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Funcap destinará mais R$ 150 mil para o Programa de Auxílios à 
Promoção e Participação em Eventos

Funcap divulga resultado final da etapa de pré-qualificação 
da segunda rodada do Pappe Integração

 A Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Funcap) divulgou, na quinta-
feira (19), o resultado final da etapa de 
pré-qualificação da segunda rodada do 
Edital nº 06/2013 – Pappe Integração. 
Com base nos pareceres negativos re-
cebidos, 23 empresas interpuseram re-
curso ao resultado preliminar, quando 
41 propostas foram pré-qualificadas 
preliminarmente pelo cumprimento de 
todos os requisitos exigidos no edital, 
com entrega de toda a documentação 
obrigatória.
 Após análise conjunta com a Finep 
(Agência Brasileira da Inovação) dos 
recursos interpostos, a Funcap acatou 
um dos recursos apresentados. Assim, 
42 empresas estão concorrendo aos re-
cursos financeiros disponibilizados pela 
segunda rodada do Edital 06/2013. A 
próxima etapa será a de avaliação de 
mérito.
 A demanda global das empresas pré-
qualificadas totaliza R$ 13.262.507,70, 
estando as 42 propostas assim distribuí-
das: 19 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/Nanotec-
nologia; 9 em Agronegócio; 2 em Indús-
tria 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 ativi-
dades de pesquisa e desenvolvimento 
de processos e produtos inovadores, 
mediante a seleção de propostas para 
concessão de apoio financeiro na mo-

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) anunciou, na quinta-feira 
(19), o acréscimo de mais R$ 150 mil 
para o Programa de Auxílios à Promoção 
e Participação em Eventos. 
 O Conselho Executivo da Fundação 
aumentou o montante alocado no pro-
grama devido à grande demanda pelos 
auxílios, que comprometeu os R$ 250 
disponibilizados anteriormente. O to-
tal de recursos para os anos de 2013 
e 2014 totaliza R$ 400 mil. A verba 
poderá ser solicitada para auxílios com 
eventos a serem realizados até abril de 
2014, desde que a submissão seja feita 
até 15 de novembro de 2013. 
 Até o momento, já foram financia-

dos 16 eventos científicos e 13 partici-
pações de pesquisadores em eventos 
científicos.
 Os requisitos, critérios de seleção 
e normas para as concessões de auxí-
lios nesse Programa podem ser encon-
trados nas Instruções Normativas Nº 
07/2009 e N° 03/2010.
 As submissões podem ser feitas 
por meio da Plataforma Montenegro: 
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/
sugba/index.php
 Confira a Instrução Normativa nº 
07/2009 - Participação em Eventos 
Científicos: bit.ly/19syfoA
 Confira a Instrução Normativas nº 
03/2010 - Promoção de Eventos Cientí-
ficos: bit.ly/18DwCTr

dalidade subvenção econômica. 
 A primeira rodada do edital com-
prometeu R$ 4.107.185,05, a serem in-
vestidos em projetos das 14 empresas 
selecionadas. O valor global a ser in-
vestido nas duas rodadas dessa edição 
do Pappe Integração é de até R$ 7 mi-
lhões, sendo R$ 5 milhões concedidos 
pela Finep e R$ 2 milhões pela Funcap, 
por meio de recursos do Tesouro Esta-
dual, para aplicação em 24 meses.

Cronograma

- 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: http://bit.
ly/1dsMPxk
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Pesquisador da UFMS apresenta sistema de informação e 
gestão de projetos de FAPs à Funcap

 Um sistema para gerir projetos e infor-
mações, em código aberto, compartilhado 
por diversas Fundações de Amparo à Pes-
quisa (FAPs) e com desenvolvimento e ma-
nutenção constantes. Esse é o Sistema de 
Informação e Gestão de Projetos de Funda-
ções de Amparo à Pesquisa (Sigfap), apre-
sentado à Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
do Ceará (Funcap) pelo professor e pes-
quisador da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul (UFMS) Márcio Aparecido 
Inacio da Silva, nesta segunda-feira (16).
 Em 2002, a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tec-
nologia do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Fundect) e o Laboratório de Engenharia 
de Software (Ledes) da UFMS iniciaram o 
desenvolvimento da plataforma. 
 O Sigfap tem como objetivo auxiliar o 
planejamento, gestão, avaliação e acom-
panhamento de projetos científicos e de 
inovação nas diferentes modalidades de 
C,T&I, agilizando os processos adminis-
trativos por meio de um software que au-
tomatiza todos os processos internos e 
externos por meio de contato com a comu-
nidade científica.
 Atualmente, 13 FAPs estão utilizan-
do a plataforma, além da Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 
Paraná (SETI) e da Rede Centro-Oeste 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 
(Rede Pró-Centro-Oeste). O desenvolvi-
mento e a manutenção constantes são re-
sultados da rede de colaboração montada 
pelas fundações. Cada uma conta com 

Funcap reajusta valor das diárias aos pesquisadores
 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) reajustou o valor das diárias no 
Brasil, em auxílios à pesquisa, participação 
e promoção de eventos, acompanhando o 
reajuste feito pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).
 A Resolução 02/2013 foi publicada 
no Diário Oficial do Estado do dia 4 de se-
tembro de 2013, ano V, nº 165, página 42. 

Mais de 37 mil bolsas já foram implementadas 
pelo Programa Ciência sem Fronteiras

 O Programa Ciência sem Frontei-
ras já implementou, até o mês de a-
gosto, 37.786 bolsas de estudos no ex-
terior. A maioria das oportunidades foi 
concedida para Graduação Sanduíche 
com 30.690 bolsas implementadas. 
Em segundo lugar, está a modalidade 
Doutorado Sanduíche (4071), seguido 
de Pós-doutorado no Exterior (2160) e 
Doutorado (859).
 Entre os países que mais rece-
beram bolsistas para estudar no exte-
rior, estão os Estados Unidos, França, 
Canadá, Austrália, que passou a Ale-
manha pela primeira vez, e Reino Uni-
do. Já em relação às áreas prioritárias, 
Engenharias; Biologia, Ciências Bio-
médicas e da Saúde e Ciências Exatas 
e da Terra continuam entre as de maior 
destaque dentro do Programa.
 De acordo com os números dis-
ponibilizados pelo Painel de Controle 

Agora, o valor da diária no Brasil e fora do 
Ceará, paga a pesquisadores contempla-
dos em auxílios à pesquisa, participação 
e promoção de eventos, está fixado em R$ 
320. Já para o interior do Ceará a diária 
está fixada em R$ 160. Para o exterior, a 
diária é U$ 200, a ser paga em reais, usan-
do o valor da cotação de moedas na data 
da concessão. 
 Confira a resolução na íntegra: http://
bit.ly/17Otk00

possibilidades de adaptação do sistema 
à sua realidade, como cadastro, modelos 
de relatórios e nomenclaturas. A melhoria 
desenvolvida por uma fundação será com-
partilhada com as demais.
 Márcio é graduado e mestre em Ciên-
cia da Computação pela UFMS, além de 
programador do Sigfap desde 2004 e 
membro do Comitê de Versão e Avaliação 
(CVA) do sistema, responsável por avaliar 
e validar alterações na plataforma.
 As FAPs integrantes da Rede Sigfap 
são: Fundect; Fapeam; Fapemat; Fapitec; 
Fapergs; Fundação Araucária; Fapepi; 
Fapespa; Fapeal; Fapac; Fapero; Fapes e 
FAPDF.
 Com informações do blog da Sigfap 
(http://blog.sigfap.net/)

do Programa, o Ceará é o 9º estado 
em quantidade de bolsas: 1.363. São 
Paulo (8.358), Minas Gerais (6.656) 
Rio de Janeiro (3.402), Rio Grande do 
Sul (3.402), Paraná (2.472), Pernam-
buco (1.648), Santa Catarina (1.612), 
Distrito Federal (1.416) e Bahia (1.271) 
completam os dez estados com maior 
quantidade de bolsistas.
 As instituições cearenses com mais 
bolsistas no programa são: Universidade 
Federal do Ceará (987), Universidade 
Estadual do Ceará (104), Universidade 
de Fortaleza (102) e Instituto Federal 
do Ceará - Reitoria (95). 
 Para acessar na íntegra os núme-
ros atualizados, acesse o Painel de Con-
trole do Programa (bit.ly/10ln4wO), que 
apresenta as bolsas concedidas por 
CNPq e Capes.
 Com informações da Coordenação 
de Comunicação Social do CNPq


