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Revista Entrepalavras recebe trabalhos para publicação até 16 de junho                
 A Revista Entrepalavras, do Departa-
mento de Letras Vernáculas da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), está receben-
do trabalhos para sua 5ª edição (agosto a 
dezembro de 2013) até o dia 16 de junho. 
A temática é livre e a publicação está pre-
vista para outubro deste ano. 
 As normas de publicação estão dis-
poníveis no site http://www.entrepalavras.
ufc.br/br/normas-publicacao. 
 Os trabalhos devem ser enviados para 
o e-mail submissao@entrepalavras.ufc.br. 
Podem participar alunos de graduação, 
pós-graduação, professores e pesquisa-
dores.

 Fundada em 2011, a Revista Entrepal-
avras é um periódico acadêmico-científico 
dedicado a divulgar trabalhos  originais  e  
inéditos de interesse da Linguística. Podem 
ser submetidos para publicação trabalhos 

originais inéditos 
que se enqua-
drem na política 
editorial da revista 
e se classifiquem 
nas categorias: ar-
tigos, relato de ex-
periência, resen-
has e traduções.
 Para a ela-
boração dos tra-
balhos, os autores 
devem observar 
as normas de pub-
licação do periódi-
co: http://bit.
ly/1a8gvPD
 Mais informa-
ções pelo e-mail 
submissao@en-
trepalavras.ufc.br

Prêmio Destaque da Iniciação Científica e 
Tecnológica 2013 com inscrições abertas

 O Prêmio Destaque da Iniciação Cientí-
fica e Tecnológica 2013 recebe inscrições 
até 30 de agosto. Atribuído anualmente 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), a 
iniciativa foi lançada no dia 7 de junho. 
 As inscrições devem ser realizadas 
nas Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Gra-
duação e Coordenações do PIBIC e PIBITI 
das universidades.
 A premiação tem como objetivo esti-
mular bolsistas do CNPq, que já se desta-
caram durante o ano, sob os aspectos de 
relevância e qualidade do seu relatório fi-
nal, e as instituições participantes do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic) que contribuíram de for-
ma relevante para alcançar os objetivos 
do programa.
 As categorias são: Bolsista de Inicia-
ção Científica, Bolsista de Iniciação Tec-
nológica e Mérito Institucional. Elas estão 
voltadas para as três grandes áreas do 
conhecimento: Ciências Exatas, da Terra e 
Engenharias; Ciências da Vida; e Ciências 
Humanas, Sociais, Letras e Artes.
 Os estudantes premiados receberão 
quantias em dinheiro, bolsas de mestrado 
e passagens aéreas e hospedagens para 
participar da reunião anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) em 2014. A instituição vencedora, 
por sua vez, receberá um troféu. 
 O resultado do prêmio será anuncia-
do pelo CNPq até o dia 29 de novembro 
de 2013, no endereço www.destaqueict.
cnpq.br, o mesmo destinado ao detalha-
mento da iniciativa e as inscrições. A ce-
rimônia de entrega será realizada na re-
união da SBPC, em 2014, em local a ser 

definido.
 O Prêmio será entregue na Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia e conta 
com a parceria da SBPC e da Academia 
Brasileira de Ciências. São Paulo (15), Mi-
nas Gerais (12) e Rio Grande do Sul (9) 
são os estados com o maior número de 
vencedores. 
 O Ceará conta com uma vencedora. 
No 2º Prêmio Destaque do Ano na Inicia-
ção Científica - Edição 2004, Sarah Russo 
Leite, à época na graduação em Direito 
da Universidade de Fortaleza (Unifor), foi 
a ganhadora na categoria Ciências Hu-
manas e Sociais, Letras e Artes. O título 
da pesquisa foi “O direito fundamental de 
propriedade e a comunidade do dendê”. 
Atualmente, Sarah é militar do Quadro 
Complementar do Exército Brasileiro, atu-
ando como assessora jurídica.
 Com informações da Coordenação de 
Comunicação Social do CNPq
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Observatório Nacional promove curso a distância em Astrofísica Geral
 O Observatório Nacional (ON) re-
alizará, até 29 de novembro de 2013, o 
curso a distância em Astrofísica Geral. 
Os participantes terão acesso a infor-
mações sobre a história da astronomia, 
a formação do universo, as característi-
cas e dinâmica dos astros, entre outros 
tópicos, de forma gratuita. 
 As inscrições podem ser feitas até 
30 de agosto, no site do Observatório 
Nacional (www.on.br/ead_2013). Cons-
tituído de 30 capítulos, o programa do 
curso faz uma viagem pela história da 
ciência e pelo Universo atualmente co-
nhecido. 
 Ao final do curso, o certificado será 
emitido e disponibilizado na página do 
Observatório Nacional, sem qualquer 
custo, para aqueles que completarem 
o curso com média mínima igual a sete. 
Os sete primeiros capítulos já foram dis-
ponibilizados.
 O curso tem caráter de divulgação 
científica e é voltado para um público 
não especializado em ciências exatas, 
por isso não é necessário qualquer co-
nhecimento prévio para acompanhá-lo 
a distância. O objetivo do Observatório 
é difundir, atualizar e socializar o co-
nhecimento científico para todos os in-
teressados em ciências.

Capes divulga edital do Prêmio Capes de Tese 2013
 A Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
divulgou, no dia 27 de maio, o edital do 
Prêmio Capes de Tese 2013. 
 O prêmio é outorgado às melhores 
teses de doutorado selecionadas em 
cada uma das 48 áreas do conheci-
mento reconhecidas pela Capes nos 
cursos de pós-graduação adimplentes 
e reconhecidos no Sistema Nacional 
de Pós-Graduação. Concorrem a esta 
edição as teses defendidas em 2012. 
 A premiação é constituída pelo 
Prêmio Capes de Tese; e Grande Prê-
mio Capes de Tese, em parceria com a 
Fundação Conrado Wessel.
 Serão concedidos, ainda, prêmios 
especiais para áreas pré-determinadas 
em parceria com a Fundação Carlos 
Chagas e com o Instituto Paulo Gonti-
jo.
 A pré-seleção das teses a serem in-
dicadas ao Prêmio Capes de Tese ocor-
rerá nos programas de pós-graduação 
das instituições de ensino superior que 
tenha tido, no mínimo, três teses de 
doutorado defendidas em 2012. 

 Após a indicação da tese vencedora 
pela comissão de avaliação, o coordena-
dor do programa de pós-graduação será 
responsável pela inscrição da tese, ex-
clusivamente, pelo site até as 18h do 
dia 5 de julho de 2013.
 Os Grandes Prêmios Capes de Tese 
terão as denominações a seguir:
• Ciências Biológicas, Ciências da 
Saúde, Ciências Agrárias, denominado 
“Grande Prêmio Capes de Tese Zeferino 
Vaz (2013)”;
• Engenharias, Ciências Exatas e da Ter-
ra e Multidisciplinar (Materiais e Biotec-
nologia), denominado “Grande Prêmio 
Capes de Tese Álvaro Alberto da Mota e 
Silva (2013)”;
• Ciências Humanas, Lingüística, Le-
tras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas 
e Multidisciplinar (Ensino), denominado 
“Grande Prêmio Capes de Tese Darcy 
Ribeiro (2013)”.
 Acesse a página do prêmio: http://
bit.ly/11yNPHC.
 Confira o edital: bit.ly/176fJ70
 Fonte: Coordenação de Comunica-
ção Social da Capes

 Os cursos a distância são ofereci-
dos gratuitamente pelo ON e já estão na 
sua 10ª edição. Eles são realizados com 
o objetivo de socializar o conhecimento 
científico e contribuir para a inclusão 
social por meio da divulgação de temas 
relacionados à atuação da primeira ins-
tituição científica do Brasil, o Obser-
vatório Nacional. O material produzido 
é disponibilizado no site do ON e pode 
ser copiado e impresso, desde que não 
seja publicado em outros meios. 
 Com informações da Divisão de Ati-
vidades Educacionais do Observatório 
Nacional

Uece e Hospital Geral de Fortaleza ofertam 
Especialização em Transplante de Órgãos

 A Universidade Estadual do Ceará 
(Uece), em parceria com o Hospital Geral 
de Fortaleza (HGF), vai realizar o primeiro 
Curso de Especialização em Transplante 
de Órgãos. Os candidatos têm até 28 de 
junho de 2013 para fazer as inscrições. A 
especialização é destinada a profissionais 
da área de saúde com nível superior e tam-
bém a estudantes do último semestre.
 O curso será ministrado em dois anos 
e as aulas acontecerão no HGF, uma vez 
por mês, ou seja, às sextas-feiras, das 18h 
às 22h, aos sábados durante todo o dia 

e nas manhãs de domingo. A certificação 
será pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa (PRPGPq) da Uece.
 A carga horária da Especialização em 
Transplante de Órgãos é de 960 horas/
aula. O objetivo do curso é formar e capac-
itar profissionais para atuação na área de 
transplantes com foco no desenvolvimento 
da atividade transplantadora nas Regiões 
Norte e Nordeste.
 Contato:  Wiviane de Sousa Mesquita. 
Telefone: (85) 3101-9793 e (85) 8688-
5643. Fonte: Ascom da Uece
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