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MCTI, MDIC e Funcap realizam 2º Workshop
Nanotecnologias: da ciência ao mundo de negócios

Aproximar o meio empresarial da nanotecnologia mostrando as possibilidades
reais que essa tecnologia oferece de ampliar mercados e impulsionar a competitividade das empresas, além de mostrar
os instrumentos de incentivo e financiamento à inovação disponíveis para o setor
privado e apresentar casos de sucesso de
empresas que já investem em nanotecnologias utilizando esses instrumentos.
Esses são alguns objetivos do 2º Workshop Nanotecnologias: da ciência ao mundo de negócios, que vai reunir pesquisadores, empresários e estudantes de áreas
afins no dia 21 de novembro, no hotel Golden Tulip Iata Plaza, em Fortaleza, no Ceará.
O evento é uma iniciativa do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
e do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com o apoio do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).
As inscrições podem ser feitas

pelo site do evento (http://workshopnano.abdi.com.br/inscricao.aspx).
O secretário adjunto de Desenvolvimento
Tecnológico
e
Inovação
do MCTI, Adalberto Fazzio, ministrará
palestra de abertura com o tema Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia.
A programação contará com palestras e discussões divididas em três
setores: Metal-Mecânico, Saúde e Alimentos. Confira a programação completa no site do evento (http://workshopnano.abdi.com.br/programacao.aspx).
Em 2011, a Coordenação Geral
de Micro e Nanotecnologias (CGNT),
em parceria com o MDIC e a ABDI, realizou o 1º Workshop Nanotecnologias:
da ciência ao mundo dos negócios, em
São Bernardo do Campo, São Paulo.
Estiveram presentes mais de 300 participantes, incluindo pesquisadores dos
Institutos Nacionais de Ciência em Tecnologia (INCT), das Redes de Cooperação
com pesquisa em Nanotecnologia, empresários das áreas relacionadas e estudantes de graduação e pós-graduação.

Objetivando apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente
para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), lançou chamada para a seleção de propostas referentes
às Coleções Biológicas Brasileiras no âmbito do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira – SiB-Br. As inscrições
estão abertas até o dia 22 de novembro.
As propostas aprovadas serão financiadas
com recursos do MCTI, oriundos de ações
do Ministério constante do Plano Plurianual

do Governo Federal (PPA) estimados em
R$ 2,129 milhões. O SiB-Br visa integrar
informações sobre a biodiversidade e os
ecossistemas brasileiros, atualmente dispersas em bancos de dados de diversos
órgãos governamentais e outras fontes. O
objetivo é ter um sistema on-line que integre as informações disponíveis que sirvam para o desenvolvimento das pesquisas científicas e das políticas públicas.
A chamada e o regulamento estão disponíveis no site do CNPq (http://www.cnpq.br).
Fonte:
Assessoria
de
Comunicação
Social
do
CNPq

Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira vai
receber propostas até o dia 22 de novembro
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Capes e CNPq selecionam propostas para realização de olimpíadas,
feiras de ciências e mostras científicas até o dia 22 de novembro
A Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) lançaram,
no mês passado, chamadas públicas com
o objetivo de selecionar propostas para a
realização de olimpíadas científicas, feiras de ciências e mostras científicas. As
inscrições vão até o dia 22 de novembro.
Olimpíadas científicas, feiras de ciências e mostras científicas são instrumentos de melhoria dos ensinos fundamental
e médio, para identificar jovens talentosos
que podem ser estimulados a seguir carreiras técnico-científicas. As propostas a
serem apoiadas deverão ter prazo máximo
de execução estabelecido em 12 meses.
As propostas aprovadas para olímpiadas científicas serão financiadas com
recursos no valor global estimado de R$
3,3 milhões para aquisição de material
de consumo, passagens e diárias, material bibliográfico, entre outros. A chamada
também prevê o apoio para a realização
de olimpíadas internacionais no Brasil.

As propostas aprovadas para feiras e mostras científicas serão financiadas com recursos no valor global estimado de R$ 8,9 milhões, sendo que o
valor do apoio depende da abrangência do evento, se nacional, estadual ou
municipal/distrital. A chamada prevê o
apoio ainda às mostras científicas itinerantes (em especial planetários móveis).
Para ambas chamadas, o proponente deve ser obrigatoriamente o coordenador do projeto e ter vínculo formal
com a instituição de execução. A equipe
técnica poderá ser constituída por pesquisadores, alunos e técnicos. Outros
profissionais poderão integrar a equipe
na qualidade de colaboradores.Acesse
as chamadas no site www.capes.gov.br.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Social da Capes.

Abertas inscrições de concurso para professor da UFC em Fortaleza
Seguem até 5 de dezembro as inscrições em
concurso público para professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. É
ofertada uma vaga para o Departamento de Estudos
Especializados, setor de estudo “Educação Infantil”.
O regime de trabalho é de 40 horas semanais, com
dedicação exclusiva. Podem participar do processo
seletivo candidatos com título de doutor.
Até o dia 12 de novembro, estarão abertas as
inscrições em concurso público para professor substituto da Faculdade de Economia, Administração,
Atuária, Contabilidade e Secretariado (FEAAC) e para
professor temporário do Centro de Humanidades. Na
FEAAC, está sendo ofertada uma vaga para o Departamento de Contabilidade, setor de estudo “Contabi-

lidade Geral e Contabilidade de Custos”.
No Centro de Humanidades, há uma vaga para
o Departamento de Letras Estrangeiras, setor de
estudo “Língua Italiana”. Para as duas vagas, o regime de trabalho é de 40 horas semanais. No concurso do Departamento de Contabilidade, podem
participar do processo seletivo candidatos com título de doutor; no Departamento de Letras Estrangeiras podem inscrever-se portadores de diploma
de graduação em nível superior.
Mais informações sobre os processos seletivos
nos editais 420/2012, 422/2012 e 423/2012,
disponíveis no site da Superintendência de Recursos Humanos da UFC (www.srh.ufc.br).
Fonte: Assessoria de Comunicação da UFC

Uece abre inscrição para Mestrado Acadêmico em Filosofia
A Universidade Estadual do Ceará (UECE) está com
inscrições abertas para XV turma do Mestrado Acadêmico em Filosofia até o dia 19 de novembro de
2012 . Para se inscrever, os candidatos devem dirigir-se à secretaria do curso, que funciona no Centro
de Humanidades, na Avenida Luciano Carneiro, 345
– no Bairro de Fátima, no horário das 14h às 18h.
A taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00 – poderá
ser paga em qualquer agência, para crédito na conta
corrente nº 261-0- da Agência 0919-6 operação 006
da Caixa Econômica Federal.
Os candidatos que se inscreverem estarão concorrendo, também, as vagas disponíveis de professores-orientadores. Ao todo são ofertadas 20 vagas,
incluindo uma para disputa específica entre deficientes visuais, auditivos e físicos (motores). Segundo
a coordenação do Mestrado de Filosofia, quanto à

vaga do deficiente, os candidatos serão classificados
universalmente, tendo direito à vaga específica – entre as vagas do professor-orientador para as quais
se inscreveu – aquele que tirar a melhor colocação
dentre os demais candidatos deficientes.
Os interessados deverão apresentar Anteprojetos
de Pesquisa numa das Linhas de Pesquisa do Mestrado, a saber, Ética Fundamental, Ética e Filosofia
Social e Política e, por fim, Ética e Estética. Na primeira fase da seleção haverá deferimento dos pedidos
de inscrição conforme adequação dos Anteprojetos
às Linhas de Pesquisa do Curso e a correção dos documentos apresentados. Na prova escrita o candidato deverá responder a questões baseadas na bibliografia indicada, que neste ano se limita à República,
de Platão.
Fonte: Assessoria de Comunicação da UECE
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