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Ciência sem Fronteiras lança chamadas para 
graduação-sanduíche em 20 países

Comunicado urgente da Funcap à comunidade científica do Ceará
 O presidente da Fundação Cea-
rense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap), Har-
oldo Rodrigues de Albuquerque Júnior, 
por meio da Portaria 243/2013, de-
clarou suspensa, a partir da terça-feira 
(15), a compra de substâncias de uso 
controlado pela Polícia Federal com 
recursos de auxílios a projetos de pes-
quisa financiados pela Funcap ou por 
meio dela, em todas as modalidades e 
editais, em qualquer quantidade e para 
quaisquer fins.
 As aquisições das referidas subs-
tâncias após esta data não serão reco-
nhecidas pela Funcap e serão glosadas 
no ato da prestação de contas.
 A Funcap informa que mantém as 
negociações com os órgãos de fisca-
lização e controle para a busca de uma 
solução que viabilize a execução dos 
projetos de pesquisa por ela financia-
dos.

 Acesse a portaria 243/2013 
(http://bit.ly/1fHXM1F)  e a lista das 
substâncias (http://bit.ly/1c1Ia8s) cuja 
aquisição está suspensa.

 O programa Ciência sem Fronteiras 
anunciou, na terça-feira (15), as novas 
chamadas para graduação-sanduíche. 
Ao todo são 20 países de destino: Rei-
no Unido, Bélgica, Canadá, Holanda, 
Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, 
Coréia do Sul, Espanha, EUA, Alema-
nha, França, Itália, Suécia, Noruega, Ir-
landa, China, Hungria, Japão, Áustria. 
As inscrições vão até 29 de novembro.
 Entre os requisitos obrigatórios 
para todas as chamadas estão: obter 
nota no Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) igual ou superior a 600 pon-
tos, em exames realizados no período 
de 2009 a 2013, apresentar teste de 
proficiência no idioma aceito pela insti-
tuição de destino e ter integralizado no 
mínimo 20% e, no máximo, 90% do cur-
rículo previsto para seu curso, no mo-
mento do início previsto da viagem de 
estudos. É necessário também cursar 
uma das áreas contempladas pelo pro-
grama.
 A bolsa concedida aos candidatos 
selecionados custeará a permanência 
do aluno pelo período de até doze me-
ses para realização de estudos em tem-
po integral. Na China, a permanência é 
de até 24 meses, incluindo um estágio 
linguístico. Parte deste período poderá 
ser dedicada a estágio profissional ou 

científico-tecnológico em empresas, ins-                     
tituições de ensino ou centros de pes-
quisa no país de destino.
 Além da mensalidade na moeda lo-
cal, são concedidos auxílio instalação, 
seguro-saúde, auxílio deslocamento 
para aquisição de passagens aéreas e 
auxílio material didático, para compra 
de computador portátil ou Tablet.
 A interlocução com o Programa 
Ciência sem Fronteiras, inclusive para 
candidatos com dificuldades no acesso 
ao formulário de inscrições, deverá ser 
realizada via protocolo Fale Conosco 
(http://bit.ly/UZOcOn).
 Confira as áreas contempladas pelo 
programa: http://bit.ly/16klc4M
 Acesse as chamadas: http://bit.ly/
szXOj0
 Fonte: Ciência sem Fronteiras
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Capes seleciona projetos de cooperação científica na área de Biodiversidade

 A Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
divulgou, no dia 4 de outubro, o edital 
n° 072/2013, referente ao programa 
Capes/National Science Foundation 
(NSF). As inscrições seguem até o dia 2 
de dezembro.
 O Programa consiste em projetos 
de cooperação internacional em ini-
ciação científica na área de biodiver-
sidade, exclusivamente em nível de 
graduação, para aprofundar a coope-
ração acadêmica entre as Instituições 
de Ensino Superior (IES) Brasileiras e 
o NSF no âmbito do Programa “Dimen-
sões da Biodiversidade para Pesquisa 
e Infraestrutura Associada”.

Propostas

 As propostas devem conter o plano 
de ações conjuntas e a programação da 
mobilidade de recursos humanos em 
ambos os sentidos, além de ter caráter 
institucional e ser coordenado por re-
presentante docente da IES. 
 De acordo com o edital, serão apro-
vados até dez projetos, podendo haver 
alte-ração deste quantitativo, mediante 
decisão conjunta entre as fundações 

Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável da UFCA 
recebe inscrições até segunda-feira (21)

 A Coordenação do Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional Sustentável (Proder) da Uni-
versidade Federal do Cariri (UFCA) está 
recebendo inscrições para o Mestrado 
Acadêmico em Desenvolvimento Re-
gional Sustentável até o dia 21 de ou-
tubro.
 A área de concentração é Desen-
volvimento Regional Sustentável. São 
oferecidas 20 vagas, distribuídas igual-
mente entre duas linhas de pesquisa: 
“Ambiente e Desenvolvimento Regional 
Sustentável” e “Sociedade, Estado e 
Desenvolvimento Regional Sustentáv-
el”. Os candidatos podem ser gradua-
dos em qualquer área.
 Para realizar a inscrição, o can-

didato deverá preencher o formulário 
eletrônico disponível no SIGAA, no 
caminho http://www.si3.ufc.br/sigaa/
public (aba processos seletivos stricto 
sensu). Além disso, a documentação 
relacionada no item 3.4.3 do edital de-
verá ser entregue até o dia 23 de ou-
tubro, das 8h às 12h e das 14h às 17, 
na Secretaria do curso, localizada na 
UFCA, bloco I, Piso Superior, sala 02, no 
bairro Cidade universitária, em Juazeiro 
do Norte.
 Informações sobre o Programa po-
dem ser obtidas na página eletrônica 
http://proder.ufca.edu.br, pelo e-mail 
proder@cariri.ufc.br, na secretaria do 
curso e pelo telefone (88) 3572 7239.
 Confira o edital: bit.ly/GTP8hA.

financiadoras e disponibilidade orça-
mentária.
 A inscrição da equipe brasileira será 
gratuita e admitida exclusivamente pela 
internet, mediante o preenchimento do 
formulário de inscrição e o envio de do-
cumentos eletrônicos, dentro dos pra-
zos estabelecidos no calendário deste 
Edital, na página do Programa Capes/
NSF.Acesse o edital: bit.ly/176m96K.
 Confira a página do programa 
Capes/NSF: bit.ly/1d2gYpN.
 Com informações da Coordenação 
de Comunicação Social da Capes

Mestrado e doutorado em Cuidados Clínicos em Enfermagem 
e Saúde da Uece com inscrições abertas

 Até o dia 6 de novembro, o Progra-
ma de Pós-Graduação Cuidados Clínicos 
em Enfermagem e Saúde (PPCCLIS) da 
Universidade Estadual do Ceará (Uece) 
recebe inscrições para mestrado e dou-
torado em Cuidados Clínicos em Enfer-
magem e Saúde (DCCLIS). A Área de 
Concentração é “Cuidados Clínicos em 
Enfermagem e Saúde”.
 Poderão se inscrever portadores 
de diploma de graduação em Enfer-
magem ou com declaração equiva-
lente. São oferecidas 14 vagas para o 

doutorado e 25 para o mestrado. As li-
nhas de pesquisa são “Fundamentos e 
Práticas do Cuidado Clínico em Enfer-
magem e Saúde” e “Políticas e Gestão 
para a Prática Clínica em Enfermagem 
e Saúde”. 
 Mais informações pelo telefone (85) 
3101.9823 ou no site do PPCCLIS (bit.
ly/1cBK4tn). Confira as chamadas para 
o mestrado (bit.ly/16fYm3F) e doutora-
do (bit.ly/H7KJrj).
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece
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Eventos sobre robótica prosseguem até domingo (20) em Fortaleza
 O maior evento de robótica da 
América Latina está sendo realizado 
em Fortaleza pelo segundo ano con-
secutivo. O Robotics Trends 2013 teve 
início na terça-feira (15) e prossegue 
até domingo (20), na Universidade de 
Fortaleza (Unifor). 
 O evento é promovido e realizado 
pela Sociedade Brasileira de Automáti-
ca (SBA), com apoio da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC). A Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC) e a 
Unifor são responsáveis pela organiza-
ção.
 O Robotics Trends envolve três 
eventos: a 11ª Competição Brasileira 
de Robótica (CBR); a 3ª Mostra Nacio-
nal de Robótica (MNR) e a 7ª Olimpíada 
Brasileira de Robótica (OBR). 
 Voltada à extensão, ensino e pes-
quisa e envolvendo alunos da gradu-
ação e pós-graduação, a CBR recebeu 
apoio da Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Funcap) por meio do Progra-

UFC oferta 8 vagas para professor adjunto em Fortaleza

 Encontram-se abertas, até 12 de 
novembro, as inscrições para concurso 
público de professor adjunto-A (efetivo, 
com doutorado) da Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), em Fortaleza. São 
oito vagas, distribuídas entre os centros 
de Tecnologia (CT), Humanidades(CH), 
Ciências Agrárias (CCA), Ciências (CC) 
e Faculdade de Medicina (Famed), se-
gundo o Edital nº 366/2013.
 No CT, há uma vaga no Departa-
mento de Engenharia de Produção, 
setor de estudo “Engenharia do Produ-
to, de Projeto e Organizacional”, e duas 
vagas no Departamento de Engenharia 
Hidráulica e Ambiental, ambas no setor 
de estudo “Engenharia Ambiental”. No 
CH, há uma única vaga, no Departa-
mento de Letras Vernáculas, setor de 
estudo “Língua Portuguesa”.
 No CCA, a vaga é para o Departa-
mento de Engenharia Agrícola, no setor 
de estudo “Hidráulica Aplicada à Agri-
cultura e Manejo de Bacias Hidrográfi-

cas”. No CC, são duas vagas: uma no 
Departamento de Química Orgânica e 
Inorgânica, setor de estudo “Química 
Inorgânica”, e outra vaga no Departa-
mento de Matemática, no setor de estu-
do “Análise Geométrica”. Por fim, há 
uma vaga na Famed, no Departamento 
de Patologia e Medicina Legal, no setor 
de estudo “Imunologia”.
 Para todas as vagas, a taxa de ins-
crição é de R$ 201,00, e a remunera-
ção, de R$ 8.049,77, para um regime 
de trabalho de 40 horas semanais, com 
dedicação exclusiva. 
 Mais detalhes sobre o Edital nº 
366/2013 podem ser acessados no 
site da Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas da UFC (bit.ly/X64dzq).
 Contato: Divisão de Planejamento e 
Movimentação de Pessoal da UFC - (85) 
3366-7407.
 Fonte: Coordenadoria de Comuni-
cação Social e Marketing Institucional 
da UFC

ma de Auxílio à Realização de Eventos 
Científicos.
 A MNR interage mais fortemente 
na área de ensino e pesquisa, entrando 
também na área de extensão, com alu-
nos que vão do ensino médio à gradua-
ção, enquanto a OBR envolve alunos do 
ensino fundamental ao ensino médio, 
envolvendo-os na extensão e pesquisa.
 Os eventos estão sendo realizados 
no Ginásio Poliesportivo da Unifor e a 
entrada é gratuita.

Mestrado Intercampi em Educação e Ensino da Uece 
com inscrições abertas até terça-feira (22)

 Estão abertas até o dia 22 de ou-
tubro as inscrições para o Mestrado 
Acadêmico Intercampi em Educação e 
Ensino (MAIE) da Universidade Estadual 
do Ceará (Uece), para a turma 2014.1. 
 O curso é realizado conjuntamente 
pela Faculdade de Filosofia Dom Aure-
liano Matos (FAFIDAM) e Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras do Sertão 
Central (FECLESC), unidades da Uece 
em Limoeiro do Norte e Quixadá, res-
pectivamente.
 O MAIE é composto por duas linhas 
de pesquisa: Linha 1 - Educação, Esco-

la, Ensino e Formação Docente; Linha 2 
- Trabalho, Educação e Movimentos So-
ciais. São ofertadas dez vagas para as 
duas linhas de pesquisas, sendo meta-
de para cada uma.
 As inscrições devem ser realizadas 
na Secretaria do MAIE, no campus da 
FAFIDAM ou FECLESC. 
 Mais informações no site do MAIE 
(bit.ly/1aVsEpq). 
 Confira a Chamada Pública: bit.ly/
H1wgxx.
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece


