderão apresentar propostas pesquisadores que se 

Evento Data

Lançamento do edital na página da Funcap 20/06/2011

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

30/06/2011

Limite para submissão de propostas 02/08/2011

Entrega de documentação complementar na sede da 
Funcap

03/08/2011

apresentem como líderes de Núcleos de Excelência e que 
tenham vínculo (empregatício ou funcional) permanente 
com instituições científicas e tecnológicas sediadas no Es-
tado do Ceará, dos seguintes tipos:

a) Instituições de ensino superior, públicas ou privadas 
sem fins lucrativos;

b) Institutos e centros de pesquisa e desenvolvimento, 
públicos ou privados sem fins lucrativos;

c) Empresas públicas que executem atividades de pes-
quisa em Ciência, Tecnologia ou Inovação.

Cronograma

Confira o edital na íntegra

Incentivo à inovação foi o foco da XI Conferência Anpei
A 11ª edição do evento contou com a presença do Ministro de Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadan-

te. Para ele é preciso incrementar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no País

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/108.pdf
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/102.pdf

