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Funcap lança Edital nº10/2012 – Programa de Bolsas
de Formação Acadêmica – mestrado e doutorado

A Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(Funcap) lançou o Edital nº10/2012 – Programa de Bolsas de Formação Acadêmica
– modalidade: mestrado e doutorado. As
bolsas serão concedidas pela fundação
sob a forma de cotas institucionais aos
programas de pós-graduação.
O Programa objetiva fortalecer o
ensino de Pós-Graduação no Ceará, na
sua quantidade, diversidade e qualidade,
visando prover o estado de recursos humanos qualificados para a pesquisa científica,
tecnológica e para a inovação, de modo a
contribuir para o seu desenvolvimento social e econômico.
Podem se candidatar às cotas os programas de pós-graduação stricto sensu
das modalidades mestrado e doutorado,
reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em funcionamento no Ceará
e previamente cadastrados por suas respectivas pró-reitorias de pós-graduação
ou órgãos equivalentes.
Os coordenadores dos programas
de Pós-Graduação deverão apresentar
proposta à Funcap por meio do preenchimento do formulário de solicitação de cotas de bolsa de mestrado e/ou doutorado,
disponível no site da fundação (www.funcap.ce.gov.br).
Em 2012, a Funcap concedeu 621 co-

tas de bolsas de mestrado e 314 de doutorado, totalizando 935 cotas de bolsas
concedidas aos programas de pós-graduação cearenses. Atualmente, o Ceará possui 78 programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela Capes.
Cronograma
- Até as 17h do dia 31 de janeiro de 2013:
Inscrições por meio de envio do formulário de solicitação de cotas de bolsa de
mestrado e/ou doutorado disponível no
site da Funcap;
- 5 de março de 2013: Divulgação do resultado final das cotas para os programas;
- De 6 de março de 2013 até as 17h do
dia 15 de março de 2013: Cadastramento
de bolsistas novos e renovações;
- De 6 de março de 2013 até as 16h30
do dia 18 de março de 2013 : Entrega da
documentação exigida à Funcap
Confira o edital na íntegra: http://
montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/
edital/147.pdf

Projetos classificáveis no Programa Jovens Pesquisadores vão ser contemplados
A Funcap informa que as 14 propostas classificáveis no Edital n° 07/2012 –
Programa Jovens Pesquisadores vão ser
contempladas.
O resultado foi homologado pelo Conselho Executivo da Funcap, acatando decisão do comitê consultivo.
O Edital objetiva apoiar a aquisição,
instalação, modernização, ampliação ou
recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições
de ensino superior e/ou pesquisa, visando dar suporte à fixação de jovens pesquisadores e formação de novos grupos, em
quaisquer áreas do conhecimento.
Foram contempladas propostas dos
Câmpus do Porangabuçu, Pici, Juazeiro do
Norte e Sobral da Universidade Federal
do Ceará (UFC), Escola de Saúde Pública,

Universidade Vale do Acaraú (UVA-Sobral),
Embrapa Agroindústria Tropical, Embrapa
Caprinos e Ovinos de Sobral, Campus Limoeiro do Norte da Universidade Estadual
do Ceará (Uece) e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Odontologia, Saúde Coletiva, Farmacologia, Zootecnia, Agronomia, Geociências,
Física, Ciências da Computação e Engenharia Civil, Sanitária e Elétrica são as áreas
dos projetos agora aprovados.
A Funcap entrará em contato em breve
com os beneficiados para tratar da contratação dos projetos. O resultado completo do
Edital n° 07/2012 – Programa Jovens Pesquisadores pode ser acessado em:
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/resultados/145.pdf
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Funcap realiza Seminário de Acompanhamento dos projetos
Finep/Funcap Pappe Integração nº10/2010
A Funcap realizou o Seminário de
Acompanhamento dos Projetos Finep/Funcap Pappe Integração nº10/2010 durante
os dias 13 e 14 de dezembro, em seu auditório, com a participação do chefe substituto do Departamento de Operações de
Subvenção da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), Richard Affonso Corrêa.
Na ocasião, representantes de empresas
com projetos aprovados no edital apresentaram os resultados atuais dos investimentos.
Para Samir Bayde, proprietário da
Samir Bayd Engenharia, o seminário serve
também como uma prestação de contas
com os agentes apoiadores. “Nós agradecemos ao Governo Federal e ao Governo
Estadual, pois esses recursos podem mudar a vida da minha empresa. Assim que
fiquei sabendo do edital, fui logo atrás”,
afirmou.
De acordo com Yure Sabino, diretor
comercial da SoftSite, o Seminário é importante para os dois lados, pois é uma
oportunidade de apresentar o resultado
do trabalho realizado. “Nós gostaríamos
de parabenizar o Governo do Estado, por
meio da Funcap, e também de agradecer
o apoio e os investimentos”, afirmou.
Para Lindomar Roberto, coordenador
de projetos e idealizador da Policlay Nanotech, as dificuldades apresentadas por algumas empresas deve-se ao fato de todas
estarem investindo em inovação. “O seminário é bom para sabermos quais foram os
caminhos percorridos por algumas empresas para que pudessem alcançar os objetivos na execução do projeto”, destacou.
Jaime Alex Boscov, sócio-diretor da
DPM Engenharia, ressaltou a importância
do evento para melhorar o diálogo entre os
envolvidos. “São realizados poucos fóruns

como esse. Nossa relação acaba ficando
um pouco burocrática. O momento é bom
para externarmos nossas preocupações e
também acompanhar outras empresas. Saber como elas estão lidando com as suas
dificuldades”.
Richard Affonso Corrêa destacou a
importância do seminário para avaliar em
quais partes os processos precisam melhorar e para saber como está a situação
das empresas. “Conhecer os projetos facilita o trabalho de acompanhamento de
quem recebe os relatórios. Os próximos
editais trarão melhorias com o objetivo de
facilitar o acesso aos recursos e também a
execução deles”, afirmou.
Outras empresas, como ETS Assessoria e Soluções em Informática, Inovagro,
Technoview Engenharia, AGB Indústria e
Comércio de Móveis, Emetech, Genpharma, Bioclone, Wikinova, Ifactory, Dyad, Bureau Tecnologia, Informar, Plastsan, Clínica Odontológica Moreira e Araújo Ss e Sol
Empreendimentos também apresentaram
os projetos desenvolvidos com recursos do
edital.

Publicado edital do Programa Novos Talentos da Capes
A Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes)
publicou, terça-feira (11), o Edital nº 55/2012
referente ao Programa Novos Talentos. Voltado ao apoio a projetos extracurriculares,
o programa investe em novos talentos da
rede pública para inclusão social e desenvolvimento da cultura científica. O programa é coordenado pela Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica
(DEB).
O objeto do edital é apoiar projetos
para realização de atividades extracurriculares para professores e alunos da educação básica - tais como cursos, oficinas ou
equivalentes - que ocorram no período de
férias das escolas públicas e/ou em horário
que não interfira na frequência escolar.
As atividades devem valorizar espaços
inovadores, como dependências de universidades, laboratórios e centros avançados
de estudos e pesquisas, museus e outras
instituições, inclusive empresas públicas e
privadas, visando ao aprimoramento e à
atualização do público-alvo e a melhoria do
ensino de ciências nas escolas públicas do
país.
Inscrições
Podem enviar propostas instituições
públicas de ensino superior (Ipes), por meio
do Sistema Integrado Capes (Sicapes), que

estará aberto a partir do dia 21 de dezembro de 2012.
As inscrições podem ser feitas até o
dia 18 de janeiro de 2013.A DEB orienta
que antes da inscrição é de fundamental
importância a consulta ao Regulamento do
Programa Novos Talentos (Portaria nº 173
de 6 de dezembro de 2012), bem como
os anexos do edital, disponíveis na página
do programa. Os projetos devem prever o
início das atividades a partir de julho de
2013 e terão prazo de execução de 24 meses. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser solicitadas pelo e-mail
novostalentos@capes.gov.br ou pelos telefones (61) 2022-6687 e 2022-6568.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Capes
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