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FAFIDAM/Uece realizará workshop sobre recursos hídricos                 
	 A	Faculdade	de	Filosofia	Dom	Aureliano	
Matos	(FAFIDAM),	unidade	da	Universidade	
Estadual	 do	Ceará	 (Uece)	 em	Limoeiro	 do	
Norte,	a	Companhia	de	Gestão	de	Recursos	
Hídricos	 (Cogerh)	 e	 o	 Instituto	 Federal	 de	
Educação,	 Ciência	 e	 Tecnologia	 (IFCE)	 re-
alizarão	o	I	Workshop	sobre	Recursos	Hídri-
cos	do	Vale	do	 Jaguaribe,	 com	o	subtema	
“Bacias	Hidrográficas	em	áreas	Semiáridas:	
dinâmicas	e	gestão”.	
	 O	evento	será	sediado	em	Limoeiro	do	
Norte,	no	período	de	20	e	21	de	março	de	
2013.
	 O	objetivo	principal	é	criar	um	ambiente	
onde	profissionais	possam	trocar	experiên-
cias,	ampliar	o	conhecimento	para	a	busca	

da	sustentabilidade	em	bacias	hidrográficas	
incentivando	o	uso	racional,	social	e	susten-
tado,	contribuindo	para	a	melhoria	da	quali-
dade	de	vida	da	população.
	 A	partir	de	experiências	vivenciadas	de	
profissionais	e	pesquisadores	das	mais	di-
versas	áreas	do	conhecimento,	o	I	Workshop	
sobre	Recursos	Hídricos	do	Vale	do	Jaguar-
ibe	pretende	despertar	a	consciência	ambi-
entalista,	mobilizando	a	sociedade	com	in-
formações,	conceitos	e	aplicações.	
	 Mais	informações	com	Cleuton	Almeida	
da	Costa,	 pelos	 telefones	 (88)	 8811.0954	
e	 (88)	 9985.4326,	 ou	 na	 FAFIDAM:	 (88)	
3423.6962.	 Fonte:	Assessoria	de	Comuni-
cação	da	Uece

Funcap divulga resultado do edital 09/2012 – Programa de 
Quotas de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – Educação 

Profissional – Áreas Estratégicas
	 A	 Fundação	 Cearense	 de	 Apoio	 ao	
Desenvolvimento	Científico	e	Tecnológico	
(Funcap)	divulgou,	na	quarta-feira	(13),	o	
resultado	do	Edital	09/2012	Programa	de	
Quotas	 de	 Bolsas	 de	 Iniciação	 Científica	
Júnior	–	Educação	Profissional	–	Áreas	Es-
tratégicas.	
	 O	objetivo	principal	da	chamada	é	pro-
mover	a	concessão	de	bolsas	de	Iniciação	
Científico-Tecnológica	 (ICT-jr)	 aos	 alunos	
da	 Rede	 Estadual	 de	 Escolas	 de	 Educa-
ção	Profissional	do	Estado	do	Ceará,	que	
apresentem	bom	rendimento	acadêmico.
	 No	total,	foram	aprovados	24	projetos,	
oriundos	 de	 14	 municípios.	 No	 entanto,	
como	um	número	significativo	de	propos-
tas	aprovadas	solicitou	quotas	de	bolsas	
muito	aquém	do	disposto	no	Edital,	o	Con-
selho	Executivo	da	Funcap,	baseado	nos	
Itens	7	e	14	do	mesmo,	resolve	que:	
1)	o	valor	da	bolsa	de	Tutoria	a	qual	 faz	
jus	o	coordenador	do	projeto	será	propor-
cional,	mês	a	mês,	ao	número	de	bolsis-
tas	orientados;	2)	todos	os	projetos	terão	
uma	quota	de	até	10	bolsas	de	ICT-jr,	sen-
do	as	implementações	autorizadas	medi-

Comunicado aos bolsistas de ICT, Mestrado e Doutorado da Funcap 
 As	mensalidades	do	mês	de	março	dos	
bolsistas	da	Funcap	de	 Iniciação	Científica	
e	Tecnológica,	Mestrado	e	Doutorado	serão	
pagas	até	o	5º	dia	útil	do	mês	de	abril,	ou	
seja,	dia	05/04/2013,	ao	contrário	de	me-
ses	anteriores,	quando	vinham	sendo	pagas	
até	o	1º	dia	útil	de	cada	mês,	

A	data	estipulada	assim	se	justifica:
	 1)	Durante	este	mês	de	março	de	2013,	
implementam-se	as	quotas	concedidas	por	
meio	 do	 Edital	 08/2012	 -	 Programa	 Insti-
tucional	de	Bolsas	de	Iniciação	Científica	e	

Tecnológica	(aproximadamente	600	bolsas),	
e	 as	 renovações	 das	 Bolsas	 em	 curso	 de	
Mestrado	 e	 Doutorado	 (aproximadamente	
650	bolsas),	onde	no	caso	dos	últimos,	as	
documentações	podem	ser	entregues	até	o	
dia	18	de	março;	e	2)	Os	feriados	bancári-
os	e	institucionais	dos	dias	19,	25	e	29	de	
março	de	2013	comprometem	a	realização	
dos	 procedimentos	 internos	 e	 bancários	
necessários	à	realização	dos	pagamentos.
	 Caso	 haja	 mudança	 no	 prazo	 estipu-
lado,	a	Funcap	comunicará	oportunamente	
aos	bolsistas.

ante	 apresentação	do	Plano	 de	 Trabalho	
dos	candidatos	às	bolsas	e	o	atendimento	
dos	requisitos	constantes	no	Edital.
	 Em	2012,	a	Funcap	investiu	R$	15	mi-
lhões	na	 formação	de	recursos	humanos	
para	a	pesquisa	científica	e	tecnológica	e	
o	ensino	superior.	Foram	concedidas	621	
quotas	 de	 bolsas	 de	 mestrado,	 314	 de	
doutorado	e	577	de	iniciação	científica.
	 Confira	a	 lista	das	propostas	aprova-
das:	 http://montenegro.funcap.ce.gov.br/
sugba/edital/resultados/155.pdf
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Recife sediará Encontro Preparatório para o Fórum Mundial da 
Ciência abordando o tema: “Oceanos, Clima e Desenvolvimento”

	 Pela	primeira	vez,	o	Fórum	Mundial	da	
Ciência	(World Science Forum	-	WSF),	que	
ocorre	a	cada	dois	anos,	terá	lugar	fora	da	
Hungria	e	será	realizado	nos	dias	25	e	26	
de	novembro	de	2013,	no	Rio	de	Janeiro.	
	 O	fórum	é	organizado	pela	Academia	
de	Ciências	da	Hungria	em	parceria	com	
a	Organização	das	Nações	Unidas	para	a	
Educação,	a	Ciência	e	a	Cultura	(Unesco),	
com	 o	 International Council for Science 
(ICS),	a	American Association for the Ad-
vancement of Science	 (AAAS),	 a	 Acade-
my of Science for the Developing World 
(TWAS),	 o	 European Academies Science 
Advisory Council	 (EASAC)	 e	 a	 Academia	
Brasileira	de	Ciências	(ABC).
	 A	edição	2013	do	Fórum	Mundial	de	
Ciência	 terá	 como	 tema	 central	 “Ciência	
para	o	Desenvolvimento	Global”.	Para	sua	
organização,	o	Fórum	conta	com	a	Comis-
são	Executiva	Nacional	do	Fórum	Mundial	
de	Ciência	2013,	criada	no	final	de	2011,	
formada	 por	 representantes	 de	 12	 enti-
dades	do	setor	de	C,	T	&	I	(MCTI,	ABC,	SBPC,	
MRE,	MEC-CAPES,	CNPq,	FINEP,	CGEE,	AN-
DIFES,	CONSECTI,	CONFAP	e	Escritório	da	
Unesco	no	Brasil),	que	tem	como	missão	
a	preparação,	programação	temática	e	co-
ordenação	institucional	do	Fórum.
	 Pela	 importância	 do	 evento,	 as	 enti-
dades	 deliberaram	 por	 realizar	 7	 Encon-
tros	Preparatórios	(EP’s),	ao	evento	princi-
pal,	em	diferentes	capitais	brasileiras	[São	
Paulo	(1ºEP	-	agosto	2012),	Belo	Horizonte	
(2ºEP	-	setembro	2012),	Manaus	(3ºEP	-	no-
vembro	2012)	Salvador	(4ºEP	–	dezembro	
2012),	 Recife	 (5ºEP	–	 abril	 2013),	 Porto	
Alegre	(6ºEP)	e	Brasília	(7ºEP)],	onde	vêm	
sendo	discutidos	temas	relacionados	aos	
principais	 desafios	 da	 ciência	 no	 século	
XXI,	 nos	 contextos	 nacional	 e	 internacio-
nal.	
	 Quatro	 temas	 transversais	 serão,	
porém,	comuns	aos	7	Encontros:	(1)	Edu-
cação	em	ciência;	(2)	Difusão	e	acesso	ao	
conhecimento	e	interesse	social;	(3)	Ética	
na	ciência;	(4)	Ciência	para	o	desenvolvi-
mento	sustentável	e	inclusivo.
	 O	5º	Encontro	Preparatório,	que	será	
realizado	em	Recife,	tem	como	tema	cen-

Inscrições abertas para especializações na Urca e na Uece
	 A	Universidade	Regional	do	Cariri	(Urca)	
está	 com	 inscrições	abertas	para	especia-
lizações	em	Ecologia,	Direito	Penal	e	Crimi-
nologia	e	Educação	Ambiental,	enquanto	a	
Universidade	Estadual	 do	Ceará	 (Uece)	 re-
cebe	 inscrições	 para	 a	 especialização	 em	
Ensino	de	Língua	Portuguesa.
	 A	 Pró-Reitoria	 de	 Pós-Graduação	 e	
Pesquisa	da	Urca	 informa	que	as	aulas	do	
curso	de	pós-graduação	em	Direito	Penal	e	
Criminologia	estão	previstas	para	iniciar	em	
abril.	As	fichas	de	 inscrição	podem	ser	so-
licitadas	pelo	e-mail	fafabcabral@gmail.com	
(endereço	de	e-mail	protegido	contra	Spam-
Bots.	 É	 preciso	 ter	 o	 JavaScript	 habilitado	
para	vê-lo).	Mais	informações	pelo	telefone:	
(88)	9966.1988.
	 O	Centro	de	Humanidades	(CH)	da	Uece	
recebe	inscrições	para	a	especialização	em	
Ensino	 de	 Língua	 Portuguesa.	 O	 curso	 é	
destinado	 aos	 profissionais	 graduados	 ou	
estudantes	do	último	semestre	de	Letras	ou	
áreas	afins,	como	História	e	Pedagogia.	As	
aulas	acontecerão	todos	os	sábados	duran-
te	18	meses.

	 As	inscrições	estão	sendo	realizadas	às	
segundas,	 quartas,	 sextas	 e	 aos	 sábados,	
das	 13h	 às	 17h.	 Mais	 informações	 pelos	
telefones	(85)	3101.2030,	ramal	218,	(85)	
9906.3047	 (Jamile)	 e	 8590.3904	 (profes-
sora	 Cibele	 Gadelha),	 ou	 pelo	 e-mail	 joao.
goncalves@uece.br.
	 Mais	 informações	 sobre	 a	 pós-gra-
duação	 em	 Ecologia	 pelos	 telefones	 (88)	
9604.9059	e	(88)	3102.1291.	Sobre	a	es-
pecialização	em	Educação	Ambiental,	mais	
informações	pelo	telefone	(88)	9639.4640.
	 Com	informação	das	assessorias	de	co-
municação	da	Urca	e	da	Uece

tral	“Oceanos,	Clima	e	Desenvolvimento”.	
O	 encontro	 –	 que	 contará,	 na	 abertura,	
com	 a	 conferência	 “Ciência	 e	 Tecnologia	
como	Política	de	Estado”	do	ex-ministro	da	
Ciência,	Tecnologia	e	Inovação,	Prof.	Sergio	
Rezende	–	ocorrerá	no	Auditório	Central	do	
Campus	Regional	Tecnológico	do	MCTI,	na	
Cidade	Universitária,	nos	próximos	dias	15	
e	16	de	abril,	sob	os	auspícios	da	Represen-
tação	Regional	Nordeste	do	MCTI	 (ReNE/
MCTI),	da	Secretaria	de	Ciência	e	Tecnolo-
gia	do	Estado	(SECTEC)	e	da	Fundação	de	
Amparo	à	Ciência	e	Tecnologia	do	Estado	
de	Pernambuco	(Facepe).
	 Como	 é	 sabido,	 temos	 assistido	 nas	
últimas	décadas	um	aumento	significativo	
de	 estudos	 do	 comportamento	 do	 clima	
do	planeta,	com	a	constatação,	cada	vez	
maior,	 da	 importância	 dos	 oceanos	 nas	
variabilidades	 e	 possíveis	 mudanças	 do	
equilíbrio	climático.	
	 Ao	mesmo	 tempo,	 tendo	em	vista	as	
dimensões	continentais	do	Brasil	e	a	diver-
sidade	de	regimes	climáticos	e	de	biomas	
associados,	 fica	 evidente	 o	 potencial	 de	
contribuição	 do	 país	 para	 o	 entendimen-
to	 das	 mudanças	 climáticas	 regionais	 (e	
globais).	
	 O	5º	Encontro	Preparatório	de	Recife	
pretende	abordar	diferentes	combinações	
da	 trilogia	 “Oceanos,	Clima	e	Desenvolvi-
mento”,	 com	ênfase	na	 identificação	das	
contribuições	científicas	para	a	compreen-
são	dos	fenômenos,	para	o	enfrentamento	
e	adaptação	às	mudanças	anunciadas,	e	
para	o	desenvolvimento	 sustentável	 e	 in-
clusivo	das	populações	a	elas	submetidas.		
Trata-se,	 portanto,	 de	 uma	 reunião	 focal	
onde	cada	palestrante	foi	selecionado	em	
função	 de	 sua	 experiência	 no	 assunto	 a	
ser	abordado.
	 Ao	final	desse	debate	nacional	sobre	
o	papel	da	ciência	no	desenvolvimento	glo-
bal	 sustentável,	 os	 organizadores	preten-
dem	consolidar	as	proposições	e	principais	
conclusões	 em	 um	 documento	 que	 será	
divulgado	antes	da	 realização	da	 reunião	
internacional	no	Rio	de	Janeiro.
	 Fonte:	Núcleo	de	Divulgação	do	5º	EP-
Recife	do	WSF


