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Funcap divulga resultado de edital de cooperação 
científica com institutos franceses

 Realizado pela Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC) e Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia de Matemática 
(INCTMat), o VII Workshop de Análise 
Geométrica Analítica recebe inscrições 
até hoje (7), por meio do site www.mat.
ufc.br (clicar no link Eventos). 
 O evento, a ser realizado entre os 
dias 17 e 21 de fevereiro, no Campus 
do Pici, conta com o apoio da Fundação 
Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap), por 
meio do Programa de Auxílio à Realiza-
ção de Eventos Científicos.
 Palestrantes de vários países e 
professores e estudantes de várias uni-
versidades do Brasil participarão do 
workshop. Entre os palestrantes es-
trangeiros estão os pesquisadores Al-
fonso Romero (Universidad de Granada, 
Espanha), Markus Khuri (Stony Brook 
University, Estados Unidos), Katsuei 
Kenmotsu (Tohoku University, Japão), 
Theodoros Vlachos (University of Ioan-

nina, Grécia), Alberto Setti (Universita 
dell’Insubria, Itália) e Stefano Pigola 
(Universita dell’Insubria, Itália) e Giona 
Veronelli(Université Paris 13, França).
 De acordo com o presidente da 
comissão organizadora e professor do 
Departamento de Matemática da UFC, 
Ernani Ribeiro Jr., as palestras do even-
to serão realizadas no auditório do Cen-
tro de Ciências da UFC, no Campus do 
Pici. “O workshop  é  um  evento  já  co-
nhecido no calendário da Universidade” 
destaca Ernani. Fazem parte ainda da 
comissão organizadora os professores 
da UFC Fernanda Camargo, Abdênago 
Barros e Jorge Lira.

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) divulgou, na quinta-feira 
(6), o resultado do Edital nº 08/2013 
– Cooperação Internacional Funcap/
FAPs/INRIA/INS21-CNRS, chamada 
pública de cooperação internacional 
nas áreas das Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TIC) em parceria 
com os institutos franceses INRIA e 
CNRS, lançada simultaneamente por 
oito estados brasileiros e pelos institu-
tos franceses.
 Das propostas recebidas em todo 
o Brasil, 28 se qualificaram para aná-
lise pelos parceiros franceses e pelas 
Fundações envolvidas. 
 No caso do Ceará, das três propos-
tas submetidas, uma foi desqualificada 
na 1ª etapa do Edital (enquadramento 
da proposta) e duas foram recomenda-
das pela Funcap.

 As duas propostas também foram 
recomendadas pelo CNRS, estando uma 
delas entre as três propostas brasilei-
ras a serem financiadas pelo instituto 
francês.
 O edital de cooperação científica 
visa apoiar o desenvolvimento de proje-
tos conjuntos de pesquisas científicas, 
tecnológicas e de inovação, de grande 
impacto, na área das ciências e TIC. 
 O apoio será por meio do financia-
mento de atividades de cooperação en-
tre pesquisadores vinculados a institui-
ções sediadas no Ceará e nos demais 
estados que aderiram à chamada com 
pesquisadores do INRIA ou do INS2i-
CNRS.
 Confira o resultado da Chamada: 
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/
sugba/edital/resultados/198.pdf

Apoiado pela Funcap, VII Workshop de Análise Geométrica 
recebe inscrições até hoje (7)
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Doutorado em Ciências Fisiológicas da Uece com inscrições abertas

Edital do Banco do Nordeste seleciona projetos de combate à 
desertificação e de convivência com o semiárido

 Inscrições abertas para edital do 
Banco do Nordeste destinado a projetos 
de pesquisa e difusão de tecnologias, 
voltados para o combate à desertifica-
ção ou para a convivência com o semi-
árido. Ao todo, estão sendo disponibi-
lizados R$ 3 milhões em recursos não 
reembolsáveis, oriundos do Fundo de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Fundeci). 
 O edital estará disponível para con-
sulta no site do Banco até o dia 25 de 
abril. As propostas deverão ser apresen-
tadas exclusivamente via Internet. Para 
isso, deve-se utilizar o sistema de ge-
renciamento de convênios, no endereço 
www.bnb.gov.br/fundeci. A divulgação 
do resultado da pré-seleção está pre-
vista para 30 de junho de 2014. 
 Os temas e linhas de pesquisa do 
edital contribuem para o desenvolvi-
mento do semiárido brasileiro e para 
a mitigação de riscos de operações de 
crédito realizadas nessa região priori-
tária para as aplicações do Banco. 
 Os projetos devem ser aplicáveis à 
porção semiárida da área de atuação 
do Banco (regiões Nordeste e norte de 
Minas Gerais e Espírito Santo) e devem 
enquadrar-se em pelo menos uma das 
linhas especificadas (conservação, re-
cuperação, monitoramento e mitigação 
da desertificação do semiárido; e con-
vivência com o semiárido). 

 Gerenciado pelo Escritório Técnico 
de Estudos Econômicos do Nordeste 
(Etene), órgão vinculado ao Banco do 
Nordeste, o Fundeci é pioneiro no fo-
mento à pesquisa e à difusão de tecno-
logias direcionadas às atividades pro-
dutivas, contribuindo para a superação 
de gargalos do setor produtivo e para a 
mitigação do risco operacional do Ban-
co do Nordeste. 
 Entre os objetivos do Fundeci estão 
o desenvolvimento, a validação e a di-
fusão de tecnologias compatíveis com 
as peculiaridades regionais, especial-
mente do semiárido, considerando-se 
os aspectos econômicos, sociais e cul-
turais do setor produtivo.
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação do BNB

 Inscrições abertas, até 14 de feve-
reiro, para a seleção do curso de douto-
rado do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas (PPGCF) da Univer-
sidade Estadual do Ceará (Uece), Turma 
de 2014, para preenchimento de quatro 
vagas remanescentes. O curso terá iní-
cio em março.
 As inscrições para o doutorado em 
Ciências Fisiológicas devem ser rea-

lizadas na Secretaria do PPGCF, local-
izada no Instituto Superior de Ciências 
Biomédicas, no Campus do Itaperi, das 
8h30 às 11h30 e das 14h30 às 14h30 
às 17h30.
 Confira o edital: bit.ly/1b8xxkG
 Mais informações pelo telefone (85) 
3101-9796.
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece

Inscrições abertas para seleção do Mestrado Acadêmico em Enfermagem da Urca

 Graduados em Enfermagem já podem 
se inscrever para a seleção do Mestrado 
Acadêmico em Enfermagem da Universi-
dade Regional do Cariri (Urca). 
 As inscrições estão abertas até 3 de 
março e podem ser realizadas presen-
cialmente ou por meio do envio de toda 
a documentação necessária por via pos-
tal.
 As dez vagas disponíveis são para 
as linhas de pesquisa “Enfermagem e 
Saúde nas Dimensões Pública e Coletiva” 
e “Cuidado de Enfermagem e Saúde nas 
diferentes fases do Ciclo Vital”. De acordo 
com o edital, o processo de seleção con-
tará com três etapas: prova escrita e de 

língua estrangei-
ra; análise do 
currículo Lattes 
e entrevista.
Confira o edi-
tal: http://bit.
ly/1ca5YBR
Confira os an-
exos: http://bit.
ly/LQvgyO
 Mais infor-
mações pelo 
telefone (88) 3102-1212, ramal 2618, 
ou pelo email pmae@urca.br.
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Urca
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Ceará ocupa o terceiro lugar no número de instituições de 
ensino superior no Nordeste

 O Ceará tem 53 Instituições de 
Ensino Superior (IES) e ocupa a terceira 
posição no Nordeste (em primeiro está 
a Bahia e em segundo Pernambuco) e 
dentre os 26 estados está no 13º lugar, 
com 2,24% das 2.365 instituições exis-
tentes em todo o Brasil. 
 Dos 184 municípios cearenses, a-
penas 14 (7,6%) dispõem de IES (públi-
cas e privadas), ou seja, tem participa-
ção de 1,99% do total de municípios 
brasileiros (703 dos 5.565 existentes) 
que contam com algum tipo de IES. 
 Os números estão no IPECE/In-
forme “Análise da Distribuição Espa-
cial das Instituições de Ensino Superior 
Brasileiras a partir dos Dados do Censo 
da Educação Superior de 2011”, que 
acaba de ser divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa e Estratégia Econômica do 
Ceará (IPECE), órgão vinculado à Se-
cretaria de Planejamento e Gestão (SE-
PLAG) do Governo do Estado. 
 O trabalho tem como base dados 
do Censo da Educação Superior de 
2011 elaborado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP).
 O estudo constata que ainda existe 
no país uma distribuição “insatisfatória 
do ensino superior que pode comprom-
eter a oferta de ensino, a produtividade 

Programa da Funcap de Auxílios à Promoção e Participação 
em Eventos Científicos recebe novas solicitações

 A Funcap informa que o Programa 
de Auxílios à Promoção e Participação 
em Eventos Científicos está recebendo 
novas solicitações. Os requisitos, crité-
rios de seleção e normas para as con-
cessões de auxílios nesse Programa 
podem encontrados nas Instruções Nor-
mativas Nº 07/2009 e N° 03/2010.
 As submissões podem ser feitas 

por meio da Plataforma Montenegro: 
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/
sugba/index.php
 Confira a Instrução Normativa nº 
07/2009 - Participação em Eventos 
Científicos: http://bit.ly/1f173wT
 Confira a Instrução Normativas nº 
03/2010 - Promoção de Eventos Cientí-
ficos: http://bit.ly/1bCbDUo

da mão 
de obra, a 
qual idade 
do capital 
humano e 
a disputa 
por oportu-
nidades no 
m e r c a d o 
de trabalho 
entre as 
diferentes 
regiões do 
país.” 
 E mais: 
que ape-
sar da am-
pliação das 
políticas de 
acesso ao 

ensino superior, a exemplo da criação 
de novas universidades federais, cam-
pi no interior do Brasil e ampliação de 
políticas de financiamento estudantil 
(Fies e Prouni), ainda se observa uma 
forte concentração IES tanto na região 
sudeste do País. 
 De acordo com o economista Alex-
sandre Lira Cavalcante, que juntamente 
com o também economista Klinger 
Aragão Magalhães elaborou o trabalho, 
a região Sudeste concentra 42,1% da 
população brasileira, participando com 
48,92% do total de IES brasileiras. 
 Essa concentração é também pre-
sente em outras duas regiões: o sul, com 
14,4% da população, possui 16,5% das 
IES e a região centro-oeste com 7,4% da 
população, tem 9,9% das Instituições. 
 No entanto – observa - essa propor-
cionalidade não é mantida nas outras 
duas regiões, uma vez que a região Nor-
deste, com 27,8% da população resi-
dente no país detém apenas 18,3% do 
total de IES e a Região Norte, com 8,3% 
da população possui apenas 6,4%. 
 “Apenas no Norte e Nordeste a 
proporção populacional supera a par-
ticipação do total de IES por regiões, 
sendo que, no caso do Nordeste, a dis-
crepância é ainda maior entre a ofer-
ta e a demanda por ensino superior. O 
estudo completo pode ser acessado na 
página www.ipece.ce.gov.br.
 Fonte: Assessoria de Imprensa do 
Ipece


