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Funcap lança edital do Programa de Cooperação 
Internacional

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) lançou na quarta-feira, 27 
de fevereiro, o edital nº 05/2013 - Pro-
grama de Cooperação Internacional. 
 A chamada tem como objetivo 
apoiar, de forma complementar, o de-
senvolvimento de projetos conjuntos 
de pesquisas científicas, tecnológicas 
e de inovação, por meio do financia-
mento a atividades de cooperação en-
tre pesquisadores vinculados a insti-
tuições sediadas no Estado do Ceará 
e pesquisadores vinculados a institu-
ições sediadas no exterior.
 Poderão apresentar propostas pes-
quisadores e especialistas que tenham 
vínculo empregatício/funcional com 
instituições de ensino superior (IES), 
centros e institutos de pesquisa e de-
senvolvimento públicos e privados. 
 O proponente será, necessaria-
mente, o pesquisador coordenador do 
projeto e deverá ser docente perma-
nente de programa de pós-graduação 
sediado no Ceará.
 As propostas devem ser apresen-
tadas sob a forma de projeto e encami-
nhadas à Funcap exclusivamente via 
Internet, por intermédio de Formulário 
Eletrônico disponível na página www.
funcap.ce.gov.br, por meio da Platafor-
ma Montenegro.
Cronograma
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CNPq divulga chamada para apoio a congressos, workshops e eventos
 O Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), 
em parceria com a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), abriu ins-
crições para apresentação de propostas 
à realização de congressos, simpósios, 
workshops, seminários, ciclos de con-
ferências e outros eventos similares, no 
Brasil, de abrangência nacional ou in-
ternacional, relacionados à ciência, tec-
nologia e inovação.
 Para os eventos realizados entre 
01/07/2013 a 31/12/2013, os inte-
ressados devem enviar as propostas 
até 5 de abril de 2013. 
 Em relação aos eventos realizados 
entre 01/01/2014 a 30/06/2014, o 
recebimento das propostas é até 31 de 
outubro de 2013. 
 Os interessados devem encaminhar 
as propostas ao CNPq, por meio do site, 
preenchendo o Formulário de Propostas 
Online, disponível na Plataforma Carlos 

Chagas. Destaca-se que somente será 
aceita uma proposta por pesquisador.
 Estão disponíveis R$ 5 milhões do 
orçamento da Finep para financiar os 
eventos. Esclarecimentos e informa-
ções sobre o conteúdo da chamada po-
dem ser obtidos no endereço: 
http://bit.ly/WjUGsu
 Fonte: Assessoria de Comunicação 
Social do CNPq

- Lançamento do edital na página da 
Funcap: 27 de fevereiro de 2013
- Postagem do formulário eletrônico 
para submissão de proposta na página 
da Funcap: 6 de março de 2013
- Data limite para submissão das pro-
postas: até as 17h do dia 3 de abril de 
2013
- Data limite para apresentação da do-
cumentação complementar: até as 17h 
do dia 4 de abril de 2013
- Divulgação do resultado na página da 
Funcap: a partir do dia 3 de junho de 
2013
- Início da contratação dos projetos: a 
partir do dia 3 de junho de 2013

Confira o edital: 
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/
sugba/edital/153.pdf
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Campus de Limoeiro do Norte do IFCE recebe inscrições para 
especializações em Segurança Alimentar e em Fruticultura Irrigada
 Vão até o dia 8 de março as ins-
crições para a seleção de candidatos às 
especializações em Segurança Alimentar 
e em Fruticultura Irrigada do campus de 
Limoeiro do Norte do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE). Os cursos, gratuitos e com aulas 
presenciais, oferecem 24 e 25 vagas, res-
pectivamente. O processo contará com 
três etapas: análise de projeto, avaliação 
do currículo Lattes e entrevista.
 As aulas começam em abril deste ano 
para a pós-graduação em Fruticultura Irri-
gada. O curso terá duração de 14 meses, 
com 464 horas/aula - 384h obrigatórias e 
80hs para a realização do trabalho de con-
clusão do curso (monografia), em regime 
de tempo parcial, funcionando às quintas 
(noite) e às sextas (manhã e noite). Tam-
bém há possibilidade de disciplinas serem 
ministradas aos sábados.
 A especialização em Fruticultura Ir-
rigada é direcionada a profissionais com 
formação superior em diferentes áreas do 
conhecimento, como Recursos Hídricos, 
Irrigação, Drenagem, Saneamento Ambi-

Uece abre inscrições para Especialização em Enfermagem Cardiovascular 
 O Curso de Graduação em Enferma-
gem da Universidade Estadual do Ceará 
(Uece) está com inscrições abertas para 
a Especialização em Enfermagem Cardio-
vascular até o dia 20 de março. 
 O curso tem como público-alvo enfer-
meiros interessados em aperfeiçoar sua 
prática profissional na área da cardiologia 
e acadêmicos do último semestre de en-
fermagem.
 Serão oferecidas 30 vagas e as ins-
crições devem ser realizadas na coordena-
ção do Curso de Graduação em Enferma-
gem, no Campus do Itaperi. 
 A Especialização possui carga horária 
de 555 horas/aula e terá início em 22 de 
março de 2013, com término previsto para 
agosto de 2014. 
 As aulas acontecem a cada 15 dias 
às sextas-feiras, das 13h30 às 18h e aos 

sábados, das 8h às 18 horas.
 Para mais informações: (85)3101-
9798 – Falar com Rosa nos horários das 
8h às 11h e das 13h30 às 16h.
 Fonte: Assessoria de Imprensa da 
Uece

ental, Alimentos, Engenharia Agronômi-
ca, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, 
Biólogos e demais áreas afins.
 Para Segurança Alimentar, as ativi-
dades têm início em julho, com duração 
de 12 meses, com 420 horas/aula, das 
quais 380h obrigatórias e 40h para re-
alizar o trabalho de conclusão do curso. O 
regime de tempo é parcial, funcionando 
às noites de terças e quintas, podendo, 
ainda, serem ministradas disciplinas aos 
sábados. O curso é destinado a profis-
sionais de áreas como Tecnologia em Ali-
mentos, Química, Nutrição, Engenharia 
de Alimentos, Economia Doméstica, Ve-
terinária, Agronomia e áreas afins.
 A inscrição é gratuita e deverá ser re-
alizada na sala de pós-graduação (bloco 
09) do campus. O endereço é Rua Este-
vam Remígio, 1145, Centro, Limoeiro do 
Norte/CE (88 3447-6400). O candidato 
deverá apresentar os documentos lista-
dos no item 5 do edital (http://bit.ly/Wp1-
pvZ).
 Fonte: Assessoria de Comunicação 
do IFCE

Inscrições abertas para o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica
 Já estão abertas as inscrições para a 
33ª edição do Prêmio José Reis de Divulga-
ção Científica e Tecnológica. Os interessa-
dos têm até o dia 17 de maio para realizar 
a inscrição, que pode ser efetuada pelo 
próprio candidato ou seu representante 
legal ou por indicação de dirigentes de en-
tidades públicas ou privadas, em confor-
midade com o regulamento disponível no 
site www.premiojosereis.cnpq.br.
 Em 2013, a categoria contemplada é 
Divulgação Científica e Tecnológica, que 
premiará o pesquisador ou escritor en-
quanto divulgador da ciência, tecnologia e 
inovação para o grande público. 
 O premiado proferirá uma conferência 
sobre a sua contribuição para o conheci-
mento público da CT&I durante a reunião 
anual da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC).
 O prêmio é concedido anualmente 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) e 
se destina às iniciativas que contribuam 
significativamente para tornar a Ciência, 

a Tecnologia e a 
Inovação conhe-
cidas do grande 
público. Foi cria-
do, em 1978, em 
homenagem ao 
médico, pesqui-
sador, jornalista 
e educador, José 
Reis.
 De caráter 
individual e indi-
visível, a premiação é atribuída em sistema 
de rodízio a uma das três categorias: “Di-
vulgação Científica e Tecnológica”, “Jorna-
lismo Científico” e “Instituição e Veículo de 
Comunicação”. 
 Diploma, R$ 20 mil e participação na 
Reunião Anual da Sociedade para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC) compõem a pre-
miação.
 Mais informações sobre o prêmio no 
site www.premiojosereis.cnpq.br
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação Social do CNPq


