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Funcap recebe propostas para segunda rodada 
do Pappe Integração

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) está recebendo propostas 
para a segunda rodada do edital nº 
06/2013 – Pappe Integração. A chama-
da vai disponibilizar R$ 2.892.814,95 
para os projetos de inovação de micro 
e pequenas empresas do Estado do 
Ceará. 
 O formulário eletrônico específico 
para submissão de propostas está dis-
ponível no site da Funcap, na Platafor-
ma Montenegro.
 O edital tem como objetivo apoiar 
atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento de processos e produtos inova-
dores, mediante a seleção de propos-
tas para concessão de apoio financeiro 
na modalidade subvenção econômica. 
 As empresas podem apresentar 
propostas com valores entre R$ 150 
mil e R$ 400 mil, com aporte mínimo 
de 10% (dez por cento) de contraparti-
da dos recursos solicitados no projeto.
 São temas prioritários para apre-
sentação de propostas ao Pappe Inte-
gração: Comércio e Serviços; Indústria 
da Construção Civil; Agronegócio (fru-
ticultura, bovinocultura, ovino-capri-
nocultura, pesca, aquicultura, etc.); 
Tecnologia de Materiais/Metal Mecâni-
co/Nanotecnologia/ Saúde, Biotec-
nologia/ Alimentos/Fármacos; Bio-
combustíveis/Energia Eólica/Energias 
alternativas; Indústria do Turismo e Ho-
telaria/ Setores Têxtil, Couro, Calçadis-
ta e Moveleiro; Mineração/ Pedras Or-
namentais/Cerâmica; Inovação Social; 
Economia Criativa e Indústria Cultural 
e Tecnologias da Informação, desde 
que no desenvolvimento de software 
e de soluções de alta complexidade e 
tremendo impacto econômico e social 
para os setores econômicos estratégi-
cos citados anteriormente.
 A primeira rodada do edital contou 
com R$ 4.107.185,05. O valor global a 
ser investido nessa Edição do Pappe In-
tegração é de até R$ 7 milhões, sendo 
R$ 5 milhões concedidos pela Finep 
e R$ 2 milhões pela Funcap, por meio 
de recursos do Tesouro 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 pes-
quisa científica e inovação tecnológica, 
cujas seleções foram feitas por meio de 
editais em parceria com a Capes, CNPq, 
Ministério da Saúde e Finep, com recur-
sos próprios do Estado e do FIT.

Cronograma

- Reabertura do formulário eletrônico 
específico para submissão de propos-
tas na página da Funcap (Plataforma 
Montenegro): 24 de julho de 2013;
- Data final para envio eletrônico das 
propostas por meio da Plataforma Mon-
tenegro: até as 17h do dia 12 de agosto 
de 2013;
- Data final para envio da Documenta-
ção Complementar descrita no anexo I 
do edital: até as 17h do dia 13 de agos-
to de 2013;
- Divulgação do resultado preliminar da 
etapa de pré-qualificação na página da 
Funcap: 30 de agosto de 2013;
- Interposição de recursos da etapa de 
pré-qualificação na página da Funcap, 
em conformidade com o item 17 do edi-
tal: até o dia 9 de setembro de 2013;
- Divulgação do resultado da etapa de 
pré-qualificação, na página da Funcap: 
19 de setembro de 2013;
- Divulgação do resultado preliminar da 
etapa de avaliação de mérito na página 
da Funcap: 30 de outubro de 2013
- Interposição de recursos da etapa de 
avaliação de mérito, em conformidade 
com o item 17 do edital: até o dia 11 de 
novembro de 2013
- Divulgação do resultado final na página 
da Funcap: 25 de novembro de 2013
- Entrega da documentação exigida para 
contratação da proposta: até o dia 9 de 
dezembro de 2013
 
 Acesse o formulário eletrônico es-
pecífico para submissão de propostas: 
http://bit.ly/16eFYmE
 Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/154.
pdf
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Fortaleza sediará conferência sobre adaptação às mudanças climáticas
 A conferência Adaptation Futures 
2014 reunirá em Fortaleza (CE), de 12 a 
16 de maio, especialistas de vários paí-
ses para apresentar o avanço da ciência 
na área de adaptação a um mundo mais 
quente, considerando os desafios, impac-
tos e vulnerabilidades. 
 A conferência tem cinco temas cen-
trais: “Impactos das mudanças climáticas 
nos diferentes setores e implicações para 
adaptação”; “Relação entre adaptação e 
desenvolvimento para o bem-estar huma-
no”; “Abordagens integradas em dife-rent-
es níveis (local até global) diante de um 
mundo 4°C mais quente”; “Adaptação ao 
limite”; e “Compreendendo e comunican-
do adaptação”.
 A submissão de trabalhos para apre-
sentação na Adaptation Futures 2014 
pode ser realizada até 15 de novembro. O 
evento é promovido pelo Centro de Ciên-
cia do Sistema Terrestre (CCST) do Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe/
MCTI) e pelo Programa das Nações Unidas 

Finep lança edital na área de recursos hídricos
 A Finep lançou Chamada Pública de 
R$ 19 milhões em recursos não reem-
bolsáveis provenientes do Fundo Setorial 
CT-Hidro/FNDCT. Lançada no dia 19 de 
julho, a chamada objetiva apoiar projetos 
estruturados em rede de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico de produtos e 
processos inovadores no setor de Recur-
sos Hídricos.
 Serão selecionadas propostas que se 
enquadrem nos temas “Detecção e Re-
moção de Micropoluentes Emergentes” 
e “Produtos e Processos Inovadores”. O 
formulário para apresentação de propos-
tas esta disponível no site da Finep e os 
interessados têm até o dia 30 de agosto 
para enviar o projeto por meio eletrônico. 
A divulgação do resultado final está pre-
vista para o final de novembro. Conforme 
a Chamada Pública, pelo menos 30% dos 
recursos deverão ser aplicados nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
 Poderão candidatar-se Instituições 
de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICT), 
públicas ou privadas sem fins lucrativos, 
preferencialmente em parceria com em-

Funcap informa: Terceiro adendo ao edital nº 06/2013 – Pappe Integração
 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) publicou, na quarta-feira (24), o 
Adendo nº 03/2013, que altera a quanti-
dade de cópias dos documentos que de-
verão ser obrigatoriamente encaminhados 
ao protocolo da Fundação, especificada no 
Anexo I do Edital nº 06/2013 - Pappe Inte-
gração.
 O texto do Anexo I, referente à docu-
mentação obrigatória para submissão de 
proposta, agora é o seguinte: “Uma cópia 
impressa dos seguintes documentos de-
verá ser obrigatoriamente encaminhada 
ao protocolo da Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico - FUNCAP, diretamente ou por via 
postal com aviso de recebimento, até as 

17 horas do último dia previsto para tal de-
terminado no item 7 (Cronograma) no Edi-
tal. A documentação deve ser entregue em 
envelope fechado contendo a identificação 
da empresa proponente, título do projeto, 
nº do protocolo da proposta e nome do co-
ordenador da proposta. Deverá conter uma 
via do formulário assinado pelo represen-
tante legal da emrpesa juntamente com os 
documentos abaixo”.
 Permanecem inalteradas todas as de-
mais cláusulas constantes do Edital.
 Confira o Adendo nº 03/2013: http://
montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/
edital/176.pdf
 Confira o edital nº 06/2013: http://
montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/
edital/154.pdf

presas brasileiras que atuem no setor. Uma 
mesma instituição poderá participar em 
mais de uma rede, desde que a unidade de 
pesquisa e as equipes responsáveis pela 
apresentação de cada uma das propostas 
sejam distintas.
 Os projetos deverão estar organizados 
em formato de Rede de Pesquisa, as quais 
deverão conter, no mínimo, três subproje-
tos, a serem executados por ICTs distintas, 
participantes da Rede. Cada Rede deverá, 
portanto, ser constituída por, no mínimo, 
três ICTs diferentes. Cada proposta poderá 
concentrar-se em apenas um dos temas 
prioritários ou concorrer nos dois.
 Com esta iniciativa, o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e a Finep 
esperam contribuir para o desenvolvimen-
to e o aperfeiçoamento de alternativas 
técnicas e processos tecnológicos inova-
dores, preferencialmente de baixo custo, 
de alta sensibilidade e de fácil utilização, 
aplicáveis no setor de recursos hídricos.
 Confira a Chamada Pública MCTI/FINEP 
CT-HIDRO 01/2013: bit.ly/1dZGCHq.   
 Fonte: Ascom da Finep

para Estudos sobre Vulnerabilidades, Im-
pactos e Adaptações às Mudanças Climáti-
cas (Provia, na sigla em inglês). Políticas 
governamentais de combate à seca, por 
exemplo, devem ser discutidas entre ges-
tores e cientistas.
 Acesse a página do evento: http://bit.
ly/18BX4xe
 Fonte: Ascom do Inpe


