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Funcap e Cagece lançam edital de apoio a pesquisas para melhoria da 
convivência com o Semiárido

Funcap lança nova chamada do Programa Pesquisa para o SUS
 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) lançou, na sexta-feira (6), 
em parceria com o Ministério da Saúde, 
com o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e com a Secretaria da Saúde do Es-
tado do Ceará (Sesa), a Chamada nº 
11/2013 - Pesquisa para o SUS: gestão 
comparti-lhada em Saúde (PPSUS). 
 A iniciativa complementará o Edital 
07/2013, lançado com a mesma finali-
dade e que aprovou 26 propostas, to-
talizando R$ 3.187.615,63 em investi-
mentos em pesquisas.
 A chamada visa apoiar a execução 
de projetos de pesquisa que promo-
vam a formação e a melhoria da quali-
dade de atenção à saúde no Estado do 
Ceará no contexto do Sistema Único de 
Saúde (SUS), representando significati-
va contribuição para o desenvolvimento 
da Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Saúde no Ceará.
 Poderão apresentar projetos pes-
quisadores com doutorado vinculados 
a instituições de ensino e/ou pesquisa 
do Ceará. 
 As propostas aprovadas serão finan-
ciadas com recursos de ca-pital, custeio 
e de bolsas, no valor global estimado 
de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 950 mil 
oriundos do DECIT/SCTIE/MS, a serem 
repassados pelo CNPq, para despesas 
de capital e custeio, e R$ 250 mil da 
Funcap, provenientes do Tesouro do Es-
tado do Ceará, para despesas de capi-
tal, custeio e bolsas. 
 As propostas deverão ser submeti-
das no valor máximo de até R$ 100 mil 
reais, devendo ser executadas em 24 
meses. 

 A Funcap, em parceria com a Com-
panhia de Água e Esgoto do Ceará 
(Cagece), lançou, na sexta-feira (6) o ed-
ital nº 12/2013 – Programa Infraestru-
tura La-boratorial – Áreas Estratégicas: 
Semiárido. O objetivo é apoiar atividades 
de pesquisa científica, tecnológica e de 
inovação que visem o desenvolvimento 
de tecnologias para a adaptação das 
populações às condições da região 
semiárida cearense e a exploração de 
sua biodiversidade de forma racional e 
sustentável. 
 (Continua na próxima página)

 Os temas e 
as linhas de pes-
quisa estão rela-
cionados no edi-
tal. As propostas 
devem ser apre-
sentadas sob a 
forma de proje-
tos de pesquisa 
e enviadas por meio eletrônico e em 
versão impressa. O envio das propostas 
por meio eletrônico deve ser feito por 
intermédio do Formulário de Apresenta-
ção de Projetos de Pesquisas, disponí-
vel no Sistema Informatizado do PP-
SUS, na página do Ministério da Saúde, 
no endereço: http://www.saude.gov.
br/sisct; opção de menu: Programa de 
Pesquisa para o SUS (link “PPSUS - Pro-
grama Pesquisa para o SUS”/“Edital CE 
– PPSUS/ FUNCAP 11/2013”). 

Cronograma
- Lançamento da Chamada na página 
da Funcap (www.funcap.ce.gov.br): 6 
de setembro de 2013
- Postagem da Chamada e abertura do 
Formulário de Propostas Online na pá-
gina do SISC&T (www.saude.gov.br/sis-
ct): 13 de setembro de 2013
- Limite para submissão eletrônica das 
propostas na página do SISC&T: até as 
17h59 do dia 9 de outubro de 2013
- Limite para entrega da documentação 
complementar na Funcap: até as 17h 
do dia 10 de outubro de 2013
- Divulgação do resultado e início da 
contratação dos projetos aprovados: a 
partir do dia 2 de dezembro de 2013
 Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/182.
pdf
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 Os eixos e vertentes do edital são os 
seguintes: Desertificação (causas; tec-
nologias de controle e recuperação de 
áreas desertificadas); Recursos hídri-
cos do Semiárido (manejo integrado da 
agricultura irrigada: sistema solo-água-
planta; tecnologias para captação; ar-
mazenamento e reuso de águas; tec-
nologias para dessalinização e reuso 
de resíduos dos dessalinizadores; me-
lhoria na qualidade dos reservatórios); 
Saneamento no Semiárido (soluções 
de tratamento descentralizadas e de 
reuso de águas pluviais e esgotos em 
pequenas comunidades; aproveitamen-
to de resíduos; soluções emergenciais 
de abastecimento; monitoramento da 
qualidade de águas; redução de perdas 
no abastecimento).
 Poderão apresentar propostas pes-
quisadores e especialistas que tenham 
vínculo empregatício/funcional com 
instituições de ensino superior (IES), 
centros e institutos de pesquisa e de-
senvolvimento públicos e privados. 
 As propostas devem ser apresenta-
das sob a forma de projeto e encamin-
hadas à Funcap exclusivamente via 
Internet, por intermédio de Formulário 
de Solicitação específico disponível na 
Plataforma Montenegro, no site da Fun-
cap (www.funcap.ce.gov.br).
 As propostas aprovadas serão fi-
nanciadas com recursos no valor glo-
bal estimado de até R$ 900 mil, dos 
quais R$ 700 mil oriundos da Funcap 
e até R$ 200 mil oriundos da Cagece, 
a serem liberados de acordo com a di-
sponibilidade orçamentária e financeira 
da Fundação e da Companhia, respec-
tivamente. 
 O apoio da Cagece será reservado 
ao financiamento parcial ou integral 
dos projetos aprovados de seu inte-

Prêmio Jovem Cientista 2013 prorroga inscrições até 13 de setembro

 Foi prorrogado o prazo para in-
scrições no XXVII Prêmio Jovem Cien-
tista. Estudantes do ensino médio, 
estudantes do ensino superior, mestres 
e doutores têm agora até 13 de setem-
bro para enviar suas pesquisas para o 
concurso. 
 As inscrições devem ser realiza-
das pelo site www.jovemcientista.cnpq.
br. Os alunos do ensino médio podem 
optar por enviar seus trabalhos pelos 
Correios – postando-os também até o 
dia 13.  
 Em 2013, mais de R$ 700 mil serão 
distribuídos em prêmios. O Prêmio é 
uma iniciativa do CNPq, Fundação Ro-
berto Marinho, Gerdau e GE.
 Nesta XXVII edição, a iniciativa con-
voca os jovens a encontrar soluções 
para problemas ocasionados pela má 
gestão dos recursos hídricos. A super-
fície da Terra é coberta por 1,4 bilhão 
de quilômetros cúbicos de água. Sua 
roupagem azul, que tanto encantou o 
astronauta Yuri Gagarin, pode nos fazer 
acreditar que a água nunca faltará ao 
homem. 
 Já se sabe, entretanto, que apenas 

0,003% desse volume pode ser aprovei-
tado para saciar a sede, fazer a higiene 
e irrigar a agricultura. E essa pequena 
quantia é ainda ameaçada pelo des-
perdício e a poluição. Muitos são os 
problemas, mas muitas são também as 
formas de resolvê-los. Pensando nisso, 
o Prêmio Jovem Cientista aborda o tema 
“Água: desafios da sociedade”.
 Fonte: Coordenação de Comunica-
ção do CNPq

resse, ou seja, que tenham potencial 
para gerar produto ou processo inova-
dor com impacto direto na sua missão 
e atividades.
 Os projetos terão o valor máximo 
de R$ 50 mil reais e deverão ter o prazo 
máximo de execução de 24 meses. No 
entanto, caso haja participação com-
provada de instituições de pesquisa 
e desenvolvimento de fora do Ceará, 
pode-se acrescer até R$ 10 mil ao va-
lor máximo, visando o financiamento de 
deslocamentos entre a equipe da insti-
tuição cearense e as equipes externas 
ao Estado.
 O atendimento a proponentes com 
dificuldades no preenchimento do For-
mulário dePropostas Eletrônico será 
feito pelo endereço direc@funcap.
ce.gov.br, ou pelos telefones (85) 3275-
9115, de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h.

Cronograma

- Lançamento do Edital no site da Fun-
cap: 6 de setembro de 2013;
- Postagem do Formulário de Solicita-
ção de Auxílio à Pesquisa na página da 
Funcap: 18 de setembro de 2013;
- Data limite para submissão das pro-
postas: até as 17hs do dia 10 de outu-
bro de 2013;
- Data limite para apresentação da doc-
umentação complementar: até as 17h 
do dia 11 de outubro de 2013;
- Divulgação dos resultados no site da 
Funcap: a partir do dia 20 de novembro 
de 2013;
- Início da contratação dos projetos: a 
partir do dia 2 de dezembro de 2013.
 Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/183.
pdf


