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Artigo: Os desafios da Funcap em 2013
 O ano de 2012 foi um período difícil 
para o Ceará e para o Brasil do ponto de 
vista econômico. Para um, a seca. Para o 
outro, uma atividade econômica em ritmo 
aquém do esperado, resultando em um 
crescimento também aquém do previsto e 
necessário. A sociedade cearense, como 
não poderia deixar de ser, sofreu o impac-
to dos dois fatos.
 A despeito do que se espera em anos 
“magros” e contrariando a lógica do sub-
desenvolvimento, o Governo do Estado, 
por meio da Funcap, aumentou significa-
tivamente seus investimentos em ciên-
cia, tecnologia e inovação em relação a 
2011. 
 Foram concedidos novos 287 financi-
amentos para projetos de pesquisa cientí-
fica e inovação tecnológica, cujas seleções 
foram feitas por meio de editais em par-
ceria com a Capes, CNPq, Ministério da 
Saúde e Finep, com recursos próprios do 
Estado e do FIT. O resultado foi um inves-
timento total de R$ 26,6 milhões.
 Também por meio de editais foram 
concedidas 621 cotas de bolsas de mestra-
do, 314 de doutorado e 577 de iniciação 
científica, totalizando aproximadamente 
R$ 15 milhões investidos na formação de 
recursos humanos para a pesquisa cientí-
fica e tecnológica e o ensino superior.
 Além disso, o Governo do Estado au-
torizou o reajuste dos valores das bolsas, 
conforme solicitamos, equiparando-os aos 
valores das agências nacionais. Ressalte-
se que elas vêm sendo pagas no 1º dia 
útil de cada mês. 
 Foram concedidas, ainda, em parceria 
com a Capes, CNPq e com recursos própri-
os, por volta de 100 bolsas para atração e 
fixação de doutores na Capital e no interior 
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do Estado. 
 C o n s i -
derando a-
penas a Fun-
cap, essas 
ações resul-
taram em um 
aumento de 
21% nos in-
vestimentos 
do Governo 
Estadual em 
Ciência, Tec-

Unilab abre seleção para quatro vagas para professores
 A Universidade da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) 
divulgou, segunda-feira (07), o Edital Nº 
01/2013, referente à abertura de concur-
so público para professor adjunto da Área 
de Humanidades e Letras, para os setores 
de estudo “Antropologia”, “História” e “So-
ciologia”. Ao todo, são oferecidas quatro 
vagas. 
 As inscrições devem ser feitas até o 
dia 31 de janeiro, das 9h às 11h e de 14h 
às 16h30, na coordenação da Área de Hu-
manidades e Letras, no Campus da Liber-
dade.
 O processo seletivo constará de pro-
vas escrita; didática; exame oral; avaliação 

de títulos, com caráter classificatório. O re-
gime de trabalho é de 40 horas semanais, 
com dedicação exclusiva. A remuneração 
inicial será de R$ 7.627,02.
 As informações sobre datas, horários 
e locais de realização das provas serão 
divulgadas no endereço eletrônico www.
unilab.edu.br. A lista dos aprovados na 
Prova Escrita e classificados para as eta-
pas seguintes também será divulgada no 
mesmo endereço eletrônico e no quadro 
de avisos da Secretaria da Comissão Co-
ordenadora do Concurso.
 Confira o Edital Nº 01/2013 no site da 
Unilab
 Fonte: Ascom da Unilab

nologia e Informação (C,T& I) em relação a 
2011.
 Para 2013, os desafios da Funcap 
estão além da busca do uso efetivo dos 
recursos colocados à disposição pelos go-
vernos estadual e federal e da busca pela 
expansão desses recursos, uma vez que 
ambos são objetivos naturais de qualquer 
agência de fomento.
 O maior desafio é a consolidação de 
sua estrutura interna, instrumentos de 
avaliação e programas. Vencendo-o, co-
loca-se a Funcap a serviço do Ceará, de 
forma perene, na busca de competitivi-
dade em todos os setores que envolvem 
a produção de conhecimento, tecnologia e 
inovação.
 Um Ceará competitivo, com o auxílio 
da C,T& I, torna-se o mote para a estrutu-
ração da Funcap e para o fortalecimento 
de seus programas e instrumentos em 
2013.
 Haroldo Rodrigues, presidente da 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (Funcap).
 Artigo publicado no caderno de Opi- 
nião do jornal O Povo, no dia 4 de janeiro 
de 2013.
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Inscrições para o Ciência sem Fronteiras são prorrogadas até o dia 25 
 As inscrições para o Programa Ciência 
sem Fronteiras do Ministério da Educação 
foram prorrogadas por mais dez dias. Os 
interessados em se candidatar às novas 
chamadas de graduação-sanduíche em 
instituições na Suécia, Hungria, Noruega, 
Austrália, Alemanha, Canadá, Coreia do 
Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Ho-
landa, Itália, Japão, Portugal e Reino Unido 
têm até o dia 25 próximo para se inscre-
ver.
 Até o momento, mais de 40 mil pes-
soas são candidatas a participar da 
seleção do programa. A ampliação do pra-
zo original foi anunciada nesta terça-feira 
(8) pelo ministro da Educação, Aloizio Mer-
cadante.

Ciência sem Fronteiras
 Lançado em dezembro de 2011, o 
Ciência sem Fronteiras já concedeu cerca 
de 18 mil bolsas. A meta é oferecer 101 
mil até 2015. Serão 75 mil por parte do 
governo federal. As demais, com ajuda da 
iniciativa privada.
 O programa promove a consolidação, 
expansão e internacionalização da ciên-
cia e tecnologia, da inovação e da com-
petitividade brasileiras por meio do inter-
câmbio e da mobilidade internacionais de 

estudantes, professores e pesquisadores. 
A oferta de bolsas prevê as modalidades 
graduação-sanduíche, educação profis-
sional e tecnológica e pós-graduação — 
doutorado-sanduíche, doutorado pleno e 
pós-doutorado.
 Pelo programa, estudantes de gradu-
ação e de pós-graduação podem fazer es-
tágio no exterior para manter contato com 
sistemas educacionais competitivos em 
relação à tecnologia e inovação. Além dis-
so, o Ciência sem Fronteiras tenta atrair 
pesquisadores do exterior que queiram se 
fixar, por tempo determinado, no Brasil.
 Mais informações na página do Ciên-
cia sem Fronteiras na internet (www.cien-
ciasemfronteiras.gov.br
 Fonte:Ascom do MEC

 Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Uece recebe inscrições 
 Com o objetivo de atender à deman-
da de qualificação de profissionais da 
área da saúde, capacitando-os para a 
gestão de atividades docentes em serviço, 
o Mestrado Profissional em Ensino na 
Saúde (CMEPES) da Universidade Estadu-
al do Ceará (Uece) recebe inscrições para 
seleção até o dia 31 de janeiro.
 O mestrado tem como público-alvo 
profissionais graduados nas diversas 
profissões na área da saúde. 
 São ofertadas 25 vagas, distribuídas 
entre três linhas de pesquisa: “Desenho 
e Avaliação de Programas Educacionais”, 

com 8 vagas; “Processo Ensino Aprendiza-
gem nos Serviços de Saúde”, com 8 vagas; 
e “Gestão do Ensino na Saúde”, com 9 va-
gas.
 As inscrições devem ser realizadas 
na secretaria do Mestrado Profissional em 
Ensino na Saúde, das 8h30 às 11h e das 
14h às 17h. A secretaria está localizada 
no bloco do Centro de Energias Alternati-
vas e Meio Ambiente (CENEA), no Campus 
do Itaperi.
 Mais informações pelo telefone (85) 
3101.9644 e no endereço www.uece.br
 Fonte: Ascom da Uece

CNPq lança chamada do Ciência sem Fronteiras para laboratórios 
 O Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq/
MCTI) divulgou chamada de bolsas que 
contempla a seleção de 15 candidatos 
para os laboratórios da empresa multina-
cional britânica GlaxoSmithKline (GSK). 
As inscrições para concorrer ao processo 
seletivo devem ser efetuadas até 15 de fe-
vereiro.
 As bolsas de intercâmbio serão finan-
ciadas pelo programa Ciência sem Frontei-
ras e o investimento previsto é de R$ 1,1 
milhão. 
 As modalidades contempladas na 
chamada são Doutorado Sanduíche no Ex-
terior (SWE) e Pós-Doutorado no Exterior 
(PDE). O resultado da seleção será divul-
gado no Diário Oficial da União (DOU) e na 
página do CNPq na internet, a partir de 
março.
 Na chamada, as áreas indicadas 
como prioritárias são: doenças metabóli-
cas, doenças tropicais e negligenciadas, 
doenças infecciosas (antibacterianos/an-
tivirais), doenças respiratórias, processos 
inflamatórios e imunologia e biofarmacêu-
tica. O documento lista as atividades con-
templadas.

 A seleção é dirigida aos estudantes 
que tenham como objetivo desenvolver 
parte de sua tese ou projeto de pós-douto-
rado nos laboratórios da GlaxoSmithKline 
no Reino Unido, nos Estados Unidos e na 
Espanha. O apoio às propostas seleciona-
das tem início também a partir de março.
Análise
 A relação dos candidatos pré-selecio-
nados pelo comitê do CNPq será encamin-
hada para análise da GSK, que avaliará 
mérito, viabilidade da realização do proje-
to e disponibilidade do supervisor adequa-
do.
 Os candidatos selecionados pela em-
presa deverão participar de uma entrevis-
ta, por telefone ou presencial, a ser real-
izada no Brasil. O não comparecimento à 
entrevista implicará eliminação no proces-
so seletivo.
 A GSK informará ao CNPq, ainda, as 
propostas aprovadas, os laboratórios nos 
quais os estudantes serão alocados e os 
pesquisadores responsáveis pela super-
visão dos bolsistas.
 Acesse a Chamada no site do CNPq: 
www.cnpq.br
 Fonte: Ascom do MCTI


