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Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência 
divulga projetos selecionados no Edital 05/2011  

O Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência (Pronex) 
divulgou, no dia 4 de julho, o resultado do Edital 05/2011 
Pronex/Funcap/CNPq. Voltado ao apoio de grupos de pes-
quisa consolidados e de qualidade científica comprovada 
pela produção e titulação de seus componentes, a iniciati-
va destinou R$ 2.495.834,74, a serem utilizados como su-
porte financeiro para garantir a continuidade e execução 
de projetos de relevância científica. 

Após um criterioso processo de avaliação, a última eta-
pa da seleção foi realizada na sede da Funcap, em 10 de 
maio, com participação do Comitê Misto Funcap/CNPq, 
composto pelos professores: Dr. Marcos Dajczer (IMPA, PQ 
1A); Dr. Eudenilson Lins de Albuquerque (UFRN, PQ 1A); 
Dra. Thereza Christina Monteiro de Lima (UFSC, PQ 1C) e 
Dr. Tarquinio Prisco (UFC, PQ Senior).

Finalizada a escolha dos projetos – que também foi 
acompanhada pelos representantes do CNPq e  da Fun-
cap,  professores Éderson Manzoato e Cláudia Linhares 
Sales, respectivamente –, o resultado foi homologado pe-
las diretorias das instituições, tendo sido contempladas 
quatro propostas: “Núcleo de Estudos em Nanoestruturas 
de Carbono” (Física/UFC); “Núcleo de Pesquisa e Extensão 
em Motilidade Gastrintestinal” (Medicina/UFC); “Núcleo 
Multidisciplinar de Investigação de Nanomoléculas Bioa-
tivas: Síntese/Tecnologia Farmacêutica/Farmacologia/To-
xicologia” (Farmacologia/UFC) e “Núcleo de Análises Geo-
métricas e Aplicações” (Matemática/UFC).

“A seleção dos projetos, mesmo depois da avaliação dos 
pareceristas ad-hoc de fora do Estado, todos bolsistas de 
produtividade em pesquisa do CNPq, com nível pelo me-
nos igual ao do proponente, requereu toda expertise e ex-
periência do Comitê Avaliador, em virtude da qualidade do 
material submetido. Devido ao limite dos recursos, alguns 
excelentes projetos não puderam ser contemplados. Mas 
continuamos à disposição para celebrar novos convênios 

Pronex e atender satisfatoriamente aos núcleos de exce-
lência do Estado”, destacou Cláudia Linhares. 

Desenvolvimento científico
Professor do curso de Física da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e coordenador do Núcleo de Estudos em Na-
noestruturas de Carbono – um dos contemplados por esse 
Edital –, Antônio Gomes de Souza ressaltou a importância 
dos recursos, que vão ampliar e garantir continuidade às 
pesquisas em materiais de carbono, desenvolvidas no Es-
tado há mais de uma década.

 “Com apoio da Funcap nos programas Primeiros Projetos 
e Infraestrutura Laboratorial montamos a estrutura para 
produzir nanotubos e grafenos. O Pronex vai possibilitar 
ampliar a infraestrutura de caracterização e análise dos 
materiais, bem como a aquisição de equipamentos para 
produzir, usando o método hidrotérmico, nanocarbonos a 
partir dos resíduos da indústria pesqueira e das agroindús-
trias”, informou Gomes. 

Segundo o pesquisador, o uso desses resíduos possibi-
litará produzir materiais de alto valor agregado, que serão 
testados em aplicações ambientais e biotecnologia. “Os 
recursos também serão aplicados em aquisição de infra-
estrutura computacional para modelagem de proprieda-
des dos nanocarbonos”, complementou.

Funcap propõe reajustar bolsas acadêmicas conforme Capes/CNPq   
Visando nivelar os valores das bolsas acadêmicas concedidas 

pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (Funcap) ao reajuste que as agências federais ofere-
cerão aos bolsistas de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado 
de seus respectivos programas, o Conselho Deliberativo da Funcap 
decidiu, em reunião realizada no dia 2 de julho, propor um reajusta-
mento seguindo a definição conjunta da Capes e do CNPq. 

Resultado de uma avaliação detalhada do demonstrativo finan-
ceiro da Funcap para 2012 – incluindo valores já executados e 
previsões até o final do ano –, a medida propõe que as bolsas de 
Iniciação Científica sejam reajustadas para R$ 400, as de Mestrado 
para R$ 1.350 e as de  Doutorado passem a R$ 2 mil. 

De acordo com a Presidência da Funcap, após a publicação da 
Portaria Conjunta Capes-CNPq que trata dos reajustes das bolsas, 

será enviada ao presidente do Conselho Superior da Fundação a 
proposta deliberada, solicitando a aprovação dos novos valores.

Além disso, será demandado junto ao Conselho de Gestão por 
Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf) o aumento do limite finalístico 
da Instituição, conforme o impacto que foi avaliado pela Diretoria 
Administrativa Financeira.

“Reitero meu compromisso de empreender todos os esforços junto 
às instâncias do Governo do Estado na garantia da linearidade dos 
valores das bolsas acadêmicas concedidas pelas agências federais 
e daquelas ofertadas pela Funcap. O estudo de impacto financeiro 
foi feito e os valores requeridos analisados. Encaminharei, nesta 
semana, o pedido ao Conselho Superior e, ato contínuo, submeterei 
ao Cogerf o aumento correspondente aos valores reajustados. Estou 
otimista!”, afirmou o presidente da Fundação, Haroldo Rodrigues.
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CNPq promove II Prêmio Fotografia – Ciência e Arte

Unidade do IFCE será instalada em Guaramiranga
O Governo do Estado e o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) firmaram, no último 
dia 10, parceria visando à instalação de um centro de exce-
lência para formação em turismo, gastronomia, hotelaria e 
eventos, na cidade de Guaramiranga (CE). 

Durante solenidade realizada no Auditório da Secretaria 
do Turismo (Setur), o secretário do Turismo, Bismarck Maia, 
e o reitor do IFCE, Cláudio Ricardo Gomes de Lima, assina-
ram convênio cedendo a antiga mansão de veraneio dos 
governadores do Estado para a instalação de uma unidade 
de ensino e pesquisa voltada para o turismo, a ser adminis-
trada pelo Instituto.

A construção – feita sobre uma colina, em 1978 –, possui 
16 apartamentos, três salões, restaurante, varandas, pisci-
nas, sauna, jardins e horta. Desde 1990, tinha uso seme-
lhante, pois abrigava o Hotel Escola do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comércio (Senac), onde eram ofertados 
cursos de qualificação para serviços de garçom, barman, 
camareira, entre outros.

De acordo com Bismarck Maia, com a parceria entre Se-
tur e IFCE será ampliada a capacidade de uso do imóvel e 
a oferta de cursos. “Vamos ter um projeto bem maior do 
que havia antes, o que apenas uma instituição de ensino 
superior poderia oferecer, dotando o Maciço de um centro 
de excelência em turismo, o que vai fomentar a atividade na 

Tendo como principal objetivo fomentar a produção 
de imagens com a temática de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, o Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) promove a segun-
da edição do Prêmio de Fotografia – Ciência & Arte, 
lançado em 2011 durante as comemorações dos 60 
anos da entidade.

Destinada à comunidade científica e tecnológica bra-
sileira, a premiação está com inscrições abertas até o 
dia 3 de agosto, sendo concedida em três segmentos: 
Lentes Convencionais, Lentes Especiais e Imagens 
Editadas, cada uma dividida em duas categorias. O 
primeiro colocado de cada categoria será agraciado 
com R$ 8 mil, o segundo receberá R$ 5 mil e o tercei-
ro R$ 2 mil. 

Além do prêmio em dinheiro, que totaliza R$ 90 mil, 
o CNPq concederá ao primeiro colocado de cada cate-
goria passagem aérea e hospedagem para expor suas 
fotografias e receber a premiação durante a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNTC), que aconte-
ce de 15 a 21 de outubro, em Brasília (DF).

região, qualificando e gerando empregos para os morado-
res, além de inserir práticas sustentáveis”, afirmou. 

A expectativa é de que, até o final do ano, o imóvel volte 
a funcionar. Para isso, receberá investimentos de R$ 2 mi-
lhões em melhorias na cozinha, apartamentos, ambientação 
e sustentabilidade (reuso de água e e tratamento de resídu-
os). Em uma primeira fase, o local funcionará como hotel, 
centro de eventos da rede de Institutos Federais (apenas no 
Ceará são 29 unidades) e cursos de formação continuada. 
Em um segundo momento, abrigará regularmente cursos de 
graduação e pós-graduação. / Da Assessoria de Comunica-
ção da Secretaria do Turismo do Estado.

A inscrição é de caráter individual e deve ser efe-
tuada por categoria, exclusivamente no endereço: 
www.premiofotografia.cnpq.br.

Inscrições abertas para IV Encontro de Práticas Docentes da Unifor                                 
A Universidade de Fortaleza (Unifor) inscreve, até o 

dia 10 de agosto, interessados em apresentar traba-
lhos durante o IV Encontro de Práticas Docentes, que 
acontecerá no dia 26 de outubro, no campus univer-
sitário, com o tema “Do Projeto Pedagógico aos Am-
bientes de Aprendizagem: Integração e Criatividade 
nas Práticas Docentes”.

O Encontro, que tem como público os docentes de 
Instituições de Ensino Superior (IES), objetiva apre-
sentar e valorizar práticas profissionais, favorecer a 
troca de experiências nos processos de ensino-apren-

dizagem entre professores de diversas áreas do saber 
e fortalecer a formação docente no âmbito das IES, in-
centivando o debate sobre práticas inovadoras e des-
tacando a importância da pesquisa.

Os trabalhos inscritos deverão se adequar ao forma-
to de artigo científico ou relato de experiência profis-
sional. A submissão está sendo feita pelo site www.
unifor.br/encontros e todos os autores e co-autores 
precisam se inscrever. A divulgação do resultado será 
após 5 de setembro. Mais informações: Vice-Reitoria 
de Ensino de Graduação Unifor: (85) 3477.3113. 


