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Projeto da Uece contemplado no Edital Life 2013

Funceme aprova três projetos em edital da Finep na área de recursos hídricos
 A Fundação Cearense de Pesquisa e 
Cultura (FCPC) e a Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídricos (Fun-
ceme) tiveram propostas aprovadas na 
Chamada Pública MCTI/FINEP CT-HIDRO 
01/2013, da Agência Brasileira da Inova-
ção (Finep). O valor a ser investido pela 
Finep é de R$ 2.602.293,91.
 A FCPC foi a proponente e a Funceme 
será a executora dos projetos. As propos-
tas aprovadas são: AQUAVANT - Produtos 
e processos: Desenvolvimento de peque-
nas aeronaves leves não tripuladas (VANT) 
ou Remotamente Pilotadas (ARP), no valor 
de R$ 797.955,40; PROPOPT - Produtos 
e processos: registro da variabilidade das 
propriedades óticas das águas continen-
tais e construção de um banco de dados, 
no valor de R$ 989.626,30; e QUALISAT 
- Produtos e processos: desenvolvimento 
e avaliação de algoritmos e processamen-
tos de imagens de satélite para monito-

ramento da qualidade 
da água, no valor de R$ 
814.712,21.
 Com R$ 
18.823.108,09 em re-
cursos aprovados, a 
chamada objetiva apoiar 
projetos estruturados 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou, 
na segunda-feira (9), o resultado final do 
edital nº 67/2013, relativo ao Programa 
de Apoio a laboratórios Interdisciplinares 
de Formação de Educadores (Life). O pro-
jeto “Tecendo Saberes Interdisciplinares 
na Prática Educativa: ampliando perspec-
tivas”, da Universidade Estadual do Ceará 
(Uece), está entre os aprovados. 
 No total, foram classificados 52 pro-
jetos, destes, os 20 primeiros classifica-
dos serão contemplados com os recursos 
previstos no edital. Os demais projetos 
classificados dependerão da liberação do 
crédito suplementar solicitado pela Capes. 
Um projeto da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab) ficou na 40ª posição.
 O projeto aprovado da Uece tem co-
ordenação institucional da professora Zil-
vanir Fernandes de Queiroz, da Faculdade 
de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFI-
DAM), unidade da Universidade em Li-
moeiro do Norte, e assessoria técnica da 
professora Ivoneide Pinheiro de Lima, do 
Centro de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Inhamuns (CECITEC), unidade acadêmi-
ca de Tauá.
 Em 2012, a Uece obteve sua primeira 
aprovação com o projeto “Tecendo Saberes 
Interdisciplinares na Prática Educativa”, 
recebendo recursos para a criação de cin-
co laboratórios para os Campi de Crateús, 
Iguatu, Itapipoca, Limoeiro e Tauá. 
 Em 2013, a Capes reduziu o número 
de laboratórios que poderiam ser estrutu-

rados, o que fez com 
que a Pró-Reitoria de 
Graduação optasse 
pela proposição de 
apenas um labo-
ratório para o Cam-
pus do Itaperi, re-
ferente ao projeto 
aprovado, coordena-
do pelo professor An-
tonio Luiz de Oliveira 
Barreto.
 O Life objetiva 
estimular a forma-
ção docente interdis-
ciplinar por meio do 
apoio à criação de 
espaços nas institu-

em rede de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico de produtos e processos ino-
vadores no setor de Recursos Hídricos. 
 Com esta iniciativa, o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e a Finep 
esperam contribuir para o desenvolvimen-
to e o aperfeiçoamento de alternativas 
técnicas e processos tecnológicos inova-
dores, preferencialmente de baixo custo, 
de alta sensibilidade e de fácil utilização, 
aplicáveis no setor de recursos hídricos.
 Confira o resultado da chamada: bit.
ly/1aZnpnn
 Com informações da Finep

ições de educação superior voltados ao 
desenvolvimento de atividades acadêmi-
cas e pedagógicas envolvendo os distintos 
cursos de licenciatura, a comunidade es-
colar da rede pública de educação básica 
e os diferentes programas e projetos desti-
nados à formação docente nas instituições 
públicas de ensino superior apoiados pela 
Capes.

Benefícios

 Para a execução do edital foi destina-
do o montante de recursos no valor de R$ 
8,16 milhões, sendo R$ 6,8 milhões des-
tinados às despesas de capital e R$ 1,36 
milhão destinados às despesas de custeio. 
Confira o resultado: http://bit.ly/1crDumR
 Com informações da Uece e Capes
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Pós-Graduação em Odontologia da UFC abrirá inscrição 
para seleção de mestrado e doutorado

 O Programa de Pós-Graduação em O-
dontologia da UFC receberá inscrições, de 
16 de dezembro de 2013 a 3 de janeiro 
de 2014, para seleção de suas turmas de 
mestrado (16 vagas) e doutorado (11 va-
gas) relativa ao período letivo 2014.1. Para 
o mestrado, poderão inscrever-se candida-
tos com diploma de graduação em Odon-
tologia, enquanto para o doutorado é pre-
ciso apresentar título de mestre na área.
 Para inscrever-se na seleção, o can-
didato deverá preencher o formulário di-
sponível no site do Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (www.
si3.ufc.br/sigaa/public), aba “Processos 
Seletivos - Stricto Sensu”.
 Depois deve proceder à entrega (pes-
soalmente, por procuração ou via Cor-
reios) de toda a documentação exigida, na 
secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Odontologia (Rua Monsenhor Furtado, 

s/n, 3º piso, Rodolfo Teófilo), das 8h às 
12h, excetuando-se os dias 23, 24 e 25 
de dezembro de 2013 (recesso natalino), 
bem como os dias 31 de dezembro e 1º de 
janeiro (recesso de final de ano). O edital 
também está disponível no SIGAA (www.
si3.ufc.br/sigaa/public).
 O processo de seleção ao mestrado 
compreenderá provas de língua estrangei-
ra, de conhecimentos gerais em Odontolo-
gia e na área temática escolhida e avaliação 
do curriculum vitae. Já para o doutorado, a 
seleção se dará com prova escrita, prova 
de língua estrangeira e avaliação do cur-
riculum vitae.
 O resultado final do processo seletivo 
será divulgado a partir de 21 de janeiro de 
2014. Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (85) 3366-8232.
 Fonte: Coordenadoria de Comunicação 
Social e Marketing Institucional da UFC

Pós-Graduação da Uece sobe de conceito na Avaliação Trienal da Capes
 Os programas de pós-graduação stric-
to sensu da Universidade Estadual do 
Ceará (Uece) obtiveram bons resultados 
na Avaliação Trienal 2013 da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), divulgada na última ter-
ça-feira (10).
 Quatro dos cursos da Uece con-
quistaram maiores notas que no último 
triênio. Foram eles os Mestrados Acadêmi-
cos em Administração, Ciências Fisiológi-
cas e Políticas Públicas e Sociedade, que 
receberam nota 4, além do Mestrado 
Profissional em Planejamento em Políticas 

Capes aumenta conceito de 17 programas de pós-graduação da UFC
 Foi divulgada, na tarde desta terça-
feira (10), a mais recente avaliação trienal 
dos programas de pós-graduação, refe-
rente a 2013, elaborada pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), órgão do Ministério 
da Educação que gerencia a expansão da 
pós-graduação stricto sensu do País. 
 Na UFC, o destaque foi o aumento do 
conceito 5 para 6 dos programas de pós-
graduação em Engenharia Civil – Recur-
sos Hídricos, Matemática e Ciências Médi-
cas, igualando-se aos programas de Física 
e Farmacologia, já detentores da nota 6, 
nível que indica desempenho equivalente 
ao alto padrão internacional. O conceito 
máximo da Capes é 7.
 No total, 17 programas da UFC tive-
ram seu conceito melhorado em relação 
à avaliação anterior, de 2010. De conceito 
3 para 4: Administração e Controladoria 
(mestrado/doutorado), Administração e 
Controladoria (profissional), Avaliação de 
Políticas Públicas (mestrado), Políticas 
Públicas e Gestão da Educação Superior 
(mestrado), Ciências Médicas (mestrado) 
e Psicologia (mestrado).
 Houve aumento do conceito 4 para 5 
em: Cirurgia (mestrado/doutorado), Eco-
nomia (mestrado/doutorado), Geogra-
fia (mestrado/doutorado), Linguística 
(mestrado/doutorado), Ciências da Com-
putação (mestrado/doutorado), Desenvol-
vimento e Meio Ambiente (mestrado), Far-
macologia (profissional) e Microbiologia 

Públicas, com 5, considerada nota máxima 
para programas com apenas mestrado.
 Atualmente, a Uece conta com 17 
cursos de mestrado acadêmico, oito de 
mestrado profissional e nove de doutora-
do, entre eles, Biotecnologia/RENORBIO e 
Saúde Coletiva/UECE, UFC, Unifor. 
 Os doutorados de Ciências Fisiológi-
cas e Saúde Coletiva/UECE foram recente-
mente recomendados pela Capes e terão 
suas atividades iniciadas no primeiro se-
mestre de 2014.
 Fonte: Assessoria de Comunicação da 
Uece

Médica (mestrado/doutorado).
 Para acessar todos os dados da aval-
iação trienal 2013, basta acessar o site da 
Capes (www.capes.gov.br)

Dados gerais

 De acordo com a Capes, o Sistema 
Nacional de Pós-Graduação teve cresci-
mento de aproximadamente 23% no últi-
mo triênio. O desenvolvimento do sistema 
se deu em todas as regiões do Brasil, com 
destaque para o Norte (40% de crescimen-
to), seguido pelo Centro-Oeste, com 37%, e 
Nordeste, com 33%. Sul e Sudeste, regiões 
com maior número de programas de pós-
graduação, tiveram crescimento de 25% e 
14%, respectivamente.
 Na avaliação trienal 2013, referente 
ao período de 2010 a 2012, foram anali-
sados 3.337 programas de pós-graduação, 
que compreendem 5.082 cursos, sendo 
2.893 de mestrado, 1.792 de doutorado e 
397 de mestrado profissional.
 Fonte: Coordenadoria de Comunica-
ção Social e Marketing Institucional da 
UFC – Telefone: (85) 3366-7331


