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Prêmio Mercosul de C&T 2013 prorroga inscrições                

Capes destinará R$ 3,9 milhões para UFC, Uece, Urca e IFCE 
por meio do Programa Pró-Equipamentos

 A Universidade Federal do Ceará 
(UFC), a Universidade Estadual do 
Ceará (Uece), a Universidade Regio-
nal do Cariri (Urca) e o Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia do Ceará (IFCE) receberão, juntos, 
R$ 3.912.025,32 da Coordenação de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), por 
meio do Programa Pró-Equipamentos. 
O resultado do programa foi divulgado 
na terça-feira (13) e foram seleciona-
dos projetos de outras 110 instituições 
públicas de ensino superior.
 Urca e IFCE receberão R$ 
165.000,00 cada um, enquanto R$ 
2.595.861,78 e R$ 986.163,54 serão 
destinados à UFC e à Uece, respectiva-
mente. O objetivo do Pró-Equipamentos 
é atender a necessidade de equipamen-
tos destinados à melhoria da estrutura 
de pesquisa científica e tecnológica dos 
programas de pós-graduação, em todas 
as áreas do conhecimento. 
 O valor global a ser investido por 
meio do programa é da ordem de R$ 
130 milhões. São priorizados investi-
mentos em equipamentos de uso com-

 O Prêmio Mer-
cosul de Ciência 
e Tecnologia de 
2013 prorrogou 
para 9 de setembro 
o prazo para o en-

partilhado no desenvolvimento de pes-
quisas na instituição proponente e em 
instituições parceiras.
 Todas as propostas aprovadas são 
de instituições públicas de ensino su-
perior que possuem programas de pós-
graduação recomendados pela Capes. 
A proposta é apresentada pela Pró-Rei-
toria de Pós-Graduação ou órgão equi-
valente da instituição.
 Acesse a página do programa: bit.
ly/125f8hw. Confira o resultado: bit.
ly/13kGcvW.
 Com informações da Coordenação 
de Comunicação Social da Capes

vio de trabalhos. As inscrições podem 
ser  feitas por meio do site da iniciativa 
(http://eventos.unesco.org.br/premio-
mercosul).
 Com o tema “Educação para a ciên-
cia”, os trabalhos devem ser voltados 
à realidade do Mercosul e relaciona-
dos com educação científica dirigida ao 
ensino médio ou alfabetização científica 
no ambiente escolar do nível básico. 
 O prêmio é aberto a estudantes e 
pesquisadores do Brasil e de todos os 
países integrantes do bloco. Dividida 
em quatro categorias, listadas a seguir, 
a premiação abrange do ensino médio 
ao doutorado:
 Iniciação Científica – estudantes de 
ensino médio de até 21 anos, com ou 
sem orientação de professor; Estudante 
Universitário – universitários (sem li-
mite de idade), com ou sem orienta-
ção de professor; Jovem Pesquisador – 
graduados de até 35 anos; Integração 

– equipes de pesquisadores graduados 
de pelo menos dois dos países listados 
(sem limite de idade).
 O Prêmio Mercosul de Ciência e Tec-
nologia de 2013, criado pela RECyT, é 
patrocinado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil, 
pelo Observatório Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Oncti) da Vene-
zuela e pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) do Brasil, e apoiado pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unes-
co), pelo Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq/MCTI) do Brasil, pelo Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), pelo Ministé-
rio de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Produtiva da Argentina, pelo Conselho 
Nacional de Ciência e Tecnologia do 
Paraguai e pelo Ministério de Educação 
e Cultura do Uruguai. 
 Fonte: Ascom da Unesco
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UFC, Uece e Unifor entre as 50 do país em publicações 
da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

 A Universidade Federal do Ceará 
(UFC), a Universidade Estadual do 
Ceará (Uece) e a Universidade de For-
taleza (Unifor) estão entre as 50 univer-
sidades do Brasil em publicações da 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD). A BDTD é um dos 
mais importantes repositórios virtuais 
de pesquisa do mundo, vinculado ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação. 
 Com 1.078 teses e 4.400 disserta-
ções publicadas na Biblioteca, esta é a 
primeira vez em que a UFC ultrapassa 
instituições como a Universidade de 
Brasília (UnB).  A  8ª  posição  no  ran-
king coloca a UFC como a segunda mais 
produtiva do Nordeste, atrás apenas da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). 
 Entre as instituições federais, a UFC 
está em 4º lugar nesse ranking. Na 33ª 
colocação, a Uece conta com 191 teses 
e 1010 dissertações. A Unifor está na 
44ª posição, com 10 teses e 777 dis-
sertações.
 Responsável por capturar, distribuir 
e preservar a produção intelectual 
científica e tecnológica, a Biblioteca é 
coordenada pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia 

Inscrições prorrogadas para Especialização em 
Segurança Alimentar e Nutricional da Uece

 As inscrições para o Curso de Es-
pecialização em Segurança Alimentar 
e Nutricional da Uece continuam aber-
tas até o dia 30 de agosto. Podem se 
inscrever profissionais graduados nas 
áreas de saúde, nutrição ou áreas afins 
que exerçam atividades relacionadas 
com a Segurança Alimentar e Nutricio-
nal.
 O curso tem como objetivo quali-
ficar os profissionais, ampliando sua 
compreensão da alimentação como 
direito humano e de todos os aspectos 
relacionados ao cumprimento desse 

Prêmio Capes/Emerald seleciona pesquisa nas áreas de ciência da 
informação e administração e gestão

 Foi divulgada, no final de julho, 
mais uma edição do Prêmio Emerald/
Capes. A iniciativa estimula o acesso e 
o uso do Portal de Periódicos e promove 
a pesquisa nas áreas de Ciência da In-
formação e Administração e Gestão por 
meio de premiações no valor de U$ 3 
mil. As inscrições vão até o dia 30 de 
agosto de 2013.
 O prêmio é uma parceria da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes) com o 
Emerald Group Publishing Limited.Aber- 
to a todas as instituições usuárias do 
Portal de Periódicos, a premiação estru-
tura-se em duas categorias: Ciência da 
Informação e Administração e Gestão. 
 A ideia é incentivar projetos nessas 
áreas que conciliem a disseminação do 
conhecimento com o desenvolvimento 
social aplicado à realidade brasileira.
 No Portal de Periódicos é possível 
acessar o link que direcionará os in-
teressados ao site da Emerald, local 
onde será possível fazer as inscrições 

dos projetos e enviá-los para análise. A 
previsão é de que os resultados sejam 
divulgados no dia 30 de outubro. A pre-
miação ocorre 13 de novembro.
 Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (61) 2022-6200 ou 
pelo e-mail cgpp@capes.gov.br.
 Acesse o edital: bit.ly/12ag9Vs. 
Conheça o Portal de Periódicos: www.
periodicos.capes.gov.br.
 Fonte: Coordenação de Comunica-
ção Social da Capes

(IBICT), que registra a produção de 97 
instituições de ensino superior, com co-
leta diária de informações. 
 Todas as publicações estão di-
sponíveis para consulta da sociedade 
através da BDTD. Por sua forte influên-
cia, o Brasil é a quinta maior nação em 
número de repositórios digitais, à frente 
de potências econômicas como Japão, 
França, Itália e Austrália. 
 Para ter acesso ao ranking da BDTD, 
basta acessar o site dos indicadores: 
http://bdtd.ibict.br/pt/indicadores.
html. A consulta às dissertações e te-
ses publicadas também pode ser feita 
na página da Biblioteca: http://bdtd.
ibict.br/
 Com informações da Coordenado-
ria de Comunicação Social e Marketing 
Institucional da UFC

direito, desde a produção e consumo 
dos alimentos até o papel do Estado, 
da economia e da sociedade como de-
terminantes e mediadores de todo esse 
processo. 
 As aulas serão realizadas quinze-
nalmente, aos sábados, logo após se 
encerrar o período de inscrição. A dura-
ção da especialização será de 18 me-
ses. 
 Mais informações pelo telefone: 
(85) 3101-9644 (Anair Jucá)
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece


