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Projetos da UFC e da Uece são aprovados no Programa Novos Talentos                
 A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) di-
vulgou, dia 17 de maio, o resultado final 
do edital n° 55/2012, referente ao Pro-
grama Novos Talentos. 
 “Interação Universidade-Escola com 
ciência e Educação”, da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC), e “Integrando Esco-
la e Universidade na Formação de Profes-
sores e Alunos da Educação Básica”, da 
Universidade Estadual do Ceará (Uece), 
estão entre os 86 projetos selecionados.
 O programado é voltado ao apoio a 
projetos extracurriculares. Coordenado 
pela Diretoria de Formação de Professores 
da Educação Básica (DEB) da Capes, in-
veste em novos talentos da rede pública 
para inclusão social e desenvolvimento da 
cultura científica.
 Os projetos aprovados receberão 

apoio para realização de atividades extra-
curriculares para professores e alunos da 
educação básica - tais como cursos, ofi-
cinas ou equivalentes - que ocorram no 
período de férias das escolas públicas e/
ou em horário que não interfira na frequên-
cia escolar.
 Mais informações pelo e-mail novosta-
lentos@capes.gov.br.
 Com informações da Coordenação de 
Comunicação Social da Capes

Funcap recebe propostas de bolsas de Pesquisador 
Visitante e Fixação de Pesquisador

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) retomou os Programas de Bolsas 
de Fixação de Pesquisador e Pesquisador 
Visitante. 
 As novas solicitações já podem ser 
submetidas em fluxo contínuo por meio 
de formulário próprio, disponível na Plata-
forma Montenegro. Consulte as Instruções 
Normativas nº 06/2009 - Programa de 
Bolsas de Fixação de Pesquisador (BFP) e 
nº 08/2009 - Pesquisador Visitante para 
mais informações sobre essas modali-
dades.
 O Programa de Bolsas de Fixação de 
Pesquisadores tem como principal finali-
dade estimular a fixação de doutores ti-
tulados recentemente em instituições de 
educação superior e pesquisa, empresas 
públicas de pesquisa e desenvolvimento e 
empresas privadas que atuem em investi-
gação científica ou tecnológica ou de ino-
vação, sediadas no Ceará, para atuar na 
área de sua formação acadêmica, predo-
minantemente em atividades de pesquisa 
e, de forma complementar, em atividades 
de ensino de pós-graduação e transferên-
cia tecnológica.
 Já a Bolsa de Pesquisador Visitante 
objetiva possibilitar a estada nas institu-
ições de pesquisa do Estado de pesqui-

Funcap prorroga prazo para seleção de estagiários
 A Funcap prorrogou o prazo para a 
seleção de 11  estagiários. As vagas são 
destinadas aos estudantes dos cursos de 
Direito (duas), Ciências da Computação 
(três), Ciências Contábeis (uma), Adminis-
tração (duas), Economia (duas) e Bibliote-
conomia (uma). 
 As inscrições foram prorrogadas até o 
dia 5 de junho e podem ser realizadas de 
segunda a sexta, das 08h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 16h30, no Serviço de Pro-
tocolo (SERP) da Fundação, localizada na 
Avenida Oliveira Paiva, número 941, bair-
ro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza 
(CE).
 Informações sobre documentação a 
ser entregue, valor da bolsa-estágio, carga 
horária e quais exigências para concorrer 
estão disponíveis no site da Funcap: www.
funcap.ce.gov.br.

sadores com comprovada experiência e 
elevada competência no desenvolvimen-
to de atividades de pesquisa científica e 
tecnológica e inovação, como forma de 
promover o intercâmbio científico e tec-
nológico com pesquisadores atuando em 
instituições fora do Ceará.
 Consulte a Instruções Normativas nº 
06/2009 - Programa de Bolsas de Fixa-
ção de Pesquisador (BFP): http://bit.
ly/13MtrV4
 Consulte a Instrução Normativa nº 
08/2009 - Bolsas de Pesquisador Visi-
tante: http://bit.ly/18lmqih
 Acesse a Plataforma Montenegro: 
http://bit.ly/14D92o9
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Prêmio de desenvolvimento sustentável com inscrições abertas   
 Estão abertas as inscrições para 
a segunda edição brasileira do Green 
Project Awards (GPA), iniciativa promo-
vida pelo Instituto Nacional de Tecno-
logia (INT/MCTI) e pela GCI Brasil, que 
objetiva reconhecer e distinguir orga-
nizações e indivíduos que promovam o 
desenvolvimento sustentável.
 Neste ano, foi criada a catego-
ria Gestão Eficiente de Recursos, que 
contemplará soluções inovadoras para 
o aumento da eficiência no uso de e-
nergia, água e materiais, reciclagem e 
tratamento de resíduos e outras ações 
de grande impacto nos níveis ambien-
tal, social e econômico. 
 As outras quatro categorias são: 
Iniciativa de Mobilização; Produto ou 
Serviço; Pesquisa e Desenvolvimento; 
e Iniciativa Jovem.
 Empresas, organizações não go-
vernamentais (ONGs), institutos de 
pesquisa, associações de classe, insti-
tuições públicas e estudantes podem 
se inscrever até 5 de junho pelo site do 
GPA (www.gpabrasil.com.br).
 A entrega do prêmio acontecerá 

Faculdade de Educação da UFC inscreve para Mestrado e Doutorado
 O Programa de Pós-Graduação em 
Educação Brasileira da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) inscreve, até 
29 de maio, para a seleção dos cursos 
de mestrado e doutorado em Educação 
Brasileira. 
 São oferecidas 68 vagas para o 
mestrado e 49 para o doutorado, em 
nove linhas de pesquisa: avaliação 
educacional; desenvolvimento, lingua-
gem e educação da criança; educação, 
currículo e ensino; Filosofia e Sociolo-
gia da Educação; História da Educa-
ção Comparada; história e memória da 
educação; marxismo, educação e luta 
de classes; movimentos sociais, educa-
ção popular e escola; trabalho e edu-
cação. As inscrições via Sedex para os 
residentes fora de Fortaleza devem ter 
data de postagem até o dia 26.
 Os interessados devem preencher 
o formulário eletrônico disponível no 
endereço www.si3.ufc.br/sigaa/pu-
blic, botão “Processos seletivos”, opção 

Funcap divulga resultado do edital de apoio a projetos 
de mestrado e doutorado interinstitucionais 

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) divulgou, segunda-feira 
(20), o resultado do edital nº 01/2013 
– Apoio a Projetos de Mestrado e Dou-
torado Interinstitucionais. 
 As propostas aprovadas são: Dou-
torado em Administração, do Campus 
Cariri da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), e Doutorado em Oncologia, do 
Instituto do Câncer do Ceará (ICC).
 O edital tem como objetivo apoiar 
a execução de projetos de Mestrado 
Interinstitucional (Minter) e Doutorado 

Interinstitucional (Dinter), previamente 
aprovados, mas não financiados, pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).
 Confira o resultado: http://bit.
ly/10Us3lt

em São Paulo, em 13 de setembro, 
quando se comemora o Dia Mundial da 
Amazônia.
 A iniciativa tem  o  apoio  institucio-
nal dos ministérios do Meio Ambiente, 
do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, da Secretaria-
Geral da Presidência da República, por 
meio da Secretaria Nacional de Juven-
tude, e da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, de São Paulo.
 Fonte: Ascom do INT

“Processos seletivos – stricto sensu”. 
 O formulário deve ser impresso e en-
tregue na secretaria da Coordenação da 
Pós-Graduação em Educação Brasileira 
junto com a documentação exigida, no 
horário das 13h30min às 17h30min.
 A secretaria funciona na Rua Waldery 
Uchoa, 1, bloco 122, altos, Benfica (CEP 
60020-110), em Fortaleza, e o telefone 
é (85) 3366.7679. Mais informações 
no site do Programa (www.poseduca.
ufc.br).
 Fonte: Coordenadoria de Comuni-
cação Social e Marketing Institucional 
da UFC


