
Informativo Semanal da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ano V|Nº252 - 12/07/2013

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

Funcap divulga resultado final do Pappe Integração
 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) divulgou, na quinta-feira (11), 
o resultado final do Edital nº 06/2013 – 
Pappe Integração. O valor a ser investido 
nos 14 projetos aprovados das empresas 
cearenses é de R$ 4.087.185,05. O prazo 
para a entrega da documentação exigida 
para contratação das propostas vai até o 
dia 22 de julho.
 Anteriormente, 21 propostas não 
foram recomendadas, e sete empresas 
interpuseram recursos. No entanto, ape-
nas dois foram considerados procedentes 
pela Câmara de Inovação da Funcap. Os 
projetos foram aprovados nas áreas de 
Saúde (4), Tecnologia da Informação (3), 
Agronegócio (3), Biocombustíveis (1), Mi-
neração (1), Indústria da Construção Civil 
(1) e Comércio e Serviço (1).
 Para a segunda rodada da chamada, 
a ter início no dia 24 de julho de 2013, es-
tão previstos recursos no valor de até R$ 
2.912.814,95. 
 A chamada objetiva apoiar atividades 
de pesquisa e desenvolvimento de pro-
cessos e produtos inovadores, mediante a 
seleção de propostas para concessão de 
apoio financeiro na modalidade subven-
ção econômica.
 O valor global a ser investido no Pappe 

Funcap divulga edital nº 10/2013 – Programa de Bolsas de 
Transferência Tecnológica Funcap/Funceme

 A Funcap divulgou, na quarta-feira 
(10), o Edital nº10/2013 - Programa de 
Bolsas de Transferência Tecnológica (BTT) 
Funcap/Funceme. 
 O objetivo da chamada é selecionar 
pesquisadores, profissionais e técnicos, 
com proficiência técnica e/ou científica, 
para atuar na Fundação Cearense de Me-
tereologia e Recursos Hídricos (Funceme) 
nas áreas de Meteorologia, Recursos Hídri-
cos, Agricultura, Meio Ambiente e Ener-
gia.
 Os selecionados irão atuar apoiando 
o desenvolvimento em um dos seguintes 
projetos de pesquisa: “Projeto Tempo, Cli-
ma e Impactos: Passado, Presente e Fu-
turo”; “Projeto Água” e “Projeto Meio Am-
biente”. 
 Os bolsistas selecionados serão pa-
gos com recursos da dotação orçamen-
tária anual da Funceme. No total, serão in-
vestidos até R$ 2,1 milhões. Os recursos 
financeiros estimados para 2013 são de 
R$ 270 mil.
 Serão concedidas até 50 bolsas. Des-
tas, 26 serão implementadas imediata-
mente após a divulgação do resultado do 
Edital. 
 As outras 24 serão implementadas 
eventualmente, a depender do desenvol-
vimento do projeto e sob demanda insti-
tucional da Funceme, dentro do prazo de 

vigência do Edital.
 A inscrição deverá ser encaminhada, 
obrigatoriamente, via internet, por inter-
médio do formulário disponível na Plata-
forma Montenegro (www.funcap.ce.gov.
br). A documentação complementar im-
pressa deve ser protocolada na sede da 
Funcap até o dia 12 de agosto.

Cronograma

- Inscrições mediante o preenchimento de 
formulário eletrônico específico disponível 
na Plataforma Montenegro: do dia 15 de 
julho ao dia 9 de agosto, das 8h às 17h;
- Entrega da documentação complemen-
tar na sede da Funcap: do dia 15 de julho 
ao dia 12 de agosto, das 8h às 17h;
- Publicação do resultado do julgamento 
na página eletrônica da Funcap: 30 de a-
gosto
- Entrega dos documentos do bolsista e as-
sinatura do Termo de Outorga na Funcap: 
do dia 2 ao dia 5 de setembro, das 8h às 
17h;
- Primeiro mês da concessão: setembro de 
2013
 Confira a tabela com os valores das 
Bolsas de Transferência de Tecnologia 
(BTT): http://bit.ly/12oSjSO
 Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/172.pdf

Integração é de até 
R$ 7 milhões, sendo 
R$ 5 milhões con-
cedidos pela Finep 
e R$ 2 milhões pela 
Funcap, por meio 
de recursos do Te-
souro Estadual, 
para aplicação em 
24 meses.
 Em 2012, a Funcap realizou um in-
vestimento total de R$ 26,6 milhões em 
financiamentos para projetos de pesquisa 
científica e inovação tecnológica, cujas 
seleções foram feitas por meio de editais 
em parceria com a Capes, CNPq, Ministério 
da Saúde e Finep, com recursos próprios 
do Estado e do FIT.

Cronograma
- Entrega da documentação exigida para 
contratação da proposta: até o dia 22 de 
julho de 2013.
 A Funcap informa que o não cumpri-
mento desse prazo, seja pela ausência de 
documentação ou pela entrega de docu-
mentação inválida, acarreta no cancela-
mento automático da concessão.
 Confira o resultado: http://monte-
negro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/
resultados/173.pdf
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Edital de R$ 640 milhões do MCTI e Finep apoiará 
parques tecnológicos e empresas

 O ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Marco Antonio Raupp, e o 
presidente da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep/MCTI), Glauco Arbix, 
lançaram, na terça-feira (9), um edital 
de R$ 640 milhões voltado a parques 
tecnológicos em operação e em está-
gio de implantação. 
 A chamada se destina, ainda, a em-
presas residentes nos parques ou em 
incubadoras.
 O objetivo é atender ao Programa 
Nacional de Apoio às Incubadoras e 
Parques Tecnológicos do governo fe-
deral, que tem como meta elevar a 
produtividade e a competitividade da 
economia brasileira, por meio da am-
pliação do patamar de investimentos e 
de maior apoio para projetos de risco 
tecnológico.
 Durante o evento, realizado no Rio 
de Janeiro, o ministro anunciou um re-
forço de R$ 10 milhões para o setor, 
que serão ofertados por meio de edital 
a ser lançado, em breve, pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq/MCTI). “Esses re-
cursos vão atender a projetos de incu-
badoras de empresas”, disse Raupp.
 Ele anunciou que os próximos edi-
tais da agência de fomento irão abran-
ger as áreas de mobilidade urbana e 
sustentabilidade. Também será lança-
do em breve o programa Finep 30 dias, 
que vai reduzir os prazos de enquadra-
mento dos méritos dos projetos apre-
sentados à Agência dos atuais 112 dias 
para 30 dias.

Instrumentos
 Os R$ 640 milhões serão conce-
didos por meio de três instrumentos. 
O primeiro, de R$ 90 milhões em re-
cursos não reembolsáveis, vai apoiar 
parques tecnológicos em operação e 
em processo de implantação, de forma 
a viabilizar a consolidação do projeto.
 As propostas deverão ser encamin-
hadas até o dia 17 de agosto via For-
mulário de Apresentação de Propostas 
(FAP´s), que estará disponível no site da 

Pós-Graduação em Odontologia da UFC abrirá inscrições para 
turmas de mestrado e doutorado 

 O Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) receberá inscrições, de 
22 a 26 de julho, para seleção de suas 
turmas de mestrado (sete vagas) e dou-
torado (quatro vagas). Para o mestrado, 
poderão inscrever-se candidatos com 
diploma de graduação em Odontologia, 
enquanto para o doutorado é preciso 
apresentar título de mestre na área.
 Para inscrever-se na seleção, o can-
didato deverá preencher o formulário 
disponível no site do Sistema Integra-
do de Gestão de Atividades Acadêmi-
cas, aba “Processos Seletivos – Stricto 
Sensu”. Depois deve proceder à entre-
ga (pessoalmente, por procuração ou 
via Correios) de toda a documentação 
exigida, na secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia (Rua 
Monsenhor Furtado, s/n, 3º piso, Ro-
dolfo Teófilo), das 8h às 12h e das 14h 

Finep a partir 
de 29 de julho. 
É obrigatório o 
envio de uma 
cópia impres-
sa da propos-
ta até o dia 18 
de agosto.  

às 17h. O edital também está disponí-
vel no SIGAA (www.si3.ufc.br/sigaa/
public).
 O processo de seleção ao mestra-
do compreenderá provas de língua es-
trangeira, de conhecimentos gerais em 
Odontologia e na área temática escolhi-
da, avaliação do curriculum vitae e en-
trevista. Já para o doutorado, a seleção 
se dará em três etapas: avaliação do 
curriculum vitae, prova escrita, arguição 
sobre o anteprojeto de pesquisa e en-
trevista. 
 O resultado final do processo sele-
tivo será divulgado a partir de 12 de 
agosto, por ordem de classificação dos 
aprovados. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (85) 3366-
8232.
 Fonte: Coordenadoria de Comuni-
cação Social e Marketing Institucional 
da UFC

 No caso dos parques em operação, 
serão apoiados projetos de no mínimo 
R$ 6 milhões até o limite de R$ 14 mi-
lhões. Já para propostas de parques em 
fase de implantação, o valor mínimo é 
de R$ 2 milhões e o máximo, de R$ 5 
milhões.
 Também destinado a parques tec-
nológicos em operação e em implanta-
ção, o segundo instrumento oferecerá  
R$ 500 milhões em crédito. 
 Neste caso, a solicitação de recur-
sos ocorrerá respeitando o procedi-
mento atual de análise de propostas 
adotado pelo programa Inova Brasil, 
que opera taxas de 2,5% a 5% ao ano, 
com carência de 48 meses e prazo final 
para pagamento de 120 meses. Neste 
tipo de operação, é exigida contraparti-
da financeira de 20% do valor pleiteado 
à Finep.
 O terceiro instrumento se constitui 
de um fundo de investimento - Fundo I-
nova Empresa MPE, de R$ 50 milhões. 
 É destinado a empresas apoiadas 
por incubadoras e parques tecnológi-
cos, ou ainda, graduadas até dois anos, 
através de participação no capital e 
apoio gerencial. 
 Para essas empresas, a Finep tam-
bém oferece possibilidades de captação 
de recursos reembolsáveis por meio de 
seus programas Inova Brasil e Inova-
cred.
 Confira o edital: http://bit.
ly/18b31RC
 Esclarecimentos sobre o conteúdo 
do edital poderão ser obtidos por meio 
do Serviço de Atendimento ao Cliente 
Finep (SEAC) pelo e-mail seac@finep.
gov.br, ou pelo telefone (21) 2555-
0555.
 Fonte: Ascom da Finep


