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Funcap divulga edital do Programa de Bolsas 
de Transferência Tecnológica

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) divulgou, na quarta-feira 
(3), o edital nº 09/2013 - Programa de 
Bolsas de Transferência Tecnológica 
(BTT) Funcap/Nutec. 
 O objetivo da chamada é selecio-
nar pesquisadores, profissionais e téc-
nicos, com proficiência técnica e/ou 
científica, para atuar na Fundação Nú-
cleo de Tecnologia Industrial do Ceará 
(Nutec). Os selecionados darão suporte 
ao desenvolvimento do Projeto de Ex-
tensão Industrial Exportadora (PEIEX), 
que tem como objetivo o apoio técnico 
e capacitação tecnológica de empre-
sas de micro, pequeno e médio porte 
da região metropolitana de Fortaleza. 
 Esse apoio e capacitação serão re-
alizados por meio da transferência de 
conhecimentos científicos e tecnológi-
cos nas seguintes áreas funcionais: 
Apoio à Inovação, Administração Es-
tratégica, Finanças e Custos, Vendas e 
Marketing, Comércio Exterior e Produto 
e Manufatura. Serão concedidas até 
15 bolsas, pagas pela Funcap com re-
cursos exclusivamente provenientes 
do Nutec. No total, será investido R$ 
1,248 milhão.
 A inscrição deverá ser encaminha-
da, obrigatoriamente, via internet, por 
intermédio do formulário disponível na 
Plataforma Montenegro (www.funcap.
ce.gov.br). 
 A documentação complementar 
impressa deve ser protocolada na sede 
da Funcap até o dia 5 de agosto. 

Mestrado Profissional em Recursos Hídricos da UFC prorroga inscrições
 As inscrições para o processo sele-
tivo do Mestrado Profissional do Pro-
grama de Pós-Graduação em Gestão 
de Recursos Hídricos (MPGRH) da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC) foram 
prorrogadas até o dia 10 de julho. 
 Os interessados deverão preencher 
a ficha de inscrição no site do Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA) e entregar na secre-
taria do MPGRH (bloco 713 no Campus 
do Pici) a documentação exigida pelo 
edital.
 O curso é vinculado ao Departa-
mento de Engenharia Hidráulica e Am-
biental da UFC e será ministrado por 
professores doutores e pós-doutores 
dos cursos de Engenharia da Universi-
dade, além de docentes convidados de 
outras instituições. 
 No total, são 35 vagas disponíveis. 
Conforme o edital (também disponível 

no SIGAA), o mestrado tem duração de 
dois anos. Para ingressar, o candidato 
deverá ser aprovado nas seguintes eta-
pas: avaliação de projeto, do currículo 
e do histórico escolar.
 O MPGRH pretende formar gestores 
na área. O curso será ministrado às sex-
tas-feiras, das 14h às 18h, e aos sába-
dos, das 8h às 12h. Alguns dos eixos 
curriculares do curso são: estudo das 
condições hidrológicas do Nordeste, 
análise de experiências nacionais e in-
ternacionais e domínio da legislação vi-
gente no País. Acesse o SIGAA: http://
bit.ly/Z1XBFS 
 Mais informações pelo site da As-
sociação Técnico-Científica Engenheiro 
Paulo de Frontin: http://bit.ly/12fUJC2
 Contato:  (85) 3366-9623
 Fonte: Coordenadoria de Comuni-
cação Social e Marketing Institucional 
da UFC

Cronograma

- Inscrições medi-
ante o preenchi-
mento de formu-
lário eletrônico 
específico dis-
ponível na Plata-
forma Montene-
gro (www.funcap.
ce.gov.br) - de 8 de julho até as 17h do 
dia 2 de agosto de 2013;
- Entrega da documentação comple-
mentar na sede da Funcap: do dia 8 
de julho ao dia 5 de agosto, das 8h às 
17h; 
- Publicação do resultado do julgamento 
na página eletrônica da Funcap: a partir 
do dia 20 de agosto de 2013
- Entrega dos documentos do bolsista 
e assinatura do Termo de Outorga na 
Funcap: do dia 26 ao dia 30 de agosto, 
das 8h às 17h;
- Primeiro mês da concessão: setembro 
de 2013.
- Confira a tabela com os valores das 
Bolsas de Transferência Tecnológica 
(BTT): http://bit.ly/12oSjSO 
 Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/171.pdf
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Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia 
para o SUS 2013 recebe inscrições

 Estão abertas as inscrições para 
o Prêmio de Incentivo em Ciência e 
Tecnologia para o Sistema Único de 
Saúde 2013. Os interessados podem 
se inscrever até as 18h do dia 26 de 
julho pelo site do Ministério da Saúde. 
O objetivo da premiação é promover, 
identificar e divulgar a produção técni-
co-científica com potencial de aplicabi-
lidade no SUS. Além disso, visa propor-
cionar reconhecimento ao pesquisador 
em saúde pelo seu papel no desenvol-
vimento social e econômico do país. 
 Podem participar pesquisadores, 
estudiosos e profissionais de saúde 
ou de qualquer área científica, com 
produção em nível de pós-graduação e 
trabalho aprovado em banca ou publi-
cado (revista indexada) no período de 
21 de maio de 2012 a 9 de junho de 
2013 com temática voltada para a área 
de Ciência e Tecnologia em Saúde.
 Os candidatos podem concorrer 
em quatro diferentes categorias: tese 
de doutorado (com premiação no valor 
de R$ 50 mil); dissertação de mestra-
do (R$ 20 mil); trabalho científico pu-
blicado (R$ 50 mil) e monografia de es-
pecialização ou residência (R$ 15 mil).
Histórico
 Criado em 2002, o Prêmio contem-
plou três categorias em sua primeira 
edição: tese de doutorado, disserta-
ção de mestrado e monografia de es-
pecialização/residência. Na edição de 
2008, em comemoração aos 20 anos 
do SUS, uma nova categoria foi criada: 
“Experiências bem-sucedidas de Incor-
poração de Conhecimentos Científicos 
ao Sistema Único de Saúde”, que foi 
congregada às quatro existentes. 
 Em 2011, em comemoração a 10ª 
edição foi criada a categoria “Acesso 
ao SUS” em substituição a “Experiên-
cias bem-sucedidas de Incorpora-
ção de Conhecimentos Científicos ao 
Sistema Único de Saúde”. Atualmente 
o prêmio contempla quatro categori-
as: tese de doutorado; dissertação de 
mestrado; trabalho científico publicado 
ou monografia de especialização ou 

Nutec abre seleção para estagiários
 A Fundação Núcleo de Tecnologia 
Industrial do Ceará (Nutec), vinculada à 
Secretaria da Ciência Tecnologia e Edu-
cação Superior do Estado (Secitece), 
está com inscrições abertas para a 
seleção de 15 estagiários. 
 As vagas disponíveis são para as 
áreas de: Engenharia Civil (1); Enge-
nharia de Alimentos (4); Engenharia 
Elétrica (2); Engenharia Mecânica (2); 
Engenharia Química (2); Geologia (1); 
Nutrição (1) e Química (2).
 Para concorrer às vagas, o aluno 
deve estar matriculado regularmente 
no curso superior na área determinada, 
com o mínimo de 50% dos créditos re-
queridos e ter obtido, pelo menos, 70% 
das médias finais das disciplinas cur-
sadas, isto é, todas as notas dos candi-
datos devem ser iguais ou superiores a 
7 (sete). 
 O estágio será de 20 horas sema-
nais, com uma bolsa no valor de R$ 
568,42.

 Os interessados 
deverão procurar a 
Unidade de Recursos 
Humanos do Nutec, 
no Campus do Pici, 
na Rua Professor Ro-
mulo Proença, s/ n, 
até o dia 12 de julho, 
das 8h às 12h e das 
14h às 16h30. No ato 
da inscrição, o candi-

residência.
 Em 2009, na categoria monografia 
de especialização/residência, foi pre-
miado o trabalho Protocolo de atenção 
à saúde de pessoas expostas ao mane-
jo inadequado de resíduos sólidos: um 
caminho para a estratégia de saúde da 
família, para ser aplicado na atenção 
primária em saúde. Foi realizada revisão 
de 259 prontuários de crianças meno-
res de cinco anos da área de abrangên-
cia da Equipe de Saúde da Família Li-
lás, localizada no bairro Pirambu, em 
Fortaleza, CE. 
 A pesquisa revelou que 75% de um 
total de 1.324 diagnósticos (doenças 
respiratórias, dermatológicas, diarrei-
cas e parasitárias) coletados em pron-
tuários podem ter relação com a dis-
posição final inadequada dos resíduos 
sólidos. As estratégias de implementa-
ção de ações de promoção, proteção, 
prevenção, vigilância, diagnóstico, 
tratamento, recuperação e reabilitação 
da saúde guiam a atuação de membros 
das Equipes de Saúde da Família, desde 
o manejo inadequado de resíduos sóli-
dos até os agravos causados por essa 
exposição.
 Acesse o hotsite da premiação: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/pre-
mio/inscricoes.php
 Com informações do Blog da Saúde 
do Ministério da Saúde

dato deverá apresentar: Cópia do CPF 
e Carteira de Identidade; Comprovantes 
de matrícula no 1º semestre de 2013;  
Histórico Escolar do curso superior re-
querido, atualizado no 2º semestre de 
2012; Curriculum padronizado com 
identificação de escolha das Unidades 
do Estágio.
 Em caso de dúvidas, ligar para a U-
nidade de Recursos Humanos do Nutec 
no telefone (85) 3101 2452.
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação e Marketing do Nutec
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Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero recebe inscrições 
 Estão abertas as inscrições para 
a 9ª edição do prêmio Construindo a I-
gualdade de Gênero. A premiação tem 
por objetivo estimular e fortalecer a re-
flexão critica e a pesquisa acerca das 
desigualdades existentes entre homens 
e mulheres em nosso país e sensibilizar 
a sociedade para tais questões.
 A iniciativa consiste em um con-
curso de redações, artigos científicos e 
projetos pedagógicos na área das rela-
ções de gênero, mulheres e feminismo. 
As propostas devem ser enviadas até o 
dia 30 de setembro.
 A escolha do tema é livre, mas é re-
comendado que reflexões envolvendo 
formas de discriminação sexual, étnica, 
racial e por orientação sejam considera-
das durante a construção dos textos.
 Os docentes também podem par-
ticipar, inscrevendo um projeto pe-
dagógico sobre questões de discrimi-
nação entre mulheres e homens, raça 
ou orientação sexual. 
 A iniciativa dos projetos pedagógi-
cos visa ampliar e replicar boas ex-
periências que existam ou serão real-
izadas nas escolas brasileiras, além de 
fomentar o envolvimento da comuni-
dade escolar em torno do debate sobre 
a igualdade.
 O prêmio foi instituído em 2005 
pela Secretaria de Política das Mulheres 
(SPM), no âmbito do Programa Mulher e 
Ciência. A iniciativa contou com o apoio 
do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECAD/
MEC), Secretaria de Educação Básica 
(SEB/MEC) e ONU Mulheres.
 Atualmente, a premiação conta com 
cinco categorias: Estudante de Ensino 

SBPC divulga programação da 65ª reunião anual
 A Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC) divulgou a 
programação de sua 65ª reunião anu-
al, que será realizada em Recife, de 21 
a 26 de julho, com o tema central Ciên-
cia para o novo Brasil.
 Serão, ao todo, 266 atividades, 
com a participação de pesquisadores 
renomados do Brasil e exterior, além 
de gestores do sistema estadual e na-
cional de C&T. Haverá 82 conferências, 
87 mesas-redondas, 60 minicursos, 16 
encontros, nove sessões especiais, seis 
simpósios e seis assembleias.
 O pesquisador alemão Ulrich Glas-
macher, da Universidade de Heidel-
berg, está entre os conferencistas. No 
dia 23 de julho, ele falará sobre mu-
danças climáticas, na conferência Cli-
mate change: geological and social 
properties. As atividades foram prepa-
radas com o objetivo de levar aos par-
ticipantes um panorama amplo do que 
melhor se faz em ciência hoje no Bra-
sil.
 Entre os temas que serão apresen-
tados estão: educação, ciência e tec-
nologia como pilares para a inovação; 
contribuições da Embrapa para a agri-
cultura brasileira; impactos das células-
tronco no tratamento da insuficiência 
renal aguda; novas oportunidades para 
a inovação em fármacos; sistema nacio-
nal de ciência, tecnologia e inovação: e 

impacto e avaliação da pesquisa.
 A novidade deste encontro é a rea-
lização da SBPC Mirim, um espaço para 
oficinas, contação de histórias e ativi-
dades de iniciação à pesquisa voltadas 
para crianças.
 Como em edições anteriores, tam-
bém serão realizadas a SBPC Jovem, a 
SBPC Cultural, a ExpoT&C. A SBPC Jo-
vem prevê atividades que visam desper-
tar o interesse dos jovens pela ciência e 
tecnologia. A programação contará com 
oficinas, salas temáticas e apresenta-
ções culturais, além de uma feira para 
a qual foram selecionados 50 trabalhos 
científicos, enviados por estudantes e 
professores do ensino básico de todo o 
Brasil.
 Na SBPC Cultural serão realizadas 
diversas atividades com foco na tradição 
regional. A ExpoT&C é uma mostra de 
ciência, tecnologia e inovação (CT&I) 
que reunirá centenas de expositores, 
como universidades, institutos de pes-
quisa, agências de fomento, entidades 
governamentais e outras organizações 
interessadas em apresentar novas tec-
nologias, produtos e serviços.
 Mais informações e a programação 
completa no site da 65ª Reunião Anual 
da SBPC (http://www.sbpcnet.org.br/
recife/home/)
 Fonte: Ascom do MCTI, com infor-
mações da SBPC

Médio (redações); Estudante de Gradu-
ação (artigos científicos); Graduado (a), 
Especialista e Estudante de Mestrado 
(artigos científicos); Mestre e Estudante 
de Doutorado (artigos científicos); e Es-
cola Promotora da Igualdade (projetos 
para as escolas de nível médio).
 A edição de 2012 bateu recorde em 
número de inscrições, relativamente às 
edições anteriores. 
 O certame recebeu 5.134 ins-
crições, sendo 304 da categoria Estu-
dante de Graduação; 417 da categoria 
Graduado, Especialista e Estudante de 
Mestrado; 237 da categoria Mestres e 
Estudante de Doutorado; 4.100 da ca-
tegoria Estudante do Ensino Médio, e 
76 da categoria Escola Promotora da I-
gualdade de Gênero.
 O concurso é organizado pela SPM, 
Ministério da Educação (MEC), Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), CNPq e ONU Mulheres.
 Para mais informações, acesse o 
site da premiação: www.igualdadede-
genero.cnpq.br.
 Com informações da Ascom do 
CNPq


