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Funcap lança novo Edital BPI para estímulo à 
interiorização da pesquisa  

Com o objetivo de promover a atração e fixação de pes-
quisadores doutores produtivos para atuação em Institui-
ções de Ensino Superior e Pesquisa localizadas no interior 
do Ceará, a Funcap lançou, no último dia 16 de julho, o 
Edital Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa 
e Estímulo à Interiorização (BPI).

Ao total, a iniciativa ofertará 60 bolsas, que podem ser 
solicitadas por pesquisadores doutores com vínculo em-
pregatício/funcional permanente em Instituições de Ensi-
no Superior e Pesquisa de municípios do Interior, sendo o 
proponente registrado, necessariamente, enquanto coor-
denador do Projeto.

As propostas aprovadas serão financiadas no valor glo-
bal estimado de R$ 4 milhões, oriundos do Tesouro Es-
tadual. Cada projeto agraciado contará com os seguintes 
itens:  Bolsa de Produtividade em Pesquisa e Estímulo à 
Interiorização, com valor mensal de R$ 1 mil, a ser pago  
ao Coordenador do Projeto; duas bolsas de ICT, a serem 
pagas diretamente a cada bolsista; e adicional de banca-
da, para auxílio ao projeto de pesquisa a ser desenvolvido 
pelo Coordenador, no valor mensal de R$ 1 mil.

Os interessados em concorrer ao Edital devem subme-
ter suas propostas sob a forma de projeto de pesquisa, a 
serem encaminhados à Funcap via Internet, por meio de 
Formulário Eletrônico próprio na Plataforma Montenegro, 
acessível na página da Fundação (www.funcap.ce.gov.br). 
As inscrições podem ser feitas até as 17hs do dia 16 de 
agosto de 2012. 

Incentivando a Ciência
No dia 13 de julho, a Fundação já havia lançado o Edital 

nº 04/2012 - Bolsas de Iniciação Científica Júnior Funcap/
CNPq, que contempla alunos do Ensino Fundamental, En-
sino Médio e da Educação Profissional que apresentem 
bom rendimento acadêmico e estejam matriculados em 
instituições da Rede Pública do Ceará.

A concessão das bolsas visa proporcionar a participação 
desses estudantes em atividades de pesquisa, extensão 
científica ou tecnológica, sob a supervisão de um orien-
tador qualificado. Desta forma, poderão apresentar pro-
postas professores/pesquisadores, com o título mínimo 
de mestre ou perfil científico equivalente, que estejam vin-
culados às instituições de ensino superior e/ou pesquisa 
localizadas no Estado, conforme estabelecido no Edital.

As propostas também devem ser apresentadas sob a for-
ma de projeto de pesquisa e encaminhadas à Funcap, até 
o dia 15 de agosto, por intermédio do Formulário Eletrôni-
co publicado na Plataforma Montenegro. De acordo com o 
Edital, devem ser concedidas até 161 bolsas de Iniciação 
Científica Júnior para os projetos selecionados.

Diretoria da Funcap se reúne com Rede de Incubadoras
Visando aproximar a Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará 

(RIC) e organizar um termo de referência para criação de uma cha-
mada pública de projetos no âmbito do Fundo de Inovação Tecno-
lógica (FIT), a Funcap organizou, na última sexta-feira (13), reunião 
com os gestores das incubadoras, na sede da Fundação.

Durante o encontro – que contou com a participação de dez inte-
grantes da RIC e da Diretoria da Funcap –, discutiu-se a importância 
da colaboração dos gestores. “O FIT se destina à pesquisa realiza-
da dentro de empresas, que deliberam onde aplicar os recursos. A 
Funcap não é o Fundo, o Fundo não é inovação em si, mas instru-
mento”, destacou o presidente da Fundação, Haroldo Rodrigues. 

Para tornar os recursos mais próximos de seus tomadores e cons-
truir uma proposta conjunta para sua melhor distribuição, foi esta-
belecido um cronograma, no qual os gestores se comprometeram a 

entregar à Funcap, até 23 de julho, um termo em que haja conver-
gência dos interesses. 

O documento servirá de base para a construção da chamada pú-
blica, a ser posteriormente aberta ao recebimento de propostas. 
“Vale lembrar que o termo inicial vai ser refinado pela Fundação, 
mas o ideal é que seja conversado entre os integrantes e contem-
ple o interesse de todas as incubadoras, abrigando as especificida-
des de cada uma delas”, destacou a diretora científica da Funcap,   
Cláudia Linhares.

Para Sueli Vasconcelos, responsável pela Incubadora Tecnológi-
ca do Instituto Centec (Intece), a iniciativa representa uma grande 
oportunidade. “A RIC precisa se manter atuante para promover e 
garantir maior eficiência à inovação no Estado. Nesse sentido, uma 
parceria forte como a da Funcap é de grande valor”, assegurou.  
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	 Nova	plataforma	facilita	acesso	à	classificação	de	patentes

 Oportunidades para inovação em pauta na Fiec
No próximo dia 8, o Núcleo Empresarial de Inovação (NEI/

CE), iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará (Fiec),  promove a palestra “Gestão de Mudanças 
e Sistemas da Inovação: Identificando e Avaliando Oportu-
nidades para a Inovação”, no auditório José Flávio Costa 
Lima, localizado no térreo da Casa da Indústria (Avenida 
Barão de Studart, 1980, Aldeota).

Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria 
(Sesi) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae/CE), o evento visa sensibilizar as em-
presas a implantarem uma cultura de inovação em seus 
ambientes corporativos.

Para tratar do assunto, a organização traz à Fortaleza 
Eduardo Grizendi, mestre em Telecomunicações pelo Ins-
tituto Nacional de Telecomunicações (Inatel),  onde atual-
mente é professor na área de Desenvolvimento Tecnológi-
co e Inovação. 

Grizendi é autor do Manual de Orientações Gerais sobre 
Inovação, publicado pelo Ministério das Relações Exterio-
res, além de consultor na Rede Nacional de Ensino e Pes-
quisa (RNP) e de empresas e instituições em desenvolvi-

Para solicitar uma patente, todo inventor deve en-
quadrar seu pedido na Classificação Internacional de 
Patentes (IPC, na sigla em Inglês), usada pelo Institu-
to Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

Com o objetivo de facilitar o acesso e a compreen-
são do IPC, o Instituto disponibilizou, em julho, uma 
nova plataforma com a classificação, disponível em 
ipc.inpi.gov.br/ipcpub.

A principal vantagem do novo sistema é a criação 
de uma busca por palavra em Português – antes, só 
era possível buscar em Inglês. De modo geral, a pla-
taforma é mais fácil de ser usada, e já está com a 
versão atual da IPC (2012.01).

mento de negócios 
e gestão da inova-
ção. 

Atua ainda im-
plantando políticas 
de inovação e Nú-
cleos de Inovação 
Tecnológica (NITs) 
em instituições 
científicas tecnoló-
gicas e orientando 
empresas na apli-
cação de incentivos 
diretos e fiscais à 
inovação, a chama-
da “Lei do Bem”.

A plataforma 
antiga ainda 
será manti-
da no ar para 
adaptação do 
usuário e até 
que todas as 
versões ante-
riores da classi-
ficação estejam 
disponíveis no 
novo sistema.

    Fonte: INPI.

Resultado do Edital de Cooperação Internacional 11/2011                            
A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (Funcap) divulgou, em 19 de 
julho, o resultado do Edital FAPs/INRIA/CNRS, que en-
volveu 17 Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs). 

Os projetos – que poderiam envolver pesquisado-
res de um ou mais estados e um ou ambos institutos 
franceses –, foram analisados em três etapas: avalia-
ção das propostas submetidas pelos coordenadores 
brasileiros às suas respectivas FAPs; avaliação das 
propostas submetidas pelos coordenadores france-
ses ao CNRS e/ou INRIA pelos respectivos institutos; 
e conciliação dos resultados, com a produção da lista 

das propostas aprovadas por ambas as partes.
Ao total, para todo o Brasil, foram aprovadas oito pro-

postas. Vale ressaltar que aquelas aceitas unicamen-
te por um dos parceiros ou fora da área temática do 
Edital receberam parecer negativo. Os coordenadores 
serão comunicados em breve dos procedimentos a 
serem efetuados para a contratação. No caso da Fun-
cap, não houve submissão de propostas em parceria 
com o INRIA.

Confira a lista das propostas aprovadas pela Funcap 
e CNRS: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/
edital/resultados/129.pdf.  

A palestra “Gestão de Mudanças e Sistemas da Inova-
ção: Identificando e Avaliando Oportunidades para a Ino-
vação” acontece de 18h30 às 21h30 e os interessados 
em participar devem efetuar inscrição pelos telefones 
(85) 3421. 6515 e 3421. 6517 ou pelo endereço eletrô-
nico: mecoelho@sfiec.org.br.

Com a proposta de fortalecer os Núcleos de Inova-
ção Tecnológicos (NITs) já implantados ou em fase de 
implantação, assim como incentivar o surgimento de 
novas unidades no Estado do Ceará, a Fundação Ce-
arense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Funcap), recebe, até o dia 28 de dezembro, 
projetos para concessão de apoio financeiro na moda-
lidade de auxílio. Em conformidade com o Termo de 

Referência disponibilizado no endereço eletrônico 
da Fundação, a medida financiará propostas apro-
vadas com recursos de capital, custeio e de bolsas 
no valor global estimado de R$ 2 milhões, oriundos 
do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT).

Confira o Termo de Referência em: funcap - fit - 
pnit 18 07 2012.pdf. Mais informações nos telefo-
nes: (085) 3275-9080/3275-9483. 

Programa Núcleo de Inovação Tecnológica recebe projetos                             


