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Funcap anuncia resultado de seis editais em 
parceria com a Capes 

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap) divulgou, no último dia 10, o 
resultado de seis editais no âmbito do Acordo de Cooperação 
firmado com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) em 2010, com o objetivo 
de fortalecer as pós-graduações no Ceará. Ao total, foram 
contemplados 86 projetos, que perfazem mais de R$ 13,3 
milhões de recursos concedidos.

“Essa ação conjunta dos Governos Federal e Estadual 
pretende ser um marco a resultar em um aumento 
significativo da qualidade das pós-graduações do Estado 
e da capacidade de formação de recursos humanos 
altamente especializados”, afirmou o presidente da Funcap,         
Haroldo Rodrigues.

Segundo o presidente, a partir de 2013, também por 
meio do Acordo, serão lançados anualmente editais para 
o financiamento de custeio das pós-graduações e de 
cooperações internacionais.  

“Ainda esse ano, seguindo a meta de fortalecer a 
infraestrutura das pós-graduações com o aparelhamento 
de laboratórios, será divulgado o Resultado do Edital de 
Pró-Equipamentos, lançado pela Capes”, ressaltou.

Parceria
Estabelecido entre a Funcap e a Capes em agosto de 

2010, o referido Acordo de Cooperação possui valor global 
de aproximadamente R$ 27,8 milhões e contava com oito 

metas focadas no fortalecimento da pós-graduação do 
Estado do Ceará.

No entanto, em 2012 as agências renegociaram o plano 
de trabalho, redefinindo sete metas para dar continuidade 
às ações iniciadas, o que implicou em aditivação de tempo, 
estendendo o Acordo até 2016.

Como consequência dessa decisão, os julgamentos de 
seis dos editais lançados em 2011 foram finalizados e, após 
homologados pelas diretorias das duas agências, tiveram 
seus resultados  publicados  na página da Funcap (www.
funcap.ce.gov.br). 

Os Editais cujos resultados foram publicados são: 
02/2011 Apoio a Projeto MINTER/DINTER; 07/2011 Bolsas 
de Pós-Doutorado; 08/2011 Complementação de Bolsas 
de Pós-Doutorado; 06/2011 Áreas Estratégicas; 03/2011  
Cooperação Internacional e 04/2011 Estímulo à Cooperação 
Científica e Desenvolvimento da Pós-Graduação.

Prêmio Nacional de Inovação inscreve até 31 de agosto  
Visando reconhecer as empresas brasileiras que 

contribuíram para o aumento da competitividade do 
País por meio da utilização de sistemas e técnicas 
voltadas ao aprimoramento da gestão da inovação, 
bem como implementando projetos inovadores, a 
Mobilização Empresarial da Inovação (MEI) promove 
o “Prêmio Nacional de Inovação”.

Realizada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e pelo Movimento Brasil 
Competitivo (MBC), com o apoio da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) e do Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), a iniciativa está com 
inscrições abertas até o dia 31 de agosto.

Podem participar da premiação – que se divide nas 
categorias “Empresa - Gestão da Inovação”, “Empresa 
- Agente Local de Inovação”, “Projeto - Inovação 
Tecnológica” e “Projeto - Modelo de Negócio” –, 
empresas de todo o País, desde que tenham projetos/
programas inovadores implementados ou que tenham 
sido lançados no mercado até janeiro de 2012.

Para efeito de classificação das empresas em 

modalidades, considera-se o faturamento (receita 
bruta) de pessoa jurídica que tenha auferido no ano-
calendário 2011. Assim, para cada categoria o prêmio 
será conferido em três modalidades: Modalidade 
1, igual ou inferior a R$ 3,6 milhões; Modalidade 2, 
superior a R$ 3,6 milhões e menor ou igual a R$ 16 
milhões, e Modalidade 3, superior a R$ 16 milhões.

O Prêmio Nacional de Inovação irá conceder troféus 
para os vencedores, placas para os finalistas e Curso de 
Educação Executiva em escola de negócios reconhecida 
internacionalmente para os primeiros colocados de 
todas as modalidades, a ser promovido pelo Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), em território brasileiro.

As inscrições são gratuitas e estão sendo 
realizadas, exclusivamente, no endereço eletrônico:                                           
www.premiodeinovacao.com.br.
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Inscrições abertas para maior evento brasileiro de Ontologias 
O Centro de Informática 

da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) 
promove, de 19  a  21  de 
setembro, no Best Western 
Manibu Recife Hotel, em 
Recife (PE), o 5º Seminário 
de Pesquisas em Ontologias 
do Brasil (Ontobras), que será 
realizado em conjunto com o 
7º International Workshop on Metamodels, Ontologies, 
Semantic Technologies (Most) e  I Workshop on 
Semantic Web and Amazonian Biodiversity Ontology.  

Patrocinado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) e apoiado pela 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o evento 
se consolida este ano como o único de pesquisa em 
Ontologia no Brasil, área multidisciplinar que estuda 
teorias  utilizadas  na representação de conceitualizações 
compartilhadas em domínios específicos.

“É fundamental a realização de eventos como 
o Ontobras/Most, onde pesquisadores de áreas 
distintas, como Ciência da Computação e Ciência 
da Informação, podem trocar experiências 
relacionadas tanto ao desenvolvimento quanto à 
aplicação de Ontologias. O interesse nesta Área é 
cada vez maior devido, principalmente, ao volume 
crescente de dados disponíveis em meio eletrônico 
e à necessidade de atribuir significado a eles”, 
explicou a professora da UFPE, Bernadette Lóscio, 
uma das responsáveis pela organização do evento.                             

CNPq e Capes divulgam resultado do Jovens Talentos para a Ciência                 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e  a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
divulgaram, na última sexta (10), o resultado do 
programa Jovens Talentos para a Ciência. Um total de 77 
mil estudantes, que ingressaram no primeiro semestre 
de 2012 em cursos de graduação em universidades 
federais e institutos federais de educação, ciência e 
tecnologia de todo o Brasil, passaram pelo processo 
seletivo realizado no mês de abril.

Foram selecionados para receber bolsa no valor de 
R$ 400/mês os estudantes que obtiveram nota acima 
de 60 pontos no teste. As bolsas terão validade de 
12 meses (agosto de 2012 a julho de 2013) e serão 
implementadas neste mês. 

Jovens Talentos
Criada em fevereiro deste ano em formato piloto, 

a iniciativa é destinada a estudantes de graduação 
de todas as áreas do conhecimento e tem o objetivo 
de inserir  precocemente os estudantes no meio 

Programação
Além de palestras e sessões técnicas com 

especialistas renomados, durante o Ontobras 
2012 serão promovidos minicursos de alto nível, a 
preços acessíveis a alunos e professores. São eles:  
“Introduction to Description Logics”, ministrado 
por Franz Baader (TU Dresden), primeiro editor do 
“Description Logic Handbook”, principal livro da área; 
“Ontology Matching and the Alignment API”, com 
Jérôme Euzenat (INRIA, Rhône-Alpes), co-autor do 
principal livro da área de alinhamento de Ontologias, 
“Ontology Matching” e “Ontological Foundations 
for Conceptual Modeling with Applications”, cujo 
orientador  será Giancarlo Guizzardi (UFES), tutorialista 
do IAOA Ontology Summer School 2012.

As inscrições para o evento podem ser feitas 
no site www.cin.ufpe.br/ontobras-most2012 e 
custam, até 25 de agosto, R$ 240 (profissionais) 
e R$ 150 (estudantes). Já os minicursos são 
pagos individualmente e à parte, custando R$150 
(profissionais) e R$ 100 (estudantes).

Funcap reajusta bolsas de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado                
A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (Funcap) reajustará, a partir 
da próxima folha e retroativo a julho de 2012, o 
valor das bolsas de Iniciação Científica, Mestrado e 
Doutorado concedidas pela Instituição.

A decisão foi aprovada no dia 7 de agosto, pelo 
Conselho de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal 
(Cogerf), que autorizou o aumento do limite financeiro 

da Funcap visando equiparar os valores das 
bolsas acadêmicas da Fundação aos das agências 
nacionais, reajustados a partir de julho de 2012.

Com a aprovação dos novos valores, os bolsistas 
da Funcap de Iniciação Científica, Mestrado e 
Doutorado passarão a receber, a partir do pagamento 
do mês de setembro, bolsas de R$ 400, R$ 1.350 e                 
R$ 2 mil, respectivamente.

científico, para 
e s t i m u l á - l o s 
ao  interesse  e 
dedicação plena 
ao aprendizado 
a c a d ê m i c o 
e a prática 
em ciência e 
tecnologia em 
atividades a serem discutidas com cada  instituição.

A expectativa também é de que este conjunto 
de estudantes se prepare para ingressar, a partir 
de 2013, nos programas da Capes: Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), 
Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI); bem 
como no Programa de Iniciação Cientifica do CNPq e 
no Programa Ciência sem Fronteiras no exterior.

A Capes entrará em contato com os coordenadores 
do programa em cada instituição para informar sobre 
a implementação das bolsas. 


