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Funcap lança edital de cooperação científica com 
institutos de pesquisa da França

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) lançou, na terça-feira (25), 
o Edital nº 08/2013 – Cooperação Inter-
nacional Funcap/FAPs/INRIA/INS21-
CNRS. Atualmente, outras dez funda-
ções de amparo à pesquisa (FAPs) do 
Brasil aderiram à chamada.
 O Institut National de Recherche 
en Informatique et Automatique (IN-
RIA) e o Centre National de la Recher-
che Scientifique (CNRS), por meio do 
Institut des Sciences de l’Information 
et de leur Interactions (INS2i), são dois 
dos maiores institutos de pesquisa da 
França na área de tecnologia da infor-
mação e da comunicação.
 O edital de cooperação científica 
visa apoiar o desenvolvimento de pro-
jetos conjuntos de pesquisas cientí-
ficas, tecnológicas e de inovação, de 
grande impacto, na área das ciências 
e tecnologias da informação e comuni-
cação (TIC). O apoio será por meio do 
financiamento de atividades de coo-
peração entre pesquisadores vincula-
dos a instituições sediadas no Ceará 
e nos demais estados que aderiram à 
chamada com pesquisadores do INRIA 
ou do INS2i-CNRS.
 As propostas aprovadas serão fi-
nanciadas pela Funcap com recursos 
no valor global de R$ 240 mil, oriun-
dos de recursos do Tesouro Estadual. 
O prazo máximo de execução é de 36 
meses. Podem apresentar projetos pes-
quisadores com vínculo empregatício 
ou funcional com instituições de ensi-
no superior (IES), centros e institutos 
de pesquisa e desenvolvimento públi-
cos e privados com sede no Ceará.
 Bolsas para estágios de estudantes 
de pós-graduação na equipe francesa 
parceira estão entre os itens finan-
ciáveis pela Funcap. Serão até dois es-
tágios, de três meses cada, compreen-
dendo três mensalidades de R$ 2 mil 
e R$ 2,5 mil (pagas no Brasil), para 
alunos de mestrado e doutorado, res-
pectivamente. Além da bolsa para os 
estudantes, a Chamada prevê financia-
mento de passagens de ida e volta em 
classe econômica e seguro saúde para 
pesquisadores e estudantes.
 Os interessados devem se inscre-
ver a partir do dia 5 de julho, quando 
o formulário eletrônico para submissão 

de propostas será postado no site da 
Funcap (www.funcap.ce.gov.br), até o 
dia 17 de setembro de 2013.

Cronograma
- Postagem do Formulário Eletrônico 
para submissão de proposta no site da 
Funcap (Plataforma Montenegro): 5 de 
julho de 2013;
- Data limite para submissão das pro-
postas: até as 17h do dia 17 de setem-
bro de 2013;
- Divulgação dos resultados no site da 
Funcap: a partir de 10 de fevereiro de 
2014;
- Início da contratação dos projetos: a 
partir de 10 de fevereiro de 2014; 
- Início da execução dos projetos aprova-
dos: a partir de 03 de março de 2014.

FAPs
 As seguintes fundações de amparo 
à pesquisa (FAPs) declararam interesse 
em integrar a chamada:
 Facepe – Fundação de Amparo à 
Ciência e Tecnologia do Estado de Per-
nambuco
 Fapeg – Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás
 Fapema – Fundação de Amparo à 
Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico do Maranhão
 Fapemig – Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Minas Gerais
 Fapergs – Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio Grande do 
Sul
 Fapesb – Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia
 Fundação Araucária – Apoio ao De-
senvolvimento Científico e Tecnológico 
do Paraná
 Fundect – Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino, Ciência 
eTecnologia do Estado de Mato Grosso 
do Sul
 Faperj – Fundação Carlos Chagas 
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro
 Fapespa – Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Pará
 Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/169.
pdf
 Mais informações sobre o edital 
pelo e-mail direc@funcap.ce.gov.br.
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Chamadas do Ministério da Saúde e do CNPq apoiarão 
projetos de pesquisa na área da saúde 

 O Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) lan-
çou, no dia 5 de junho, quatro chamadas 
públicas destinadas a projetos de pesqui-
sas na área da saúde, com valor total de R$ 
28 milhões. O financiamento das propos-
tas será efetuado com recursos do Minis-
tério da Saúde (MS), por meio do Fundo 
Setorial da Saúde. As inscrições seguem 
até o dia 22 de julho.
 A Chamada MCTI/CNPq/MS - SCTIE 
- Decit Nº 07/2013 apoiará o desenvolvi-
mento de projetos sobre Práticas Integra-
tivas e Complementares (PICs) no Sistema 
Único de Saúde (SUS), considerando: Me-
dicina Tradicional Chinesa/Acupuntura; 
Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitote-
rapia; e Termalismo Social e Medicina An-
troposófica. As propostas devem estar em 
conformidade com a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) do SUS. Será dada prioridade aos 
projetos encaminhados em rede ou por 
multicêntricos.
 A Chamada MCTI/CNPq/MS- SCTIE- 
Decit Nº 15/2013 selecionará propostas 
de pesquisas que visem contribuir com 
a realização de ensaios clínicos e a con-
solidação de produtos estratégicos para 
o SUS. Será dada prioridade aos projetos 
das instituições integrantes da Rede Na-
cional de Pesquisa Clínica (RNPC) e da 
Rede Nacional de Terapia Celular (RNTC).
 Já a Chamada MCTI/CNPq/MS - SCTIE 

Funcap divulga resultado preliminar da etapa 
de avaliação de mérito do Pappe Integração

 A Funcap divulgou, na segunda-feira 
(24) o resultado preliminar da etapa de 
avaliação de mérito do Edital nº 06/2013 
– Pappe Integração. Das 33 empresas 
aprovadas na fase anterior, de pré-qualifi-
cação, 12 receberam recomendação para 
a contratação dos projetos. O valor dos re-
cursos aprovados até o momento é de R$ 
3.607.185,05.
 As propostas não recomendas podem 
ser objeto de recurso, que deve ser inter-
posto até o dia 4 de julho de 2013, con-
forme dispõe o Edital. 
 O resultado final do edital será divul-
gado no dia 11 de julho de 2013, na página 
da Funcap (www.funcap.ce.gov.br). Caso 
a demanda global das propostas aprova-
das na primeira rodada não comprometa 

todos os recursos do Edital, a segunda ro-
dada tem início previsto para o dia 24 de 
julho de 2013.

Cronograma

- Interposição de recursos da etapa de ava-
liação 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.
 Confira o resultado: http://monte-
negro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/
resultados/168.pdf

- Decit Nº 08/2013 é voltada para projetos 
de pesquisas científicas, tecnológicas e de 
inovação, que contribuam para o fortaleci-
mento da capacidade nacional da pesquisa 
em educação permanente e aquisição de 
novas tecnologias para dimensionamento 
da força de trabalho em saúde no âmbito 
do SUS. Será dada prioridade aos projetos 
encaminhados por redes ou multicêntri-
cos.
 A Chamada MCTI/CNPq/MS- SCTIE- 
Decit Nº 06/2013 apoiará projetos que 
visem contribuir para o fortalecimento da 
capacidade nacional das pesquisas de 
avaliação de tecnologias em saúde nos 
seguintes eixos: atenção primária; enve-
lhecimento e condições crônicas; e moni-
toramento de tecnologias em saúde.
 A meta do MS é que esses estudos sub-
sidiem a tomada de decisão dos gestores 
da saúde quanto à alocação eficiente dos 
recursos da saúde no SUS. Essa ação con-
tribuirá para a consolidação da Rede Brasil-
eira de Avaliação de Tecnologias da Saúde 
(Rebrats). A prioridade será dos projetos 
encaminhados por redes ou multicêntri-
cos.
  Confira as chamadas:
Nº 06/2013 (bit.ly/14zWFIu); 
Nº 07/2013: (bit.ly/1528HN5); 
Nº 08/2013 (bit.ly/19C39gG); 
Nº 15/2013 (bit.ly/14BSE6o).
 Fonte: Coordenação de Comunicação 
Social do CNPq

Funcap divulga resultado do edital de estímulo à cooperação 
científica e desenvolvimento da pós-graduação

 A Funcap divulgou, na quarta-feira 
(26) o resultado do edital nº 02/2013 – 
Estímulo à cooperação científica e desen-
volvimento da pós-graduação, realizado 
em parceria com a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes). No total, serão beneficiados 21 
programas de pós-graduação stricto sen-
su das modalidades Mestrado Acadêmico 
e Doutorado em funcionamento no Ceará. 
 Os programas beneficiados estão dis-
tribuídos entre Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Universidade Regional do 
Cariri (Urca), Campus Sobral da UFC, Uni-
versidade Estadual do Ceará (Uece), Univer-
sidade de Fortaleza (Unifor) e no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará (IFCE).
 O edital visa fortalecer o ensino de 
pós-graduação stricto sensu (mestrado 
acadêmico e doutorado) no Ceará, por 
meio do financiamento de despesas de 
custeio inerentes à execução dos mesmos. 
A Capes, dentro do âmbito do Acordo de 
Colaboração com a Funcap, destinou R$ 
2,5 milhões para este Edital.  Os coordena-
dores das propostas aprovadas receberão 
correspondência com as instruções para a 
contratação das propostas pela Capes.
 Confira o resultado: http://monte-
negro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/
resultados/170.pdf


