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Ministério da Saúde divulga editais para pesquisas e ações de
prevenção e promoção em vigilância à saúde
A Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS) do Ministério da Saúde (MS) é responsável nacionalmente por todas as
ações de vigilância, prevenção e controle de doenças. Em junho, um edital
e uma chamada seguem essa linha de
ação.
O Chamamento Público nº 02/2013
– Estudos e Pesquisas Aplicadas em
Vigilância em Saúde, a ser lançado ainda neste mês, consiste em divulgar as
linhas temáticas de pesquisas e estudos prioritários para o ano de 2013.
O objetivo é que as instituições
manifestem interesse em colaborar
com a SVS/MS, por meio da apresentação de projetos que contribuam para o
fortalecimento das ações de vigilância
em saúde, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).
O regulamento completo do processo de submissão e seleção de projetos de pesquisa estará disponível
em breve no endereço eletrônico www.
saude.gov.br/svs. As linhas temáticas
prioritárias estão disponíveis no link:
http://bit.ly/11CQ0eA
A outra iniciativa é o Edital nº 19 –
Chamada para seleção de projetos de
Instituições Privadas, sem fins lucrativos para Ações de Prevenção e Promoção em Vigilância à Saúde.
Lançado no dia 11 de junho, o edital tem como objetivo ampliar a participação da sociedade civil em ações
de vigilância, prevenção e controle das
Doenças Sexualmente Transmissíveis,
HIV/Aids, hepatites virais, tuberculose,
hanseníase, malária e dengue.
Qualquer entidade privada, sem
fins lucrativos, poderá participar da
seleção. Cada projeto com ações de
abrangência municipal será benefi-

ciado com investimentos entre R$ 100
mil e R$ 200 mil. Projetos que forem
de alcance nacional poderão receber
R$ 500 mil. O financiamento das atividades terá prazo de um ano, podendo
ser prorrogado por mais um.
A instituição interessada em participar do processo seletivo deverá
preencher os pré-requisitos para celebração de convênios e fazer a inscrição,
na página do Fundo Nacional de Saúde
(http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf), seguindo as regras estabelecidas por esse órgão. O cadastro poderá
ser feito até o dia 31 de julho de 2013.
Após o cadastramento, a instituição
deverá acessar o site do FNS. Na página principal, do lado esquerdo, clicar
em sistemas - convênios - proposta de
convênio - acesso proponente -inserir
CNPJ e senha do SICONV. No local de
cadastramento, devem ser realizadas
as opções: 1º Secretaria de Vigilância
em Saúde 2013; 2ºCorrente - Ações de
Promoção e Prevenção de Vigilância em
Saúde. Posteriormente, a inserção das
propostas pode ser feita.
Mais informações sobre Chamamento Público nº 02/2013 pelo e-mail
pesquisa.svs@saude.gov.br
ou
pelo
telefone (61) 3213-8422.
		
Confira o Edital nº 19: http://
bit.ly/16T73gJ
Com informações do Portal da
Saúde

Funcap informa: Segundo adendo ao edital nº 06/2013 - Pappe Integração
A Fundação Cearense de Apoio
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) prorrogou, na última
sexta-feira (14), os prazos especificados no item 7 do Cronograma do edital
nº 06/2013 – Pappe Integração. Desta
forma, passam a vigorar as seguintes
datas:
Divulgação do resultado preliminar
da etapa de avaliação de mérito na
página da Funcap (www.funcap.ce.gov.
br): 24 de junho de 2013;
Interposição de recursos da etapa

de avaliação de mérito, em conformidade com o item 17 do edital: até o dia
4 de julho de 2013;
Divulgação do resultado final na
página da Funcap: 11 de julho de
2013;
Entrega da documentação exigida
para contratação da proposta: até o
dia 22 de julho de 2013.
Permanecem inalteradas todas as
demais cláusulas constantes do Edital.
O Adendo nº 02/2013 está disponível em: http://bit.ly/14NVg3l

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

Capes recebe propostas para Programa de Professor Visitante no Exterior
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
está recebendo propostas para seu
Programa Professor Visitante do Exterior (PVE), conforme edital publicado no
último dia 14 de junho. O Programa oferece como benefícios: bolsa de estudo e
pesquisa (R$ 6.931,54 e R$ 8.905,42),
passagem aérea e auxílio-instalação.
O objetivo do Programa Professor
Visitante no Exterior é incentivar a realização de visitas de curta, média e
longa duração de professores e pesquisadores atuantes no exterior a Instituições de Ensino Superior e institutos e
centros de pesquisas e desenvolvimento públicos brasileiros, em todas as
áreas de conhecimento, cuja formação
e experiência profissional representem
uma contribuição inovadora para a pósgraduação brasileira.
São elegíveis os programas de PósGradução (doutorado) de instituições
de ensino superior (públicas e priva-

das sem fins econômicos) e institutos e
centros de pesquisa e desenvolvimento
públicos brasileiros.
Confira a página do programa, com
o Edital CAPES Nº 36/2013 e formas de
contatos disponíveis com a equipe técnica: http://bit.ly/13umnAV
Fonte: Assessoria de Comunicação
da Uece

Campus Limoeiro do Norte do IFCE recebe inscrições para
Mestrado em Tecnologia de Alimentos
O campus Limoeiro do Norte do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou, na
última sexta-feira (14), edital para a segunda turma do Mestrado Acadêmico
em Tecnologia de Alimentos, o primeiro
da instituição no interior do Ceará. As
inscrições podem ser realizadas até o
dia 28 de junho.
O curso gratuito oferece nove vagas, com aulas iniciando em agosto
deste ano. As duas linhas de pesquisa
ofertadas são: “Desenvolvimento de
Processos e Produtos Alimentares no
Semiárido Nordestino” e “Fisiologia e
Bioquímica Pós-Colheita de Produtos
Regionais”.
O objetivo é qualificar profissionais
que atuam nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços
referentes às atividades do complexo
produtivo agropecuário e agroindustrial. O curso busca envolver, predominantemente, conservação, transformação,
padronização, controle de qualidade de
matérias-primas, produtos e processos

da agroindústria de alimentos. Ao todo,
dez professores-doutores compõem o
quadro docente.
O processo seletivo está aberto a
todos os que possuem diploma oficial
ou reconhecido (ou ainda certificado de
conclusão) de curso superior em Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Biologia,
Agronomia e demais áreas afins.
As inscrições para seleção de candidatos são gratuitas e estão abertas via
internet pelo site do campus de Limoeiro do Norte: www.ifce.edu.br/limoeirodonorte.
A seleção ocorrerá por meio das
seguintes etapas: provas escritas de
conhecimento na área de Tecnologia de
Alimentos e de domínio na língua inglesa; análise do projeto de pesquisa currículo Lattes; histórico escolar de graduação; e entrevista com o candidato.
O e-mail para contato direto com o
curso é: mestradoalimentos.limoeiro@
ifce.edu.br.
Fonte: Assessoria de Comunicação
do campus Limoeiro do Norte do IFCE

Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação
da UFC em Sobral recebe inscrições
O Mestrado em Engenharia Elétrica
e de Computação do Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Sobral recebe inscrições até 24 de julho.
São ofertadas dez vagas para as áreas
de concentração “Sistemas de Informação” e “Sistemas de Energia Elétrica”.
O processo seletivo será baseado em
análise de currículo e de projeto de pesquisa.
O Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação do Campus da UFC em Sobral é recomendado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes)

com nota 3.
É o primeiro curso de mestrado em
Engenharia localizado no interior do
Ceará. Mais informações podem ser
encontradas no edital da seleção, no
site www.si3.ufc.br/sigaa/public, botão
“Processos seletivos”, opção “Processos seletivos – stricto sensu”.
Contato: Professor Alexandre Fernandes, coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
e de Computação. Telefone: (88) 36132603. Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
da Universidade Federal do Ceará
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