
Informativo Semanal da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ano V|Nº241 - 26/04/2013

Assessoria de Imprensa - imprensa@funcap.ce.gov.br - Edição: Assessoria de Imprensa- Redação: Rafael Ayala 

Funcap lança chamada do Programa Pesquisa para o SUS
 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) lançou, na quarta-feira (24), em 
parceria com o Ministério da Saúde, com 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e com a 
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 
(Sesa), a Chamada nº 07/2013 - Pesqui-
sa para o SUS: gestão compartilhada em 
Saúde (PPSUS).
 A chamada visa apoiar a execução de 
projetos de pesquisa que promovam a for-
mação e a melhoria da qualidade de aten-
ção à saúde no Estado do Ceará no con-
texto do Sistema Único de Saúde (SUS), 
representando significativa contribuição 
para o desenvolvimento da Ciência, Tec-
nologia e Inovação em Saúde no Ceará.
 Poderão apresentar projetos pesqui-
sadores com doutorado vinculados a insti-
tuições de ensino e/ou pesquisa do Ceará. 
As propostas aprovadas serão financiadas 
com recursos de capital, custeio e de bol-
sas, no valor global estimado de R$ 4,3 
milhões, sendo R$ 3 milhões oriundos do 
DECIT/SCTIE/MS, a serem repassados 
pelo CNPq, para despesas de capital e 
custeio, e R$ 1,3 milhão da Funcap, pro-
venientes do Tesouro do Estado do Ceará, 
para despesas de capital, custeio e bol-
sas.
 As propostas devem ser apresenta-
das sob a forma de projetos de pesquisa e 
enviadas por meio eletrônico e em versão 
impressa. O envio das propostas por meio 
eletrônico deve ser feito por intermédio do 
Formulário de Apresentação de Projetos 
de Pesquisas, disponível no Sistema Infor-
matizado do PPSUS, página do Ministério 
da Saúde, no endereço: http://www.sau-
de.gov.br/sisct; opção de menu: Progra-
ma de Pesquisa para o SUS (link “PPSUS 

Edital da Capes promove intercâmbio científico entre institutos de 
educação superior do Brasil e da França

 A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) di-
vulgou, na semana passada, o edital nº 
21/2013, que seleciona projetos conjun-
tos de pesquisa para início no ano de 2014, 
no âmbito do programa Capes/Cofecub. O 
programa tem como objetivo o intercâm-
bio científico entre instituições de ensino 
superior (IES) do Brasil e da França e a for-
mação de recursos humanos de alto nível 
nos dois países.
 Para ser inscrita, a proposta deve 
atender aos requisitos descritos no edital 
e conter planejamento de atividades con-
siderando a duração máxima de financia-
mento dos projetos de quatro anos. As ins-
crições são gratuitas e devem ser feitas 
exclusivamente pela internet, até 6 de ju-
nho, mediante o preenchimento do formu-

lário de inscrição. A proposta em francês 
deve ser encaminhada pelo link disponibi-
lizado para este fim na página do EGIDE.
 A seleção das propostas será feita em 
quatro etapas, sendo elas verificação da 
consistência documental, análise do méri-
to, priorização das propostas com parecer 
favorável e decisão final em reunião con-
junta entre a Capes e o Cofecub. As propos-
tas selecionadas terão como benefícios 
missões de trabalho, missões de estudo e 
recursos para material de custeio. A divul-
gação dos resultados está prevista para 
dezembro deste ano.
 Confira o edital: http://bit.ly/ZSWjbP
 Mais informações pelo e-mail cofecub.
projetos@capes.gov.br.
 Fonte: Coordenação de Comunicação 
Social da Capes

- Programa Pesquisa para o SUS”/“Edital 
CE – PPSUS/ FUNCAP 07/2013”). 

Cronograma
- Lançamento da Chamada na página da 
Funcap (www.funcap.ce.gov.br): 24 de abril 
de 2013
- Postagem da Chamada e abertura do For-
mulário de Propostas Online na página do 
SISC&T (www.saude.gov.br/sisct): 29 de 
abril de 2013
- Limite para submissão eletrônica das pro-
postas na página do SISC&T: até as 17h59 
do dia 6 de junho de 2013
- Limite para entrega da documentação 
complementar na Funcap: até as 17h do 
dia 7 de junho de 2013
- Divulgação do resultado e início da con-
tratação dos projetos aprovados: a partir 
de 30 de agosto de 2013
 Confira a Nota do Conselho Executivo 
da Funcap sobre o Edital 07/2013: http://
bit.ly/ZSSXWj. 
 Confira a chamada: bit.ly/10he44B
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Funcap divulga resultado preliminar das empresas pré-
qualificadas ao Pappe Integração

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) divulgou hoje (26) o resultado pre-
liminar das empresas aprovadas na etapa 
de pré-qualificação do edital nº 06/2013 
– Pappe Integração.
 No total, foram cadastradas 174 pro-
postas, embora apenas 76 tenham sido 
finalizadas. Desse número, 26 foram pré-
qualificadas na 1º etapa da avaliação pelo 
cumprimento de todos os requisitos exigi-
dos no edital, com entrega de toda a docu-
mentação obrigatória. 
 Os pareceres negativos das propos-
tas desqualificadas começam a ser envia-
dos hoje, além de estarem disponíveis na 
Plataforma Montenegro. A interposição de 
recursos ao resultado desta Etapa pode 
ser feita até o dia 8 de maio.
 A demanda global das empresas pré-
qualificadas totaliza R$ 8.418.120,61, 
estando as 26 propostas assim distribuí-
das: dez em Tecnologia da Informação; 
quatro em comércio e serviços; quatro 
em Saúde, Biotecnologia/Alimentos/Fár-
macos; duas em Biocombustíveis/Ener-
gia Eólica/Energias Alternativas; duas em 
Tecnologia de Materiais/Metal Mecânico/
Nanotecnologia; uma em Agronegócio; 
uma em Indústria da Construção Civil; 
uma em Indústria do Turismo e Hotelaria e 
uma em Mineração/Pedras Ornamentais/
Cerâmica.
 A chamada objetiva apoiar atividades 
de pesquisa e desenvolvimento de pro-
cessos e produtos inovadores, mediante a 
seleção de propostas para concessão de 
apoio financeiro na modalidade subvenção 
econômica. Para este edital, será investido 
um valor global de até R$ 7 milhões, sendo 
R$ 5 milhões concedidos pela Finep e R$ 
2 milhões pela Funcap, por meio de recur-
sos do Tesouro Estadual, para aplicação 
em 24 meses.

Incubadora de Empresas da Universidade Estadual do Ceará 
abre inscrição para seleção de empreendimentos 

 A Incubadora de Empresas da Univer-
sidade Estadual do Ceará (IncubaUece) 
está com inscrições abertas para seleção 
de novos empreendimentos para seu Pro-
grama de Incubação. 
 O edital 06/2013 visa selecionar 
novas empresas de base tecnológica, 
setores tradicionais e sociais, residentes e 
não-residentes na IncubaUece, que dispo-
nham de projetos que viabilizem soluções 
econômicas e/ou sociais, investimentos 
planejados para o desenvolvimento de 
seus produtos, processos ou serviços.
 O objetivo é criar um espaço onde a 
Incubadora e a Fundação Universidade 
Estadual do Ceará (Funece) possam ge-
rar sinergia em suas ações e promover um 
ciclo de fomento a inovações e a empreen-
dimentos sustentáveis. 
 Os interessados em apresentar proje-
tos devem seguir as exigências determina-
das no edital. 
 De acordo com a chamada 01/2013, 
serão considerados, para fins de pré-incu-
bação, projetos que demonstrem potencial 
de negócio inovador, mas que ainda não 
possuam estudo de viabilidade técnica, 
econômica e financeira ou protótipo para 
o início do negócio.
 Já para fins de incubação, serão con-
sideras empresas constituídas ou em fase 

de constituição, as quais já tenham domi-
nado a tecnologia, o processo de produção, 
disponham de capital mínimo assegurado 
e um plano de negócio definido, que permi-
tam o início da operação e do faturamento 
no máximo em até 24 meses após a insta-
lação na IncubaUece.
 Para fins de associação, serão con-
sideradas empresas já constituídas, com 
condição jurídica e fiscal regular, que dese-
jem desenvolver projetos, produtos ou pro-
cessos em parceria com os Laboratórios 
da Uece.
 Mais informações no site da Incu-
baUece (www.uece.br/incubauece ), pelo 
telefone (85) 3101-9973, ou pelo e-mail 
coordenacao@incuba.uece.br.
 Confira a Chamada (http://bit.ly/ZRVs-
ci ) e o Edital (http://bit.ly/181MBvk)
 Com informações da Assessoria de 
Imprensa da Uece

 Em 2012, a Funcap realizou um in-
vestimento total de R$ 26,6 milhões em 
financiamentos para projetos de pesquisa 
científica e inovação tecnológica, cujas 
seleções foram feitas por meio de editais 
em parceria com a Capes, CNPq, Ministério 
da Saúde e Finep, com recursos próprios
o Estado e do FIT.

Cronograma

- Interposição de recursos da etapa de pré-
qualificação: até o dia 8 de maio de 2013
- Divulgação do resultado da etapa de pré-
qualificação na página da Funcap (www.
funcap.ce.gov.br): 15 de maio de 2013
- Divulgação do resultado preliminar da 
etapa de avaliação de mérito na página da 
Funcap: 20 de junho de 2013
- Interposição de recursos da etapa de 
avaliação de mérito: até o dia 2 de julho de 
2013
- Divulgação do resultado final na página 
da Funcap: 9 de julho de 2013
- Entrega da documentação exigida para 
contratação da proposta: até o dia 19 de 
julho de 2013
 Confira o resultado: bit.ly/15WTbnt


