
A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico lançou, na terça-feira (28), em parceria 
com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes) o edital nº 06/2011 – Programa Áre-
as Estratégicas. A chamada objetiva selecionar propostas 
para execução de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (P,D&I), nas seguintes áreas estratégicas: ener-
gias renováveis, mineração, alterações climáticas, susten-
tabilidade e adaptação no semi-árido, pesca e aquicultura, 
tecnologias da informação e fármacos. Além dessas, se-
rão consideradas áreas estratégicas as relacionadas aos 
seguintes projetos estruturantes do Estado: siderurgia, re-
finaria, complexo portuário do Pecém, zona de processa-
mento e exportação, aquário, cinturão digital, cinturão das 
águas e pólo industrial e tecnológico de saúde. 

Poderão apresentar propostas pesquisadores e espe-
cialistas que tenham vínculo empregatício/ funcional com 
Instituições de Ensino Superior (IES), centros e institutos 
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de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados com 
sede no Ceará. 

Cronograma

Lançamento do edital no site da Funcap: 28 de junho de 
2011
Postagem do Formulário Eletrônico para submissão de 
proposta no site da Funcap: 1º de julho de 2011
Data limite para submissão das propostas: 09 de agosto 
de 2011, até as 17hs
Data limite para apresentação da documentação com-
plementar: 10 de agosto de 2011, até as 17hs
Divulgação dos resultados no site da Funcap: a partir de 
22 de setembro de 2011
Início da contratação dos projetos: a partir de 22 de se-
tembro de 2011
Outras informações podem ser obtidas no edital.

As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global estimado de R$ 7.680.000,00.

Reitora da Urca é empossada 
A Professora Antônia Otonite de Oliveira Cortez tomou posse 

como Reitora da Universidade Regional do Cariri (Urca) ontem, 
no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A solenidade foi pre-
sidida pelo Vice-Governador, Domingos Filho, e contou com 
a presença do Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior do Estado, René Barreira. Na próxima segunda-feira, 
dia 4 de julho, será realizada a transmissão de cargo, em ceri-
mônia no Salão de Atos da Urca, a partir das 19 horas. 

A Reitora foi nomeada no último dia 20, pelo Governa-
dor do Estado, Cid Gomes. É a primeira no cargo, eleita 
por consulta universitária, com 61, 48% dos votos da 
comunidade acadêmica, juntamente com o vice-reitor, 
Patrício Melo, ex-coordenador do Geopark Araripe. Ela 
afirma que terá como uma de suas prioridades o fortale-
cimento da instituição, com a implementação de novos 
cursos de mestrado, doutorado e graduação. Outras in-

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/109.pdf
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Secretários de CT&I e fundações de apoio à pesquisa do 
Nordeste  se reúnem em Natal

formações podem ser obtidas no edital.
A reitora diz que uma das lutas da Universidade está 

relacionada a reposição de professores. Ela era Vice-
Reitora da administração Plácido Cidade Nuvens. Oto-
nite classifica que este foi um momento de grandes 
conquistas para a instituição, principalmente com im-
portantes melhorias na estrutura física.

Destaca obras como o Restaurante Universitário, que 
fará um ano de funcionamento, e a Residência Universitá-
ria, prestes a ser inaugurada, além de mais de 300 bolsas 
de iniciação científica, estágios e bolsas de extensão para 
os alunos, com aporte financeiro da própria instituição.

Outras obras como a da sede do Geopark Araripe, Salão 
da Terra, Praça dos Coqueiros, reforma do Centro de Pro-
cessamento de Dados da Urca, reforma e Ampliação do 
Museu de Paleontologia, construção da cantina do Craju-

bar, o início da obra do Ginásio Poliesportivo, dentre outras 
conquistas, são enfatizadas pela Reitora. Da Urca.

O Rio Grande do Norte recebe nessa sexta-feira (01), em 
Natal, a reunião do Fórum Regional do Conselho Nacional 
de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (Consecti) e do Conselho Nacional das 
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

O evento, que contará com a presença da governadora 
Rosalba Ciarlini, reunirá secretários e presidentes das fun-
dações de todos os estados do Nordeste e tem como obje-
tivo discutir as políticas de ações de ciência, tecnologia e 

inovação para região e definir diretrizes para esse ano.
Na programação do evento também acontece a pa-

lestra “Novo Fórum de Debate para Ciência, Tecno-
logia e Inovação para o Nordeste”, com o professor 
Ivon Fittipaldi, representante do Ministério de Ciência 
e Tecnologia para o Nordeste, e “BNB como agência 
de fomento científico e tecnológico” com José Sydrião 
de Alencar Júnior, diretor de gestão e desenvolvimen-
to do Banco do Nordeste. Da Sedec-RN.

Inscrições abertas para o Curso de Férias da Seara da Ciência

A Seara da Ciência oferece mais um Curso de Férias du-
rante o mês de julho de 2011. As aulas acontecerão nos 
turnos manhã e tarde de 11 a 22/07. Trinta e cinco vagas 
estão sendo ofertadas para estudantes e quinze para pro-
fessores.

Os critérios para inscrição são:

Para professores:

- Ser professor de Ciências de escola pública de ensino 
médio ou médio/fundamental

- Ter disponibilidade de tempo integral no período de rea-
lização do Curso

Para estudantes:

- Estar regularmente matriculado em escola pública de 
Ensino Médio

- Ter disponibilidade de tempo integral no período de 
realização do Curso

Período de Inscrição: 27/06 a 04/07 de 2011

As inscrições são realizadas exclusivamente pela in-
ternet e os selecionados serão comunicados até o dia 
06 de julho por telefone/e-mail.

Terão preferência de inscrição os professores e alunos 
que:

- não participaram de nenhuma edição anterior do 
curso

- morem em cidades do interior do Ceará
O não preenchimento das vagas de acordo com as 

preferências descritas acima implica na seleção de ins-
critos que não atendam essas características, a critério 
da coordenação e disponibilidade de vagas.

Outras informações no site http://searadaciencia.
ufc.br/ Da Seara da Ciência.
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