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Mais de 13 mil vagas em nove países pelo programa Ciência sem Fronteiras                
 O Programa Ciência sem Fronteiras 
(CsF) abriu, na terça-feira (4), o período 
para inscrições na modalidade gradu-
ação. No total, são 13.480 vagas a-
bertas para 18 áreas do conhecimento 
científico e tecnológico em nove países 
da Europa, Ásia e América do Norte. Os 
interessados podem efetuar sua ins-
crição até julho de 2013, sendo que a 
data final depende do país de destino 
escolhido.
 Os países envolvidos nas chama-
das são: Alemanha (com 2.000 va-
gas previstas); Austrália (2.250 vagas 
previstas); Canadá (2.188 vagas pre-
vistas); Coréia do Sul (292 vagas pre-
vistas); Estados Unidos (2.000 vagas 
previstas); Finlândia (300 vagas previs-
tas); Hungria (2.300 vagas previstas); 
Japão (150 vagas previstas); e Reino 
Unido (2.000 vagas previstas). O candi-
dato deverá escolher o país de destino, 
que terá um parceiro definido para cui-
dar de sua devida inserção no exterior.
 As bolsas serão concedidas pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) e 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes/
MEC). 

 O candidato deverá conferir a qual 
instituição direcionar-se, de acordo com 
o país de destino escolhido, no site do 
programa (www.cienciasemfronteiras.
gov.br).
 O Ciência sem Fronteiras já imple-
mentou, até terça-feira (4), 22.229 bol-
sas em todas as modalidades Gradu-
ação, Doutorado e Pós-doutorado. O 
programa busca promover a consolida-
ção, expansão e internacionalização da 
ciência e tecnologia, da inovação e da 
competitividade brasileira por meio do 
intercâmbio e da mobilidade internacio-
nal. A iniciativa é fruto do esforço con-
junto dos Ministérios da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI) e do Ministério 
da Educação (MEC), por meio de suas 
respectivas instituições de fomento, 
CNPq e Capes.
 O projeto prevê a concessão de até 
101 mil bolsas em quatro anos para 
promover intercâmbio, de forma que 
alunos de graduação e pós-graduação 
façam estágio no exterior com a finali-
dade de manter contato com sistemas 
educacionais competitivos em relação 
à tecnologia e inovação. 
 Fonte: Coordenação de Comunica-
ção Social do CNPq

Primeiros lugares da lista dos projetos classificáveis do 
Edital 05/2012 – BPI são aprovados

 A Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Funcap) informou ontem (6) 
que foram aprovados os projetos clas-
sificados em primeiro lugar da lista de 
classificáveis do Edital 05/2012 – Pro-
grama de Bolsas de Produtividade em 
Pesquisa e Estímulo à Interiorização 
(BPI).
 O cancelamento de alguns proje-
tos permitiu que Funcap aprovasse os 
primeiros lugares de cada uma das sete 
grandes áreas de conhecimento repre-
sentadas pelas suas Câmaras de As-
sessoramento Técnico-científico (Ciên-
cias Biológicas e Ambientais; Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 
Linguagem e Artes; Ciências Médicas e 
da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; 
Ciências Agronômicas e Veterinárias; 
Engenharia e Ciências da Computa-
ção).
 Os coordenadores dos projetos 
agora aprovados devem se manifestar 
pela aceitação ou declinação do auxílio 
até o dia 20 de junho de 2013. 
 O objetivo do edital é promover a 
atração e fixação de pesquisadores 
doutores produtivos para atuação em 

instituições de ensino superior e pes-
quisa localizadas no interior do Ceará.
 O edital foi lançado em 16 de ju-
lho de 2012 e recebeu 183 propostas, 
oriundas de dez instituições do interior 
cearense. 
 O resultado foi divulgado em 11 
de setembro de 2012, com 63 propos-
tas aprovadas e 25 propostas em uma 
lista de classificáveis (http://monte-
negro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/
resultados/137.pdf).
 Confira a lista dos novos pro-
jetos aprovados: http://montene-
gro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/
resultados/166.pdf
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Funcap participa de chamadas do Ciência sem Fronteiras
 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) está participando das chamadas 
do Programa Ciência sem Fronteiras para 
bolsas de Pesquisador Visitante Especial 
(PVE) e para Atração de Jovens Talentos 
(BJT). 
 As inscrições estão abertas até 19 
de agosto. Ministério da Educação (MEC), 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI), Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP) 
são os responsáveis pela chamada.
 O objetivo das bolsas PVE é fomentar o 
intercâmbio e a cooperação internacional 
por meio da atração de lideranças interna-
cionais que tenham destacada produção 
científica e tecnológica para promover a 
consolidação, expansão e internaciona-
lização da ciência e tecnologia, da inova-
ção e da competitividade do país.
 O pesquisador indicado para a bolsa 
PVE deve ter reconhecida liderança cientí-
fica e/ou tecnológica internacional nas 
áreas contempladas pelo Programa e títu-
lo de doutor ou perfil equivalente. A dura-
ção das bolsas varia de dois a três anos, 
com permanência mínima no Brasil de 30 
dias e máxima de 90 dias a cada ano de 
projeto, em estadias contínuas ou não.
 As propostas submetidas à chamada 
pelos pesquisadores devem ser vincula-
das aos programas de pós-graduação no 
Brasil recomendados pela Capes ou por 
unidades de pesquisa do MCTI, como Ins-
titutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(INCT) do CNPq e grupos de pesquisa co-
ordenados por pesquisadores bolsistas de 
produtividade em pesquisa (PQ) ou em de-
senvolvimento tecnológico e extensão ino-
vadora (DT).
 Segundo o edital, não serão aceitas 
propostas cujos coordenadores já pos-
suam projetos financiados com recursos 
de bolsa PVE vigentes, incluindo os conce-
didos por esta chamada ou por chamadas 
anteriores. 
 Já o objetivo das bolsas BJT é atrair 
e estimular a fixação, no Brasil, de jovens 
pesquisadores de talento residentes no 

Urca abre seleção para 21 vagas para professores temporários
 Estão abertas as inscrições para 
Processo Seletivo para contratação de 
Professor Temporário da Universidade 
Regional do Cariri (Urca). Serão desti-
nadas 21 vagas para as unidades de-
scentralizadas dos cursos de Ciências 
Econômicas, Direito e Educação Física, 
de Iguatu; Letras, Matemática e Ciên-
cias Biológicas, em Campos Sales; e 
uma vaga para o curso de Letras, em 
Missão Velha. As inscrições serão encer-
radas no próximo dia 12 de junho.
 As inscrições para o Processo Sele-
tivo podem ser feitas no Campus da 
Urca, no Pimenta, mediante entrega dos 
requerimentos à Comissão de Seleção 
do Processo Seletivo, e também na 
unidade da Universidade em Iguatu. O 
requerimento deve ser entregue nos 
horários das 09 horas às 12 horas e 
das 14 horas às 18 horas.

 Os requerimentos de inscrição tam-
bém poderão ser feitos por meio do en-
dereço eletrônico: www.urca.br, deven-
do a documentação exigida ser postada, 
via sedex, para a comissão de seleção 
até o último dia de inscrição. 
 Mais informações pelo telefone (88) 
3102.1244.
 Fonte: Assessoria de Imprensa da 
Urca

exterior, brasileiros ou estrangeiros, com 
destacada produção científica ou tecnológi-
ca. A duração das bolsas varia de 12 a 36 
meses e o resultado da aplicação será di-
vulgado no segundo semestre.
 A chamada ocorre em dois níveis. Para 
o nível A é necessário ser pesquisador 
doutor nas áreas contempladas pelo CsF 
com produção científica e tecnológica de 
destaque, cuja proposta seja recomendada 
pelo Comitê Julgador, no máximo entre os 
25% mais bem classificados na demanda 
qualificada, levando-se em consideração a 
pontuação final obtida.
 Para o nível B, todos os requisitos da 
opção A devem ser preenchidos. A única 
diferença é que para essa finalidade não é 
necessário obter a margem dos 25% mais 
bem classificados, pois será levada em 
consideração a pontuação final obtida.
 Todas as propostas devem ser apre-
sentadas sob a forma de projeto e en-
caminhadas exclusivamente via Internet, 
por intermédio do Formulário de Proposta 
Online, a partir da data indicada no Cro-
nograma, por meio do Portal Ciência sem 
Fronteiras (www.cienciasemfronteiras.gov.
br).
 Confira a chamada MEC/MCTI/Capes/
CNPq/FAPs nº 70/2013 – Bolsa de Atra-
ção de Jovens Talentos (BJT): http://bit.ly/
ZtYZjX.
 Confira a chamada MEC/MCTI/
Capes/CNPq/FAPs nº 71/2013 – Pesqui-
sador Visitante Especial (PVE): http://bit.
ly/14f5d67.
 Com informações da Coordenação de 
Comunicação Social da Capes e da Ascom 
do CNPq


