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Nova legislação estadual de transferência de recursos
financeiros não afetará investimentos em CT&I
Uma boa notícia para pesquisadores e empresas inovadoras usuárias
do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Ceará. Publicada no
Diário Oficial do Estado de terça-feira
(20), a Lei Complementar nº 122 alterou alguns dispositivos da Lei Complementar nº119, que não mais afetará o
modo como os investimentos são realizados em CT&I.
A Lei Complementar nº 119 dispõe
sobre as regras para a transferência
de recursos financeiros pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo Estadual
por meio de convênios e instrumentos
congêneres. Entre outras alterações, a
Lei Complementar nº 122 acrescentou
ao artigo 1º da Lei Complementar nº
199 o parágrafo 4º e seus incisos I, II,
III, IV e V.
Assim, de acordo com o inciso V do
parágrafo 4º, as determinações contidas na Lei nº 119 não se aplicam “aos
contratos de subvenção econômica
e aos termos de concessão de auxílio
à pesquisa firmados com empresas e
pessoas físicas, nos termos da Lei Estadual nº14.220 (Lei Estadual de Inovação Tecnológica), de 16 de outubro de
2008”.
Essa não submissão às novas determinações não foi por acaso, mas resultado de um esforço realizado pela
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(Funcap).
De acordo com o presidente da Fun-

cap, Haroldo Rodrigues, a Lei nº 119 é
um avanço em termos de transparência
e controle, além de ser uma grande salvaguarda de recursos públicos. No entanto, não se molda ao financiamento
em CT&I.
“O Estado do Ceará, em boa hora,
disciplinou a transferência de recursos
públicos por meio de convênios e instrumentos congêneres. E, ao mesmo
tempo, teve a sensibilidade de perceber
que o financiamento público em CT&I
é estratégico para o desenvolvimento
econômico e social do Estado”, afirma.
Segundo o presidente da Funcap, tais
investimentos requerem outros mecanismos de controle para tornar a política pública muito mais ágil e eficaz.
De acordo com Haroldo Rodrigues,
o Ceará avançou. “E avançou tanto,
que entendeu que o financiamento e
o investimento em Ciência, Tecnologia
e Inovação é estratégico e requer um
tratamento como tal”.

Funcap divulga resultado do Programa de Bolsas de Transferência
Tecnológica Funcap/Nutec
A Funcap divulgou, na terça-feira
(20), o resultado do edital nº 09/2013
- Programa de Bolsas de Transferência Tecnológica (BTT) Funcap/Nutec.
Foram recebidas 18 inscrições, das
quais quatro foram desqualificadas na
primeira etapa, de pré-qualificação.
Das restantes, foram selecionados 13
bolsistas para atuarem no Projeto de
Extensão Industrial Exportadora (Peiex)
da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec).
O Peiex tem como objetivo o apoio
técnico e a capacitação tecnológica de
empresas de micro, pequeno e médio
porte da região metropolitana de Fortaleza. A Funcap implementará as bolsas a partir de setembro de 2013, com

recursos oriundos do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário
(TDCO) assinado com o Nutec. Os bolsistas selecionados deverão entrar em
contato com a Funcap para assinatura
do seu Termo de Outorga.
Cronograma
- Entrega 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): bit.ly/12vpKGy. Confira o resultado: bit.ly/154FyEd
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Ciência é tema de concurso do Festival do Minuto
Estão abertas até o dia 20 de novembro as inscrições para o concurso
do Festival do Minuto que tem como
tema a ciência. O Minuto Ciência 2013,
realizado pelo Festival do Minuto com
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp), tem como
objetivo despertar a curiosidade e incentivar o interesse em ciência na população.
Podem ser inscritos vídeos com temas científicos em todas as áreas do
conhecimento e em qualquer formato:
de filmes de animação a vídeos feitos
com câmeras digitais, celulares ou
iPad.
São oferecidos três prêmios de R$
2 mil aos autores dos melhores trabalhos e um prêmio especial de R$ 4
mil, além de um troféu, para o vencedor, que será escolhido por voto popular ao final do concurso. A premiação
será conferida pelos organizadores.
Para aumentar o interesse sobre o
tema tanto em quem produz como em
quem assiste aos filmes do festival, a
proposta é dar espaço a trabalhos que
retratem diferentes visões do que é
ciência, ajudando a modificar a forma
estereotipada com que muitos ainda a
veem.
Na primeira edição do festival com
o tema Ciência participaram professores e estudantes do ensino médio,
universitários, pós-graduandos e pesquisadores, que expressaram, com recursos variados, diferentes percepções
sobre o tema proposto.

Ao todo, o Minuto Ciência 2012 teve
264 vídeos concorrentes, dos quais 87
competiram na categoria “Minuto na
Escola Ciência”, voltada para alunos do
ensino fundamental e médio, matriculados em escolas públicas estaduais de
São Paulo. Em 2012 a categoria “Minuto Ciência”, direcionada ao público em
geral, recebeu 177 inscrições. Após serem vistos pela curadoria, os vídeos selecionados ficam disponíveis no site do
festival. Vários candidatos já enviaram
vídeos, que podem ser assistidos em
bit.ly/11kCgW4.
Mais informações: www.festivaldominuto.com.br.
Com
informações
da
Agência
Fapesp

Audiência Pública discutirá participação do Ceará na Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia 2013
Na próxima segunda-feira (26), às
14h30, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio da Comissão
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, irá promover Audiência Pública para
discutir a participação do Ceará na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT).
A SNCT é promovida anualmente
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) e coordenada no Ceará
pelo Governo do Estado, por meio da
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).
Este ano, a Semana terá como tema
“Ciência, Saúde e Esporte” e em Fortaleza as atividades estarão concentradas
na Arena Castelão. A ideia é mobilizar
a população, em especial crianças e jovens, em ações que envolvam esporte,
ciência e saúde, mostrando ao público
como a ciência e a tecnologia são hoje
elementos essenciais no domínio esportivo.
A audiência pública contará com a
participação da presidente da Comissão
de Ciência e Tecnologia da Assembleia
Legislativa do Ceará, deputada Rachel
Marques; do secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará,
René Barreira; do coordenador estadual
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Prof. Dr. Francisco Carvalho.
A SNCT 2013 promoverá e apoiará
atividades que estimulem a interação
entre esporte, ciência e saúde, mostrando ao público como a ciência e a

tecnologia são hoje elementos essenciais neste domínio, particularmente nos
esportes de alto desempenho. Nesse
contexto, as ações da SNCT pretendem
explorar e estimular a aprendizagem sobre o funcionamento do corpo humano
nos esportes, nos exercícios, nos movimentos e na sua relação com o entorno
natural, do ponto de vista da ciência.
No Ceará, a Secitece coordena as
atividades e apresentará, durante a
audiência pública, a proposta para o
evento deste ano que inclui exposições,
oficinas e palestras na Arena Castelão.
O Estado tem sido destaque em todas as edições do evento. No ano passado, foram 1.220 ações desenvolvidas, recorde de atividades. A exposição
na praça Luiza Távora recebeu cerca de
5 mil visitantes, com destaque para os
estudantes de escolas públicas e particulares.
InfoBrasil
O encontro irá marcar o lançamento
da 39ª edição do InfoBrasil TI & Telecom,
que a partir deste ano passa a integrar
as atividades da SNCT. A Infobrasil acontecerá durante a SNCT, entre os dias 22
a 24 de outubro de 2013, no Centro de
Cultura e Artes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em Fortaleza,
com o tema geral “Tecnologia, Criatividade, Inovação e Negócios”.
Mais informações pelo telefone:
(85) 3101.6466.
Fonte: Ascom da Secitece
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