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Capes aprova duas propostas de Doutorado da Uece

Start-Up Brasil abre seleção para segunda rodada de edital
 O Start-Up Brasil abriu inscrições 
para a segunda rodada de seleção de 
empresas nascentes de base tecnológi-
ca, a serem aceleradas pelo programa. 
O prazo para o envio das propostas ter-
mina em 19 de novembro.
 Aproximadamente 50 vagas estão 
disponíveis para startups brasileiras 
e internacionais com até três anos de 
constituição. 
 O funcionamento segue o mesmo 
formato da primeira rodada, lançada 
em abril, na qual 56 empresas foram 
selecionadas. Dentre elas, sete são do 
Nordeste: seis de Pernambuco e uma 
do Ceará.
 O projeto Wotchapp+ foi o único se-
lecionado do Ceará. A empresa Coredi-
gital Desenvolvimento de Software LTDA 
também aprovou um projeto de mesmo 
nome na primeira rodada do edital nº 
06/2013 – Pappe Integração da Fun-
cap.
 Para as nacionais, as inscrições de-
vem ser feitas por meio da chamada nº 
11, do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq/
MCTI). As estrangeiras devem efetuar 
a submissão pelo edital da Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil).
 A previsão é que os resultados des-
ta segunda etapa sejam divulgados em 
16 de dezembro e as propostas apro-
vadas recebam apoio a partir de 6 de 
janeiro de 2014. Os projetos seleciona-
dos podem obter bolsas de até R$ 200 
mil e devem ser induzidos por uma das 
nove aceleradoras do programa.

 A Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
divulgou, no dia 19 de setembro, os 
resultados da apreciação de propos-
tas de novos cursos de pós-graduação 
stricto sensu. A Universidade Estadual 
do Ceará (Uece) teve dois cursos de 
Doutorado aprovados.
 Um dos cursos aprovados foi o 
Doutorado em Ciências Fisiológicas, 
com nota 4. A Universidade já oferece, 
desde 1999, o Mestrado Acadêmico 
em Ciências Fisiológicas que, a partir 
de agora, comporá com o Doutorado o 
Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias Fisiológicas.
 O outro curso aprovado, também 
com nota 4, foi o Doutorado em Saúde 
Coletiva. Esse novo curso irá compor 
com o Mestrado Acadêmico em Saúde 

Pública, criado em 1994, um novo pro-
grama de pós-graduação.
 Segundo o Pró-reitor de Pós-Gra-
duação e Pesquisa (PROPGPq), profes-
sor Jerffeson Teixeira de Souza, esse 
resultado é consequência do processo 
de consolidação e qualificação da pós-
graduação da Uece. 
 De acordo com a professora Luilma 
Albuquerque Gurgel, diretora de Ensino 
da PROPGPq, esses novos cursos terão 
início em 2014.
 As propostas de criação de novos 
cursos foram analisadas durante a 149ª 
Reunião do Conselho Técnico-Científico 
da Educação Superior (CTC-ES), realiza-
da no período de 9 a 13 de setembro, 
em Brasília.
 Fonte: Assessoria de Comunicação 
da Uece

Abrangência 

 O edital do CNPq indica que pelo 
menos 30% dos recursos devem se des-
tinar a projetos das três regiões. Para 
a segunda rodada, está prevista uma 
agenda de divulgação pelos estados.
 Segundo o coordenador geral 
do programa e gestor de Software e 
Serviços de TI da Secretaria de Política 
de Informática do MCTI, Rafael Moreira, 
empresas que não foram aprovadas na 
primeira rodada também podem parti-
cipar da seleção.
 O Start-Up Brasil é um programa do 
governo federal, criado pelo MCTI para 
agregar um conjunto de atores e insti-
tuições em favor do empreendedorismo 
de base tecnológica. A iniciativa integra 
o Programa Estratégico de Software e 
Serviços de Tecnologia da Informação 
(TI Maior).
 Confira a Chamada nº 11 do CNPq: 
bit.ly/Yx09fC. Com informações da As-
com do MCTI
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Divulgada edição 2013 do Prêmio Vale-Capes de Ciência e Sustentabilidade
 A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a 
Vale S.A. divulgaram na última sexta-feira 
(27) o Edital Conjunto nº  070/2013  refe- 
rente à edição 2013 do Prêmio Vale-Capes 
de Ciência e Sustentabilidade, atribuído 
a teses e dissertações defendidas em 
2012.
 Os prêmios são outorgados às me-
lhores teses e dissertações selecionadas 
nos seguintes grupos: processos eficientes 
para redução do consumo de água e de 
energia; aproveitamento, reaproveitamen-
to e reciclagem de resíduos e/ou rejeitos; 
redução de Gases do efeito estufa (GEE); e 
tecnologias socioambientais, com ênfase 
no combate a pobreza. 
 Os critérios de premiação compreen-
dem originalidade do trabalho, relevância 
para o desenvolvimento científico, tec-
nológico, cultural, social e de inovação.
 A pré-seleção dos trabalhos a serem 
indicados aos prêmios ocorrerá nos pro-
gramas de pós-graduação das instituições 
de ensino superior. 
 Após a indicação pela comissão de 
avaliação, o coordenador do programa de 
pós-graduação será responsável pela ins-
crição no site (http://pvc.capes.gov.br/in-
dex.php/inscricao/login), até o dia 29 de 
novembro. 
 O resultado está previsto para ser di-
vulgado em abril de 2014 e a entrega dos 
prêmios em maio do mesmo ano.

Premiação

Os Prêmios Vale-Capes de Ciência e Sus-
tentabilidade de Dissertação de Mestrado 
e de Tese de Doutorado consistem em 
passagem aérea e diária para os autores 
e um dos orientadores das dissertações/
teses premiadas, para que compareçam 
à cerimônia de premiação; certificado de 
premiação a ser outorgado aos orientado-
res, coorientador (es) e aos programas em 
que foi defendida as dissertações/teses; 

Inscrições prorrogadas para o 9° Prêmio 
Construindo a Igualdade de Gênero

 Foram prorrogadas até o dia 18 de 
outubro de 2013 as inscrições para a 9º 
edição do Prêmio Construindo a Igualdade 
de Gênero. 
 O Prêmio é uma iniciativa da Secre-
taria de Políticas para as Mulheres (SPM), 
do Ministério da Ciência e Tecnologia e I-
novação (MCTI), do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), do Ministério da Educação (MEC) 
e da ONU Mulheres e tem como objetivo 
estimular e fortalecer a reflexão crítica e a 
produção científica em torno das desigual-
dades existentes entre homens e mulheres 
no Brasil, contemplando as abordagens de 
classe social, geração, raça-etnia e sexu-
alidade.
 Podem participar estudantes do ensi-
no médio, graduação, mestrado e douto-
rado; e graduadas e graduados, especial-
istas, mestras e mestres. As premiações 
são computadores e equipamentos de in-
formática (para estudante de ensino mé-
dio), bolsas de iniciação científica (para 
ensino médio e superior), bolsa de mestra-
do e doutorado, além de valor em dinheiro 

para as três modalidades de participação 
do ensino superior.
 Os docentes também podem partici-
par do prêmio inscrevendo um projeto ped-
agógico sobre questões de discriminação 
entre mulheres e homens, raça ou orienta-
ção sexual para a categoria Escola Promo-
tora da Igualdade de Gênero. 
 A iniciativa dos Projetos Pedagógicos 
visa ampliar e replicar boas experiências 
que existam nas escolas brasileiras, além 
de fomentar o envolvimento da comuni-
dade escolar em torno do debate sobre a 
igualdade.
 Na 8ª edição a participação foi de 
5.134 inscrições e os depoimentos das(os) 
vencedoras(es) podem ser vistos no site 
http://www.youtube.com/user/Spoliticas-
mulheres/videos
 As propostas para a 9ª edição do Prê-
mio Construindo a Igualdade de Gênero 
devem ser enviadas até o dia 18 de outu-
bro de 2013. Para obter mais informações 
sobre o prêmio, acesse www.igualdadede-
genero.cnpq.br. Fonte: Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres

e certificado de premiação e troféu para 
os autores.
 Para as teses premiadas, ainda há 
premiação adicional de auxílio equivalente 
a uma participação em congresso interna-
cional, previamente autorizado pela Capes 
e Vale e relacionado à área temática da 
tese para o orientador, no valor de US$ 3 
mil; bolsa para realização de estágio pós-
doutoral em instituição nacional de até 
três anos para o autor da tese, podendo 
ser convertida em um ano para estágio 
pós-doutoral fora do país em uma institu-
ição  de  notória excelência na área de co-
nhecimento do premiado; e um prêmio adi-
cional ao autor da tese, no valor de R$ 15 
mil.
 Já para as dissertações, os orientado-
res também recebem auxílio equivalente a 
uma participação em congresso nacional 
no valor de R$ 3 mil e os autores recebem 
bolsa para realização de doutorado em ins-
tituição nacional de até quatro anos e um 
prêmio adicional no valor de R$ 10 mil.
 Mais informações pelo e-mail premio-
valecapes@capes.gov.br.
 Fonte: Coordenação de Comunicação 
Social da Capes
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MEC anuncia bolsas para mestrado profissional no Ciência sem Fronteiras

 O Ministério da Educação anunciou 
nesta quinta-feira (3) uma nova modali-
dade de cursos de mestrado profissional 
no programa Ciência sem Fronteiras, que 
concede bolsas a estudantes universitári-
os brasileiros em instituições de outros paí-
ses. Ao contrário do mestrado acadêmico, 
trata-se de uma formação voltada para o 
mercado de trabalho. 
 Ao falar sobre essa nova modalidade 
de curso, o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, também anunciou para o 
próximo dia 14 o lançamento de um novo 
edital do programa, com bolsas para 19 
países.
 Os cursos de mestrado profissional 
têm a duração de um a dois anos e se dife-
renciam por ser uma qualificação mais es-
pecífica e voltada ao mercado de trabalho, 
ao contrário do mestrado acadêmico. 
 Conforme o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, “este curso não é vol-
tado para a formação acadêmica; é uma 
educação voltada para a vida profissio-
nal”, explicou.
 Serão oferecidas mil vagas em 2014 
em instituições nos Estados Unidos. A pu-

Finep divulga vencedores regionais do Prêmio Finep de Inovação 2013
 A edição de 2013 do Prêmio Finep de 
Inovação já tem seus vencedores regio-
nais. Este ano, são 28 ganhadores, entre 
73 finalistas, nas diversas categorias, que 
agora concorrem à grande final nacional, 
a ser realizada em Brasília. 
 A cerimônia de premiação regional, 
aberta ao público, será realizada no The-
atro Municipal do Rio de Janeiro, em 13 
de outubro.
 Na região Nordeste, o projeto “Pisci-
cultura sustentável: dos resíduos à gera-
ção de energia”, da PISCIS, foi o 2º lugar 
na categoria Inovação Sustentável. 
 A Atlanta Tecnologia de Informação 
LTDA ficou com a segunda colocação na 
categoria Pequena Empresa na mesma 
Região 
 A PISCIS contou com o apoio da 
Fundação Cearense de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (Fun-
cap) em dois projetos. “Aproveitamento in-
tegral dos resíduos do beneficiamento da 
tilápia: óleo animal, concentrado protéico 
e/ou composto orgânico”, foi aprovado no 
edital Fundo de Inovação Tecnológica FIT 
08/2009. 
 Em 2011, a empresa foi contemplada 
no edital Programa de Apoio à Pesquisa em 
Empresas - PAPPE Integração - Nº 10/2011 
– 2ª chamada, com o projeto “Desenvolvi-
mento de sistema adequado para coleta 
e transporte de vísceras de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus)”.
 Os vencedores da fase regional de 
cada categoria recebem, além do troféu, 
os seguintes prêmios em espécie: inventor 
inovador - R$ 100 mil; tecnologia assistiva - 
R$ 100 mil; inovação sustentável - R$ 100 
mil; micro/pequena empresa - R$ 200 mil; 
instituição de ciência e tecnologia - R$ 200 
mil; tecnologia social - R$ 200 mil; média 
empresa - R$ 300 mil. Este ano, são R$ 8 
milhões em prêmios, incluindo a fase na-
cional. 
 A premiação recebeu 570 inscrições 
nas nove categorias: micro e pequena em-

presa, média empresa, grande empresa 
(apenas na etapa nacional), instituição de 
ciência e tecnologia, tecnologia social, in-
ventor inovador, tecnologia assistiva, inova-
ção sustentável e inovar fundos - também 
restrita à etapa nacional e dividida em três 
subcategorias – governança, equipe e  o-
peração. O maior número de inscritos foi 
na categoria pequenas empresa (166).
 A fase de cadastramento dos jurados 
e a pré-qualificação dos projetos, feita pela 
área técnica da Finep, foi realizada em agos 
-to. Esta etapa compreendeu a análise 
prévia considerando preenchimento do for-
mulário, atendimento ao perfil, condições 
de participação e categorias previstas no 
regulamento. 
 O passo seguinte foi o julgamento 
regional, em que as propostas pré-qua-
lificadas foram avaliadas por comitês de 
jurados compostos por especialistas, re-
presentantes de instituições inovadoras, 
do setor empresarial e da Finep. 
 Na última etapa, haverá o julgamento 
nacional, com apresentação dos vence-
dores das categorias pequena e média 
empresa, ICT e tecnologia social. 
 O julgamento das categorias grande 
empresa, tecnologia assistiva e inovação 
sustentável é apenas virtual. Já o inven-
tor inovador é escolhido após reunião das 
áreas técnicas da Finep e do Inpi. O mes-
mo modelo é aplicado à categoria inovar 
fundos. 
 Confira os vencedores: http://bit.
ly/19Z6gd5
 Com informações da Ascom da Finep

blicação do edital está prevista para no-
vembro deste ano e os bolsistas chegarão 
às faculdades escolhidas no segundo se-
mestre do ano que vem, quando começa o 
ano letivo norte-americano. 
 As áreas contempladas são engenha-
rias e demais áreas tecnológicas, computa-
ção e tecnologia da informação, tecnologia 
aeroespacial, petróleo, gás, carvão mine-
ral, energia, biotecnologia, nanotecnologia 
e novos materiais.
 Fonte: Assessoria de Comunicação 
Social do Ministério da Educação


