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Capes realiza reunião com Fundações 
de Amparo à Pesquisa de todo o país

 “Nossa intenção é interagir cada 
vez mais com quem está na ponta do 
sistema de ciência, tecnologia e inova-
ção no país”. Foi com esse objetivo que 
o presidente da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes), Jorge Almeida Guimarães, 
abriu a reunião da agência com repre-
sentantes de 22 fundações de amparo 
à pesquisa (FAP) de todo o Brasil. O en-
contro aconteceu na terça-feira (16), na 
sede da Capes, em Brasília.
 Atualmente, a Capes mantem acor-
dos firmados com 19 Fundações de 
todo o Brasil. As modalidades de apoio 
se dão em formas de bolsas de estudo, 
da iniciação científica ao pós-doutora-
do, e recursos de custeio e capital. O 
investimento total desses acordos é da 
ordem de R$ 760 milhões.
 Jorge Guimarães destacou a im-
portância desses órgãos no desenvol-
vimento científico do país. “As FAPs são 
um grande instrumento para potencia-
lizar a ciência e tecnologia no Brasil. O 
número e o alcance das nossas funda-
ções é fator inédito em qualquer país 
em desenvolvimento semelhante ao 
nosso. Agora, queremos aumentar nos-
sas articulações com todos os Estados 
e assim avançar mais”, definiu.
 Durante o encontro, foi assinada 
uma portaria para instituir o Programa 
de Apoio e Parceria da Capes com as 
Fundações Estaduais de Amparo à Pes-
quisa – Programa Capes/FAP. 

Uece realizará seleção para preenchimento 
de 119 vagas de professor substituto 

 A Fundação Universidade Estadual do 
Ceará  (Funece) lançou edital para a XIX 
Seleção Pública para Professor Substitu-
to da Uece, disponibilizando 119 vagas, 
distribuídas em 82 setores de estudos. 
São 83 vagas para cursos ofertados nos 
Campi do Itaperi e de Fátima, das quais 
24 para cursos do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), 22 do Centro de Ciências e 
Tecnologia (CCT), 10 do Centro de Educa-
ção (CED), 12 do Centro de Estudos Soci-
ais Aplicados (CESA), 14 para o Centro de 
Humanidades (CH) e 1 para a Faculdade 
de Veterinária (FAVET).
 Já para os Campi do Interior estão dis-
ponibilizadas 36 vagas, sendo 4 para Fa-
culdade de Educação de Itapipoca (FACE-
DI), 17 para Faculdade de Filosofia Dom 
Aureliano Matos de Limoeiro do Norte (FA-
FIDAM), 9 para Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras do Sertão Central de 
Quixadá (FECLESC) e 6 para Faculdade de 

Educação Ciências e Letras de Iguatu (FE-
CLI).   
 As inscrições poderão ser realizadas 
no período de 26 de julho a 8 de agosto 
de 2013, exclusivamente online, no en-
dereço eletrônico www.uece.br/cev, com 
entrega da documentação comprobatória 
na sede da Comissão Executiva do Vesti-
bular no Campus do Itaperi, nas sedes das 
unidades de ensino da Uece no interior ou 
via postal (Sedex ou carta com aviso de 
recebimento).
 A seleção será organizada pela Comis-
são Coordenadora de Concurso Docente 
(CCCD) com apoio da Comissão Executiva 
do Vestibular . Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (85) 3101- 9712.
 Confira o Edital nº 16/2013, publica-
do na edição número 130 do Diário Oficial 
do Estado, do dia 16 de julho de 2013, pá-
ginas 46 a 67: http://bit.ly/15su20u
 Fonte: Ascom da Uece

 Para o coordenador-geral de Pro-
gramas Estratégicos da Capes, Manoel 
Santana, trata-se de um avanço sig-
nificativo. “Hoje estamos instituciona-
lizando nossa parceria com as FAPs. É 
um grande passo pois a partir de agora 
essa cooperação passa a ser uma ação 
de Estado, não apenas de governo, o 
que garante recursos, representa um 
apoio mais estável e cria procedimen-
tos padronizados”, concluiu.
 Na próxima semana será realizada 
uma reunião do Conselho Nacional das 
Fundações Estaduais de Amparo à Pes-
quisa (Confap) na Reunião Anual da So-
ciedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) em Recife.
 Fonte: Coordenação de Comunica-
ção Social da Capes
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Inscrições abertas para o I Workshop Ciência para a Cidade
 Integrar pesquisadores científicos, 
gestores públicos, agências de fomen-
to e empresários em apresentações e 
debates na perspectiva de viabilizar a 
implantação de soluções criativas e ino-
vadoras para a melhoria das condições 
da vida urbana e para questões urgen-
tes de Fortaleza. 
 Esse é o objetivo do I Workshop 
Ciência para a Cidade, organizado pela 
Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CITINOVA) da Prefeitura Mu-
nicipal de Fortaleza, a ser realizado de 
18 a 20 de setembro, no Teatro do Cen-
tro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
 Para participar, grupos de pesquisa 
em universidades, institutos e empre-
sas devem enviar uma carta de inten-
ção de participação, descrevendo, em 
uma página, resumo da pesquisa que 
desenvolvem com aplicabilidade na ci-
dade. 
 As propostas devem ser submeti-
das pelo site www.cienciaparaacidade.
org, até o dia 30 de agosto.
 O evento é destinado a pesquisa-
dores das universidades de Fortaleza, 
pesquisadores de empresas, gestores 
públicos, empresários e financiadores. 
As inscrições podem ser realizadas até 
dia 10 de Setembro, no site do evento.
 Os três dias do workshop contarão 
com apresentação de trabalhos, pes-
quisas e debates em torno da seguinte 
lista, não exaustiva, de tópicos de in-
teresse: Mobilidade Urbana; Saúde; 
Educação e Qualificação Profissional; 
Segurança Pública; Energia; Gestão da 
Cidade; Transparência, Comunicação 
e Cidadania; Sustentabilidade e Meio 

Inscrições abertas para seleção para professor substituto da Urca
 A Universidade Regional do Cariri 
(Urca) está com 15 vagas abertas para 
realização de Processo Seletivo de Pro-
fessor Substituto. As inscrições poderão 
ser realizadas até o dia 24 de julho, 
para contratações nos campi localiza-
dos em Crato e Juazeiro do Norte. Os 
selecionados atuarão nos departamen-
tos de artes visuais, Teatro, Economia, 
Línguas e Literatura, Construção Civil, 
Engenharia de Produção, Matemática 
e Educação Física.
 A jornada de trabalho será de 40 
horas semanais, com remuneração 
variando de acordo com a titulação do 
candidato. 
 Para os graduados, os salários 
chegarão a R$ 1.483,16. Já para os ti-
tulados com especialização o valor a 
ser pago será de R$ 2.012,88. Candi-
datos com Mestrado e Doutorado re-
ceberão salários de R$ 3.178,21 e R$ 
4.237,59, respectivamente.
 As vagas serão destinadas aos 
setores de estudo relacionados ao 
Ensino das Artes Visuais, Bidimension-
alidade, Tridimensionalidade, Lingua-
gem Teatral, Poéticas Teatrais, Ma-
croeconomia, Língua Inglesa, Concreto 
Armado, Projetos de Sistemas Mecâni-

cos e Eletrotécnica, Estatística e Meto-
dologia do Ensino da Educação Física. 
As inscrições podem ser feitas por meio 
do endereço eletrônico prograd.urca.br, 
devendo a documentação exigida no E-
dital ser postada à Comissão de Seleção 
do Processo Seletivo para Contratação 
de Professor Substituto da Urca, até o úl-
timo dia de inscrição, através de SEDEX 
com Aviso de Recebimento (AR), para o 
endereço Rua Cel. Antônio Luiz, número 
1161, Bairro Pimenta, Crato/CE, CEP.: 
63.105- 000. 
 O interessando em se inscrever 
também poderá procurar o Campus do 
Pimenta, em Crato, ou informações por 
meio do telefone: (88) 3102-1244, no 
horário das 9h às 12h e das 14h às 
18h, de segunda a sexta-feira.
 O valor da inscrição, de R$ 100,00, 
poderá ser pago em qualquer agên-
cia da Caixa Econômica Federal, medi-
ante depósito em favor da Universidade 
Regional do Cariri - URCA, Agência nº 
0919-9, Operação nº 006, Conta Cor-
rente nº 369-2, devendo o comprovante 
original do depósito ser afixado na ficha 
de inscrição. 
 Fonte: Assessoria de Imprensa da 
Urca

Ambiente; Habitação; Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer; e Economia Criativa.
 De acordo com os organizadores, 
será a primeira iniciativa para inserir 
Fortaleza no cenário de Cidades Inteli-
gentes, onde pessoas que vivem e tra-
balham na cidade colaboram intelec-
tualmente na criação, na inovação e na 
invenção, e usufruem do que há de mais 
moderno em recursos tecnológicos e de 
comunicação. 
 A CITINOVA tem por missão promo-
ver a inovação com base no conheci-
mento científico e tecnológico para ge-
rar oportunidades e bem estar na cidade 
de Fortaleza. Dentre as suas atividades, 
destaca-se a identificação e o mapea-
mento de soluções inovadoras para os 
diversos problemas enfrentados por to-
dos em nossa cidade.
 Mais informações no site do I Work-
shop Ciência para a Cidade (http://www.
cienciaparaacidade.org/) ou pelo e-mail 
cienciaparaacidade@fotaleza.ce.gov.br.


