Informativo Semanal da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ano V|Nº268 - 8/11/2013

Funcap divulga resultado do Programa Pesquisa para o SUS
A Fundação Cearense de
Apoio
ao
Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (Funcap) divulgou, na terça-feira
(5), em parceria com o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq)
e Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), o resultado da Chamada nº 11/2013
- Pesquisa para o SUS: gestão
compartilhada em Saúde (PPSUS). O
valor a ser investido nas 18 propostas
é de R$ 1.199.944,15.
No total, 66 propostas foram submetidas, gerando uma demanda de
R$ 4.930.996,67. No entanto, apenas
56 propostas foram finalizadas, com
a entrega de toda a documentação
obrigatória.
Das 56 propostas válidas, 19 propostas foram desenquadradas na etapa
de Pré-qualificação, que verifica o enquadramento da proposta aos termos
do edital.
Assim, 37 propostas pré-qualificadas foram analisadas por pareceristas
ad hoc e, em seguida, pelo Comitê de
Especialistas, que recomendou 26 propostas. A última etapa foi a avaliação
do Comitê Gestor, quando 18 propostas foram aprovadas, totalizando R$
1.199.944,15.
Foram aprovados 7 projetos de pesquisadores da Universidade Federal do

Ceará (UFC); 3 da Universidade Estadual do Ceará (Uece); 2 da Universidade
de Fortaleza (Unifor); 2 do Instituto do
Câncer do Ceará (ICC); 1 da Universidade Regional do Cariri (Urca); 1 da
Universidade Estadual Vale do Acaraú
(UVA); 1 do Hospital Geral de Fortaleza
(HGF) e 1 da Prefeitura Municipal de
Fortaleza (PMF).
A chamada visa apoiar a execução
de projetos de pesquisa que promovam a formação e a melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado do
Ceará no contexto do Sistema Único de
Saúde (SUS), representando significativa contribuição para o desenvolvimento
da Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde no Ceará.
A Chamada nº 11/2013 complementará o Edital 07/2013, lançado com
a mesma finalidade e que aprovou 26
propostas, totalizando R$ 3.187.615,63
em investimentos em pesquisas.
Confira o resultado: bit.ly/HAGQvx

Mestrado Acadêmico em Computação da Uece está com inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para
o Mestrado Acadêmico em Ciência da
Computação (MACC) da Universidade
Estadual do Ceará (Uece), que oferece 20 vagas para suas duas linhas de
pesquisa, Sistemas de Computação e
Sistemas de Informação. As inscrições
vão até o dia 2 de dezembro.
Podem se inscrever portadores
de diplomas de graduação plena em
Ciência de Computação, Engenharias,
Matemática, Física ou áreas afins.
As inscrições devem ser realizadas na secretaria da Coordenação do
Mestrado Acadêmico em Ciência da
Computação, localizada no Prédio da
Pesquisa e Pós-Graduação em Computação (PP-COMP), no Campus do Itaperi, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

São
aceitas
inscrições via correio desde que
a
documentação seja postada
com aviso de recebimento
(AR)
no período de inscrição.
Mais
informações na página do Mestrado
Acadêmico
em
Ciência da Computação da Uece:
http://www.uece.
br/macc/. Fonte:
Assessoria de Imprensa da Uece

Assessoria de Imprensa - imprensa@funcap.ce.gov.br - Edição: Assessoria de Imprensa- Redação: Rafael Ayala

Simpósio de Mirmecologia reunirá pesquisadores
nacionais e internacionais
Pesquisas indicam que as formigas surgiram em
nosso planeta entre 80 e 140 milhões de anos atrás.
No Brasil, são encontradas cerca de
3 mil espécies, enquanto no mundo
inteiro são aproximadamente 13 mil.
Tendo como meta incentivar e divulgar
a pesquisa sobre a fauna tropical de
formigas, em particular a neotropical, o
XXI Simpósio de Mirmecologia reunirá
especialistas do Brasil e do exterior do
dia 1º ao dia 5 de dezembro, no centro de eventos do Hotel Praia Centro, a
Fábrica de Negócios, em Fortaleza.
Também participarão profissionais
e estudantes que utilizam as formigas
como modelos de investigação em importantes áreas da biologia, tais como
taxonomia, sistemática e biogeografia, comportamento animal e ecologia
comportamental, interações plantas/
animais, ecologia de populações e de
comunidades, bioindicação, bioinvasão
e biologia evolutiva.
As inscrições on-line devem ser realizadas pelo site www.uece.br/eventos/myrmeco2013 até 25 de novembro, embora ainda sejam aceitas até o
dia 02 de dezembro, na secretaria de
apoio do evento.
Realizado a cada dois anos e parte
integrante dos eventos nacionais da
área da Mirmecologia realizados desde
1980, o simpósio recebeu apoio da
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(Funcap) por meio do Programa de Auxílio à Realização de Eventos Científicos.
O evento contará com oito conferências plenárias e 16 mesas-redondas,
além de sessões de apresentação de

trabalhos sob a forma de comunicações
orais ou de painéis.
As conferências e mesas-redondas
contemplarão todas as principais áreas
da Mirmecologia, com ênfase na diversidade da mirmecofauna neotropical.
Cerca de 60 palestrantes do Brasil e de
outros países, todos especialistas de
destaque das diversas temáticas que
serão abordadas, participarão do encontro.
De acordo com o professor do Colegiado de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Yves
Quinet, presidente da organização do
evento, o Simpósio de Mirmecologia
será realizado fora do eixo sul-sudeste
pela primeira vez em mais de 30 anos
de existência.
“Tal fato constitui não somente um
reconhecimento das capacidades de
pesquisas em ecologia instaladas no
Nordeste, e no Ceará em particular,
como também da importância de investir na pesquisa dos ambientes semiáridos, como a Caatinga”, afirma.
Segundo Yves Quinet, a realização
do evento no Ceará traz também o potencial de estimular a pesquisa em ecologia do bioma da Caatinga a nível nacional, além de chamar a atenção da
comunidade científica internacional em
relação a esse bioma.
Para mais informações, consulte o
site do evento: bit.ly/1cGKIcz

Pós-Graduação em Microbiologia Médica da UFC
inscreve para mestrado e doutorado
Estão abertas, até 22 de novembro,
as inscrições para as turmas 2014.1 de
mestrado (oito vagas) e doutorado (seis
vagas) do Programa de Pós-Graduação
em Microbiologia Médica (PPGMM) da
Universidade Federal do Ceará (UFC),
vinculado ao Departamento de Patologia e Medicina Legal, da Faculdade de
Medicina.
Para participar das seleções, os
candidatos devem preencher formulário eletrônico no sistema SIGAA, encontrado na aba Processos Seletivos –
Stricto Sensu.
Em seguida, devem entregar os
documentos exigidos no edital na secretaria do PPGMM (Centro de Biomedicina – Rua Cel. Nunes de Melo, 1315,
Rodolfo Teófilo, CEP 60430-275, Fortaleza). As inscrições pelos Correios de-

vem ser postadas até 26 de novembro
de 2013.
Para o mestrado, os candidatos passarão por três fases de seleção: prova
oral, prova de inglês e avaliação do curriculum vitae.
Os interessados no doutorado também passarão por três etapas, mas
distintas: prova oral, redação de artigo
científico em inglês e avaliação do curriculum vitae.
O resultado final do processo seletivo será divulgado a partir do dia 16 de
dezembro de 2013, no SIGAA (http://
www.si3.ufc.br/sigaa/public/home.jsf)
e no site do PPGMM (http://www.ppgmicrobiologiamedica.ufc.br/).
Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
da UFC

Assessoria de Imprensa - imprensa@funcap.ce.gov.br - Edição: Assessoria de Imprensa- Redação: Rafael Ayala

