
A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (Funcap) lançou, na quarta (06), em par-
ceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) dois editais: o Edital 07/2011 – 
Programa de Pós-doutorado para jovens doutores e  o  Edi-
tal 08/2011 – Bolsa complementar de pós-doutorado.

O primeiro edital, 07/2011 – Programa de Pós-douto-
rado para jovens doutores, objetiva incentivar atividades 
de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, me-
diante a seleçãoprojetos institucionais de absorção tem-
porária de jovens pesquisadores doutores em programas 
de pós-graduação Stricto sensu avaliados e aprovados 
pela Capes sediados no Ceará.

Para esse edital, podem inscrever propostas  pesqui-
sadores  doutores cadastrados como docentes em um 
programa de pós-graduação Stricto sensu sediado no Ce-
ará, e que tenham anuência formal do programa para a 
submissão da proposta.

As propostas aprovadas serão financiadas no valor glo-
bal estimado de R$ 5.508.000 (cinco milhões, quinhentos 
e oito mil reais) Serão concedidas até  vinte bolsas de pós-
doutorado e cinquenta bolsas complementares  de pós-
doutorado para projetos institucionais desenvolvidos nos 
próximos 04 (quatro) anos, sendo R$ 4.128.000 oriundos 
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do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (FNDCT/CAPES) e R$ 1.680.000 advindos do Tesou-
ro Estadual, que serão liberados de acordo com a disponi-
bilidade orçamentária e financeira das agências.

Outras informações podem ser obtidas no edital 
Já o edital 08/2011 – Bolsa complementar de Pós-

doutorado visa atrair pesquisadores doutores para de-
sempenhar atividades de pesquisa a inovação no Estado 
mediante a concessão de bolsas de estudo complementar 
aos beneficiários de bolsas de pós-doutorado do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado concedidas no estado do Cea-
rá por agências federais.

Podem apresentar propostas para esse edital os coorde-
nadores dos projetos institucionais de pós-doutorado que 
tenham sido aprovados no âmbito de algum dos editas na-
cionais do Programa Nacional de Pós-Doutorado lançados 
pela Capes, sem interveniência da Funcap.

As propostas aprovadas serão financiadas no valor global 
estimado de R$ 1.680.000,00 (um milhão e seiscentos e 
oitenta mil reais) para projetos de pós-doutorado desenvol-
vidos nos próximos quatro anos, com recursos oriundos do 
Tesouro Estadual a serem liberados de acordo com a dispo-
nibilidade orçamentária e financeira da Funcap.

Mais informações podem ser obtidas no edital.

Facepe lança edital voltado para pesquisadores da região Nordeste
Em dezembro de 2010, o Instituto Nacional de Tecnologia 

– INT, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e a 
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco (Facepe) firmaram convênio visando disponi-
bilizar bolsas de estudo e pesquisa aos grupos de pesquisa 
da região Nordeste interessados na utilização dos laborató-
rios e equipamentos do Centro de Tecnologias Estratégicas 

do Nordeste (Cetene). As bolsas serão financiadas com re-
cursos do INT/MCT e serão concedidas pela Facepe.

A chamada objetiva incentivar, através da concessão de 
bolsas de estudo e pesquisa, a utilização, por pesquisado-
res da região Nordeste, da infraestrutura física e de equipa-
mentos disponíveis no Cetene para o desenvolvimento de 
pesquisas nas áreas de biotecnologia aplicada à cultura de 
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Os recursos são oriundos do orçamento do CNPq e 
do FNDCT/Fundos Setoriais para apoiar projetos em 
todas as áreas do conhecimento que contribuam sig-
nificativamente para o desenvolvimento científico e 
tecnológico do país. Os interessados têm até o dia 8 
de Agosto para enviar as propostas exclusivamente 
via Internet, por intermédio do Formulário de Propos-
tas Online , disponível na Plataforma Carlos Chagas 
(http://carloschagas.cnpq.br/).

Parcela mínima de 30% dos recursos será destina-
da a projetos coordenados por pesquisadores vin-
culados a instituições sediadas nas regiões Norte, 
Nordeste ou Centro-Oeste incentivando a expansão 
e a consolidação do Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. O proponente deve ter título 
de doutor, currículo cadastrado na Plataforma Lattes 
e vínculo formal com a instituição. A divulgação dos 
resultados no Diário Oficial da União e na página do 
CNPq, bem como o início das contratações, estão 
previstos para novembro deste ano.

Segundo a gestora Claudia Queiroz Gorgati, a Cha-
mada do Universal já se consolidou como uma das 
principais ações do CNPq pela periodicidade e alcan-

ce, estando voltada essencialmente ao financiamen-
to de projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou 
inovação em várias faixas de financiamento. “Busca-
se assim, manter as atividades de pesquisa básica e 
avançada nas mais diversas área do conhecimento 
científico e tecnológico, apoiando atividades de pesqui-
sadores e de grupos de pesquisa, mantendo o atendi-
mento tradicional do CNPq à demanda espontânea”.

Faixas de Financiamento
Os recursos serão distribuídos em três faixas de fi-

nanciamento. A Faixa A receberá projetos de até R$ 
20 mil; Faixa B, para propostas acima de R$ 20 mil 
e abaixo de R$ 50 mil; e Faixa C, para projetos de R$ 
50 mil a R$ 150 mil. A criação de faixas para financia-
mento das propostas ocorre desde 2007. A intenção é 
possibilitar o apoio a pesquisadores mais jovens que 
não precisam concorrer com os grupos consolidados, 
que tendem a solicitar recursos na maior faixa. As 
propostas a serem apoiadas pela presente Chamada 
deverão ter seu prazo máximo de execução estabele-
cido em 2 anos.

Confira o edital em: http://www.cnpq.br/editais/
ct/2011/universal.htm

 Três cearenses integram a delegação brasileira para 
a Olimpíada Internacional de Química

tecidos vegetais, biocombustíveis, nanotecnologia, nicros-
copia eletrônica e gestão/inovação tecnológica. 

As propostas aprovadas serão financiadas no valor global 
estimado de R$ 1.465.272,00 (um milhão quatrocentos e 
sessenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais) desti-
nados exclusivamente ao pagamento de bolsas de estudo 
e pesquisa em apoio a atividades de pesquisa desenvolvi-
das no Cetene, sendo tais recursos oriundos do convênio 
INT/MCT-Facepe, a serem desembolsados nos exercícios 
de 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Cronograma
Lançamento do Edital nas páginas eletrônicas da Facepe 

e do Cetene e no Diário Oficial do Estado: 15/06/2011

Disponibilização do formulário eletrônico no sistema Agil-
FAP: 27/06/2011

Limite para envio, ao Cetene, de formulário-consulta so-
bre a disponibilidade de equipamentos: 29/08/2011

Limite para submissão eletrônica das propostas: Até 
17h00 de 05/09/2011

Limite para entrega/postagem da documentação comple-
mentar impressa: 08/09/2011

Divulgação dos resultados nas páginas eletrônicas 
da Facepe e do Cetene e no Diário Oficial do Estado: 
21/11/2011

Contratação das propostas aprovadas: A partir de 
05/12/2011

A 43rd International Chemistry Olympiad começa no pró-
ximo sábado (09/07) em Ankara, na Turquia. A competição 
integra a programação do Ano Internacional da Química, 
comemorado em 2011.

O Brasil participará com uma delegação de quatro alu-
nos escolhidos na Olimpíada Brasileira de Química, com-
petição realizada em seis fases das quais participaram 
165 mil estudantes do ensino médio. Foram selecionados 
para compor a equipe a paulista Tábata Claudia Amaral 
de Pontes e os cearenses Raul Bruno Machado da Silva, 
Davi Rodrigues Chaves e Davidson Anthony Aragão Freire.

O Programa Nacional Olimpíadas de Química é reali-
zado pela Universidade Federal do Ceará, em parceria 
com a Funcap com o apoio do CNPq,  do Ministério da 
Educação e da Capes.

Outras informações sobre a Olimpíada Brasileira de Quí-
mica podem ser obtidas no site www.obquimica.org.

 Chamada Universal do CNPq irá investir R$120 milhões 
em todas as áreas do conhecimento
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