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Workshop promovido por Funcap e TCE debate gestão de 
contas em ciência, tecnologia e inovação 

 Discutir a padronização e norma-
tização de procedimentos de prestação 
de contas para o desenvolvimento sus-
tentável em Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (C,T & I). Esse foi o objetivo do work-
shop “Gestão de Contas em Ciência, 
Tecnologia e Inovação”, realizado pela 
Fundação Cearense de Apoio ao De-
senvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) em parceria com Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).
 O evento foi realizado nos dias 24 e 
25 de outubro, na Escola de Contas do 
TCE - Instituto Plácido Castelo (IPC), e 
contou com a participação de técnicos 
da Funcap, TCE, Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), do presidente do Nutec, Lind-
berg Farias, e do pesquisador José Tar-
quínio Prisco (PQ Sênior – UFC).
 “Estamos discutindo procedimen-
tos de prestação de contas dos usuári-
os dos recursos da Funcap nas suas 
diversas modalidades de auxílio à pes-
quisa. Nada mais conveniente e apro-
priado de que essa discussão seja feita 
junto com o órgão regulador”, ressalta 
o presidente da Funcap, Haroldo Rodri-
gues.
 O workshop foi aberto pelo diretor-
presidente do IPC, conselheiro Alexan-
dre Figueiredo, que deu as boas-vindas 
e ressaltou a importância do controle 
dos gastos públicos na realização de 
pesquisas científicas. “A Funcap é uma 
emenda constitucional de minha auto-
ria, em 1989, e isso me dá mais alegria 
em estar neste evento”, declarou o con-
selheiro. Também presentes à abertura 
do encontro Francisco Otávio de Miran-
da Bezerra, diretor de Ensino, Pesqui-
sa, Extensão e Pós-Graduação do IPC, 
e Paulo Roberto de Carvalho Nunes, 
secretário executivo da CGE.

O modelo Fapesp
 Na manhã da quinta-feira (24), Re-
nato Breneizer, assessor técnico da 
presidência da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), realizou uma apresentação 
sobre o tema “Boas práticas em gestão 
de contas em C,T&I: modelo Fapesp”. 
Ele falou da relação da fundação pau-
lista com os pesquisadores e órgãos de 
controle.
 De acordo com a apresentação, o 
orçamento executado em 2011 pelas 
FAPs, Capes, CNPq e Finep foi de R$ 12 
bilhões. No entanto, apesar do grande 
volume de investimentos, não há uma 
legislação específica para o setor. “A 
legislação pro dinheiro público, como a 
Lei 8666, é muito rígida, há uma exi-
gência muito grande, só que essa le-
gislação toda não foi feita pra ciência e 
tecnologia. Ela foi feita com outra visão, 
com outro foco, e é adaptada pra ciên-
cia. A ciência progride muito rápido e a 
legislação não”, destaca Renato.
 Sobre esse ponto, o presidente da 
Funcap, Haroldo Rodrigues, lembrou 
a publicação da Lei Complementar nº 
122, fazendo com que alguns disposi-
tivos da Lei Complementar nº119 não 
mais afetassem o modo como os in-
vestimentos são realizados em CT&I no 
Ceará.
 O assessor técnico da presidên-
cia da Fapesp apontou outra dificul-
dade enfrentada pelas instituições do 
sistema nacional de C,T&I: o SICONV, 
sistema federal de convênios por meio 
do qual todas as transferências de re-
cursos federais devem ser realizadas.
 No caso da Fapesp, seria inviável 
pagar mensalmente os cerca de 12 mil 
bolsistas da fundação via SICONV, pois 
o sistema demoraria 36 dias para re-
alizar os pagamentos. “Então, ele não 
foi feito para nós. É mais um exemplo 
de sistema ou de legislação que não foi 
feito pra ciência e tecnologia”, afirma.
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 O assessor aponta a necessidade 
de TCE e CGE conhecerem o que é pe-
culiar da ciência, serem sensíveis a 
isso e entenderem que a ciência não 
é previsível. “Quando você vai contra-
tar uma obra, sabe onde começa e ter-
mina. Pesquisa não. Você sabe onde 
começa, mas não sabe onde vai termi-
nar. Então, se precisar de um ajuste no 
orçamento no meio do caminho, o TCE 
tem que ser sensível a isso, tem que 
entender disso”, disse Renato.

Manual de Prestação de Contas da 
Funcap

 Na tarde da quinta-feira (24) e na 
manhã da sexta-feira (25), os partici-
pantes ficaram envolvidos no trabalho 
de manualizar e formatar um documen-
to para facilitar a prestação de contas 
ao TCE. 
 O presidente da fundação cea-
rense, Haroldo Rodrigues, apresentou 
uma minuta do “Manual de utilização 
de recursos financeiros e prestação de 
contas da Funcap”.
 Renato Breneizer, Josenaldo Fer-
reira Batista, coordenador de Presta-
ção de Contas da Coordenação Geral 
de Administração e Finanças do CNPq, 
o pesquisador José Tarquínio Prisco e 
o diretor da 5ª Inspetoria de Controle 
Externo (ICE) do TCE, Rubens Cezar 
Parente Nogueira, atuaram como “ati-
vadores” das discussões, apontando 
pontos controversos e apresentando 
alternativas em conjunto com a equipe 
da Funcap.
 Sobre o primeiro dia de workshop, 
Traquínio Prisco afirmou que as dis-
cussões deveriam continuar. “Só nesse 
dia de trabalho surgiram tantas incom-

Funcap divulga resultado preliminar da etapa de avaliação de mérito 
da segunda rodada do Pappe Integração

 A Funcap divulgou, na quarta-feira 
(30), o resultado preliminar da etapa de 
avaliação de mérito da segunda rodada 
do Edital nº 06/2013 – Pappe Integra-
ção. Das 42 propostas pré-qualificadas 
anteriormente, apenas 10 foram reco-
mendadas, totalizando uma demanda 
global de R$ 2.876.521,40. O prazo 
para interposição de recursos vai até o 
dia 11 de novembro de 2013.
 O objetivo da chamada é apoiar 
atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento de processos e produtos inova-
dores, mediante a seleção de propos-
tas para concessão de apoio financeiro 
na modalidade 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 investido nas 
duas rodadas dessa edição do Pappe 
Integração é de até R$ 7 milhões, sen-
do 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

- 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/1dqowAn 

preensões que é necessário envolver 
mais pesquisadores e mais gente pra 
discutir, porque nessa discussão surgi-
ram uma série de novidades que nós 
poderíamos mudar. Essa foi muito boa, 
mas deveríamos ter outras”. O pesquisa-
dor não pôde participar das discussões 
do segundo dia do evento.
 Para o diretor da 5ª Inspetoria de 
Controle Externo (ICE) do TCE, Rubens 
Cezar Parente Nogueira, as instituições 
devem se aproximar para tornar mais 
fácil a relação entre elas.  “No momento 
em que se reúnem todos esses atores 
se torna mais fácil dialogar, aproximar 
as ações”, disse Rubens.
 De acordo com Josenaldo Ferrei-
ra Batista, coordenador de Prestação 
de Contas da Coordenação Geral de 
Administração e Finanças do CNPq, é 
importante os canais de comunicação 
entre o órgão executor e os órgãos de 
controle estarem alinhados em rela-
ção à execução dos recursos.“E o re-
lacionamento entre ambas as institu-
ições ele deve realmente acontecer, 
porque é muito importante para que 
exista uma relação saudável e não haja 
aquela questão de desconfiança entre 
as partes, em relação a quem está e-
xecutando e quem está controlando”, 
analisa Josenaldo.
 Para o coordenador, o investimen-
to e a iniciativa do workshop “vai con-
tribuir muito para que a Funcap possa, 
daqui pra frente, executar seu recurso 
com tranquilidade e sem ter receio dos 
órgãos de fiscalização em relação aos 
objetivos que são propostos pela funda-
ção”. A Funcap disponibilizará o manual 
em seu site, em breve.
 Com informações da Ascom do TCE-
CE
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IFCE lança especialização em Inovação
 O Instituto Federal do Ceará (IFCE) 
lançou, na segunda-feira (28), o curso 
de pós-graduação lato sensu em Inova-
ção Tecnológica. O evento foi realizado 
na sede da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza, e 
contou com a presença do reitor Virgílio 
Augusto Sales Araripe.
 O objetivo do curso é a capacitação 
em inovação tecnológica, apresentando 
e debatendo os aspectos relacionados 
a seus processos nas organizações, 
estabelecendo uma dinâmica para me-
lhor compreensão da gestão da inova-
ção, captação de recursos/fomentos, 
propriedade intelectual e transferência 
de tecnologia, e como fator imprescin-
dível, o aumento da competitividade e 
a otimização de resultados para empre-
sas do estado do Ceará.
 O período de inscrições e matrículas 
começa dia 20 de novembro de 2013 
e segue até 20 de fevereiro de 2014. 
São oferecidas 35 vagas e o curso terá 

R$ 11 milhões disponíveis para ampliar número de meninas e jovens nas 
ciências exatas, engenharias e computação

 Mais mu-
lheres dedicadas 
às carreiras de 
ciências exatas, 
engenharias e 
computação no 
Brasil. Esse é um 
dos objetivos da 
chamada pública 
“Meninas e Jovens Fazendo Ciências 
Exatas, Engenharias e Computação”, 
que inscreve até 18 de novembro. 
 Os recursos foram disponibilizados 
pela Petrobras (R$ 5 milhões), Secre-
taria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República – SPM-PR 
(R$ 5 milhões) e Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – MCTI (R$ 1 mi-
lhão), por meio do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – CNPq. O objetivo é selecionar 
propostas para apoio financeiro a proje-
tos que visem estimular a formação de 
mulheres para as carreiras de ciências 
exatas, engenharias e computação no 
Brasil. 
 A intenção é despertar o interesse 
vocacional de estudantes do sexo femi-
nino do Ensino Médio e da Graduação 
por estas profissões e para a pesquisa 
cientifica e tecnológica.
 Uma parcela mínima de 30% dos 
recursos será, necessariamente, desti-
nada a projetos coordenados por pes-

duração de 360 h/a. Ao final do curso 
o especialista receberá um certificado 
em Inovação Tecnológica pelo IFCE.
 A pós-graduação em Inovação Tec-
nológica é fruto de uma parceria do 
Instituto Federal do Ceará com a Uni-
versidade de Ben-Gurion (Ben-Gurion 
University of the Negev) e com o Institu-
to de SAPIR (SAPIR Academic College), 
ambos de Israel, e conta com o apoio 
da Fiec. 
 Fonte: Ascom do IFCE

Mestrado em Bioprospecção Molecular da Urca recebe 
inscrições até 28 de novembro

 O Programa de Pós-Graduação em 
Bioprospecção Molecular da Universi-
dade Regional do Cariri (Urca) está com 
inscrições abertas para a seleção do 
Mestrado em Bioprospecção Molecular 
até o dia 28 de novembro. Os setores 
de estudo são “Biodiversidade”, com 
16 vagas, e “Prospecção de Produtos 
Naturais”, com 14 vagas.
 Poderão se inscrever graduados 

nas diversas áreas das Ciências Biológi-
cas e da Saúde, Ciências Ambientais, 
Geografia, Educação Ambiental, Enge-
nharia Química, Florestal, de Biopro-
cessos, Agronomia e Química, ou áreas 
afins.
 Mais informações pelo e-mail 
ppbm@urca.br ou pelo telefone (88) 
3102-1294.
 Confira o edital: bit.ly/1aOoF06

quisadores vinculados a instituições se-
diadas nas regiões Norte, Nordeste ou 
Centro-Oeste, incluindo as respectivas 
áreas de abrangência das Agências de 
Desenvolvimento Regional. 
 Caso não haja propostas meritórias 
para atender a parcela mínima definida, 
os recursos remanescentes poderão 
ser utilizados para atender propostas 
das demais regiões do País.
 Os projetos devem ser apresenta-
dos por docentes ou pesquisadores de 
universidades ou de centros de pes-
quisa nas áreas de ciências exatas, en-
genharias e ciências da computação. 
As propostas devem estar vinculadas a 
escolas de nível médio que participem 
do Programa Ensino Médio Inovador.
 Confira a Chamada Pública MCTI/
CNPq/SPM-PR/Petrobras nº 18/2013 - 
Meninas e Jovens Fazendo Ciências E-
xatas, Engenharias e Computação e os 
Anexos I, II e III: http://bit.ly/Mlfjil
 Com informações da Comunicação 
Social da SPM
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Mestrado e doutorado em Geografia da Uece com inscrições abertas
 As inscrições para os cursos de 
mestrado e doutorado em Geografia 
do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia (PROPGEO) da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece) estão aber-
tas até 14 de novembro de 2013. 
 Para o doutorado são oferecidas 
15 vagas, dentre as quais uma destina-
se a atender à qualificação do quadro 
docente dos cursos de Geografia da 
Uece.
 O PROPGEO disponibiliza 28 vagas 
para o mestrado, a serem preenchi-
das de acordo com a classificação dos 
candidatos aprovados na seleção. As 
inscrições para os dois cursos devem 
ser realizadas na secretaria do Progra-

Urca passa a ser Instituição Nucleadora do Renasf e contará 
com Mestrado Profissional em Saúde da Família

 A Universidade Regional do Cariri 
(Urca) passou a ser instituição Nucle-
adora da Rede Nordeste de Formação 
em Saúde da Família (Renasf) e im-
plantará, a partir de 2014, o Mestrado 
Profissional em Saúde da Família.
 A universidade recebeu visita téc-
nica de representantes de instituições 
que integram a rede. No dia 17 de ou-
tubro, foi realizada uma reunião com 
a reitora da Urca, professora Otonite 
Cortez, para tratar sobre o processo de 
implementação do mestrado. A reitora 
ressaltou apoio para consolidação do 
curso, na presença de professores do 
Departamento de Enfermagem da Ins-
tituição e Pró-Reitores. 
 Em 2009, a Urca passou a integrar 
a Renasf na condição de instituição co-
laboradora. No entanto, somente no 
ano passado mudou de status na rede, 
passando a ofertar o curso de mestra-
do, com 10 vagas, a partir de 2014. O 
curso conta com o gerenciamento da 
Fiocruz e estará voltado para os profis-
sionais da atenção básica.
 As vagas serão ofertadas aos 
profissionais da atenção básica. Se-
gundo Fátima Antero, professora do 
Curso de Enfermagem da Urca e futura 
coordenadora do mestrado, já há uma 
demanda. O curso, segundo a profes-

ma de Pós-Graduação em Geografia da 
Uece, localizada na Avenida Paranjana, 
1700, no Campus do Itaperi.
 A área de concentração é “Análise 
Geoambiental e Ordenação do Território 
nas Regiões Semiáridas e Litorâneas”, 
enquanto as linhas de pesquisa são 
“Estrutura e Dinâmica das Paisagens 
Semiáridas e Litorâneas” e “Estrutura e 
Dinâmica do Espaço Regional, Urbano 
e Rural”.
 Confira a página do PROPGEO: bit.
ly/17xkcAk. Acesse os editais para o 
mestrado (bit.ly/Hw4ZE8) e doutorado 
(bit.ly/19X3rfp).
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece

Programa de Pós-Graduação Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde da 
Uece seleciona bolsista do PNPD

 As inscrições para seleção de bol-
sista para estágio pós-doutoral no Pro-
grama de Pós-Graduação Cuidados 
Clínicos em Enfermagem e Saúde da 
Uece estão abertas até o dia 8 de no-
vembro. Com oferta de uma vaga, os 
candidatos podem se inscrever via e-
mail, correios ou por meio da entrega 
de documentação na secretaria do Pro-
grama.
 A coordenação do Programa in-
forma que a bolsa será custeada pela 
Capes, por meio do Programa Nacio-
nal de Pós-Doutorado (PNPD). Explica, 
ainda, que a bolsa PNPD/CAPES englo-
ba dois aportes financeiros distintos: a 
bolsa mensal e o pagamento de recur-
sos de custeio anual. A bolsa consiste 
no pagamento, pela Capes, de mensali-

dade no valor de R$ 4.100,00, repas-
sado diretamente ao bolsista. 
 O aporte anual de recursos de 
custeio será iniciado no ano de 2014, 
em data a ser posteriormente divulga-
da pela Capes. Essa verba destina-se 
a subsidiar atividades de pesquisa do 
bolsista, tais como a participação em 
eventos como congressos, encontro e 
simpósios.
 As linhas de pesquisa são “Funda-
mentos e Práticas do Cuidado Clínico 
em Enfermagem e Saúde” e “Políticas 
e Gestão para a Prática Clínica em En-
fermagem e Saúde”.
 Confira a Chamada Pública: bit.
ly/1iAjXUC
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece

sora Eglídia Vidal, 
estará vinculado 
ao Centro de Ciên-
cias Biológicas e 
da Saúde (CCBS), 
por meio do Curso 
de Enfermagem 
da universidade.
 A reitora 
destacou a quali-
dade do Curso de 
Enfermagem que 
vem sendo ofertado pela Urca e que 
obteve boas avaliações, conforme o 
Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). 
 Os últimos exames colocaram o 
curso em posição destacada no Ceará 
e no Nordeste. Ela ressaltou, ainda, o 
empenho que vem sendo feito no intuito 
de ampliar e fortalecer a pós-graduação 
na universidade, com a oferta de cursos 
de mestrado e doutorado, e destacou 
os quatro Doutorados Interinstitucio-
nais Implantados (Dinter), nas áreas de 
Direito, Artes, Engenharia e Bioquímica 
Toxicológica, além do Mestrado em Bio-
prospecção Molecular e a perspectiva 
de implantação de um mestrado nessa 
área.
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Urca


