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Funcap aprova 26 propostas para o Programa Pesquisa para o SUS
A Fundação Cearense de Apoio
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) divulgou, na quintafeira (29) o resultado da Chamada nº
07/2013 – Pesquisa para o SUS: gestão
compartilhada em Saúde (PPSUS), realizada em parceria com Ministério da
Saúde, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
e Secretaria da Saúde do Estado do
Ceará (Sesa). No total, foram aprovadas
26 propostas.
O número de propostas submetidas no Sistema Informatizado do PPSUS, página do Ministério da Saúde, foi
117, totalizando uma demanda de R$
13.252.668,28. No entanto, 11 não entregaram a documentação necessária
e não foram validadas. Das 106 restantes, 50 foram desenquadradas na
etapa de pré-qualificação, que verifica
o enquadramento da proposta aos termos do edital.
As propostas submetidas estavam
assim distribuídas entre as instituições:
59 da Universidade Federal do Ceará
(UFC); 14 da Universidade Estadual do
Ceará (Uece); 11 da Universidade de Fortaleza (Unifor); 4 do Instituto do Câncer
do Ceará (ICC); 2 da Universidade Regional do Cariri (Urca); 2 da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); 2
do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce); 2 da Fundação
Oswaldo Cruz; 1 da Sesa; 1 da Escola
de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE); 1
do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar; 1 da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); 1 do Hospital Infantil Al-

bert Sabin; 1 da
Associação
de
Estudos e Pesquisa
TécnicoCientífica (Apec);
1 da Faculdade
de
Medicina
de Juazeiro do
Norte (FMJ); 1
do Centro de Refe-rencia em Dermatologia Dona Libânia; 1 do Hospital Geral
de Fortaleza (HGF) e 1 do Hospital São
José de Doenças Infecciosas.
As propostas que passaram para a
segunda etapa de avaliação do Edital
estavam assim distribuídas: 34 da UFC;
8 da Uece; 5 da Unifor; 2 do ICC; 1 da
FMJ; 1 da Urca; 1 da Apec; 1 da ESP-CE;
1 do HSJ; 1 da Unilab e 1 do Hemoce.
As 56 propostas pré-qualificadas
foram analisadas por pareceristas adhoc e, em seguida, por um comitê formado por especialistas, que recomendou
a aprovação de 30 entre elas. A última
etapa foi a avaliação do Comitê Gestor,
quando 26 propostas foram aprovadas,
totalizando R$ 3.187.615,63 em investimentos em pesquisas.
A chamada visa apoiar a execução
de projetos de pesquisa que promovam a formação e a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado do
Ceará no contexto do Sistema Único de
Saúde (SUS), representando significativa contribuição para o desenvolvimento
da Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde no Ceará. Em breve, um novo
edital será lançado no valor de R$ 1,3
milhão.
Confira o resultado: bit.ly/16Ue4hD

Seara da Ciência abre inscrições para cursos básicos de Química,
Biologia, Física, Matemática e Astronomia
Equipamento científico-cultural da
Universidade Federal do Ceará (UFC), a
Seara da Ciência está com inscrições
abertas para cursos básicos de Química, Biologia, Física, Matemática e Astronomia.
O período de inscrições segue até
6 de setembro ou até as vagas serem
preenchidas.
Os cursos são gratuitos e voltados
para alunos do ensino médio de escolas públicas, tendo como objetivo dar
reforço teórico de cada área e realizar
experimentos em laboratório.
Os cursos possuem carga horária
de 30 horas-aula, com turmas pela
manhã e à tarde. Para se inscrever, o
aluno deve se apresentar na recepção

da Seara da Ciência (ao lado da entrada do Campus do Pici da UFC pela Av.
Humberto Monte), portando carteira
estudantil ou declaração da escola. O
horário de atendimento da Seara é das
8h30min às 11h30min e das 14h30min
às 17h30min.
Se, ao final do período de inscrição,
restarem vagas nos cursos, elas serão
destinadas a estudantes de escolas privadas inscritos na lista de espera. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone (85) 3366 9245 ou no site da
Seara da Ciência (http://www.seara.
ufc.br/)
Com informações da Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing
Institucional da UFC
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Funcap divulga resultado preliminar das empresas pré-qualificadas
à segunda rodada do Pappe Integração
A Funcap divulgou hoje (30) o resultado preliminar das empresas aprovadas na etapa de pré-qualificação da
segunda rodada do edital nº 06/2013
– Pappe Integração.
No total, foram cadastradas 114
propostas, embora apenas 76 tenham sido finalizadas. Desse número,
41 foram pré-qualificadas na 1ª etapa
da avaliação pelo cumprimento de todos os requisitos exigidos no edital,
com entrega de toda a documentação
obrigatória.
Os pareceres negativos das propostas desqualificadas começam a ser
enviados hoje, além de estarem disponíveis na Plataforma Montenegro. A
interposição de recursos ao resultado
desta Etapa pode ser feita até o dia 9
de setembro.
A demanda global das empresas préqualificadas totaliza R$ 13.038.181,70,
estando as 41 propostas assim distribuídas: 18 em Tecnologia da Informação;
2 em Comércio e Serviços; 2 em Saúde,
Biotecnologia/Alimentos/Fármacos; 4
em Biocombustíveis/Energia Eólica/
Energias Alternativas; 3 em Tecnologia
de Materiais/Metal Mecânico/Nanotecnologia; 9 em Agronegócio; 2 em Indústria da Construção Civil; e 1 em Setor
Têxtil/Couro/Calçadista e Moveleiro.
A chamada vai disponibilizar R$
2.892.814,95. O objetivo é apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento
de processos e produtos inovadores,
mediante a seleção de propostas para
concessão de apoio financeiro na modalidade subvenção econômica.
A primeira rodada do edital comprometeu R$ 4.107.185,05, a serem investidos em projetos das 14 empresas
selecionadas. O valor global a ser investido nas duas rodadas dessa edição
do Pappe Integração 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.
Cronograma
- Interposição de recursos da etapa de
pré-qualificação na página da Funcap,
em conformidade com o item 17 do edital: 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
Confira o resultado: bit.ly/1a5r8FF

Funcap seleciona 32 bolsistas para o Programa de Bolsas de
Transferência Tecnológica Funcap/Funceme
A Funcap divulgou hoje (30) o resultado do Edital nº10/2013 - Programa
de Bolsas de Transferência Tecnológica
(BTT) Funcap/Funceme. Foram recebidas 60 inscrições, das quais 12 foram
desqualificadas na primeira etapa, de
pré-qualificação. Das restantes, foram
selecionados 32 bolsistas e outros 4
foram para o quadro de reserva.
Os bolsistas atuarão na Fundação
Cearense de Metereologia e Recursos
Hídricos (Funceme) nas áreas de Meteorologia, Recursos Hídricos, Agricultura, Meio Ambiente e Energia. Eles irão
atuar apoiando o desenvolvimento em
um dos seguintes projetos de pesquisa: “Projeto Tempo, Clima e Impactos:
Passado, Presente e Futuro”; “Projeto
Água” e “Projeto Meio Ambiente”.
Os bolsistas selecionados serão
pagos com recursos da dotação orçamentária anual da Funceme. No total,
serão investidos até R$ 2,1 milhões.
Os recursos financeiros estimados para
2013 são de R$ 270 mil.

Cronograma
- Publicação do resultado do julgamento
na página eletrônica da Funcap: 30 de
agosto
- Entrega dos documentos do bolsista
e assinatura 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): bit.ly/12oSjSO
Confira o resultado: bit.ly/18b4qpR
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