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Funcap divulga resultado do Programa de Bolsas de Formação 
Acadêmica – modalidade: mestrado e doutorado

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) divulgou hoje (28) o resul-
tado do Edital nº15/2013 – Programa 
de Bolsas de Formação Acadêmica - 
modalidade: mestrado e doutorado. No 
total, serão concedidas 616 cotas de 
bolsas de mestrado e outras 350 de 
doutorado. As bolsas serão concedidas 
pela Fundação sob a forma de cotas 
institucionais aos programas de pós-
graduação.
 A Funcap está realizando um au-
mento nas cotas com o objetivo de 
atender, ainda que parcialmente, aos 
cursos novos de mestrado e doutorado 
e à expansão dos demais cursos. 
 Entretanto, por restrições orçamen-
tárias, a Funcap, excepcionalmente, não 
implementará novas bolsas em março. 
Ou seja, em março serão feitas apenas 
as renovações de bolsas, enquanto que 
as cotas plenas estarão à disposição 
dos cursos a partir do mês de abril.
 O Programa de Bolsas de Forma-
ção Acadêmica - modalidade: mestrado 
e doutorado objetiva fortalecer o ensi-
no de Pós-Graduação no Ceará, na sua 
quantidade, diversidade e qualidade, 
visando prover o estado de recursos 
humanos qualificados para a pesquisa 
científica, tecnológica e para a inova-
ção, de modo a contribuir para o seu 
desenvolvimento social e econômico. 
 A duração das bolsas é de até 12 
meses. Os valores são de R$ 1.500,00 
e R$ 2.200,00 para mestrado e douto-
rado, respectivamente.

Demanda

 Para 2014, 81 programas de pós-
graduação solicitaram cotas de bolsas 
de mestrado e 56 solicitaram cotas de 
bolsas de doutorado. No total, foram 
solicitadas 1.062 bolsas de mestrado 
e 649 de doutorado. No ano passado, a 
Funcap concedeu aos programas cea-
renses 592 bolsas de mestrado e 303 
de doutorado. Mais de 80 programas 
de pós-graduação foram beneficiados 
com bolsas da Fundação.

Cronograma para implementação e 
renovação das bolsas:

- Abertura da Plataforma Montenegro 
aos programas que fizeram preenchi-
mento incompleto do formulário de so-
licitação de cotas para que finalizem o 

preenchimento: do dia 6 de março ao 
dia 17 de março*;

(*) Os programas que não finalizarem o 
preenchimento do formulário de solici-
tação de cotas terão a cota suspensa, 
sem fazer jus aos pagamentos de bol-
sas retroativos aos discentes.

- Abertura da Plataforma Montenegro 
aos programas de pós-graduação para 
indicação das renovações: do dia 6 de 
março ao dia 17 de março;

- Entrega da documentação comple-
mentar exigida para as renovações: do 
dia 6 de março ao dia 17 de março**;

(**) Receberão a mensalidade de bol-
sa referente ao mês de março apenas 
os alunos indicados nesse período que 
tiverem entregado a documentação 
complementar completa à Funcap. Não 
serão realizados, em qualquer hipótese, 
pagamentos retroativos.

- Abertura da Plataforma Montenegro 
aos programas com a cota de 2014 ple-
na, disponível para uso: do dia 25 de 
março ao dia 15 de abril;

- Entrega da documentação comple-
mentar exigida para a renovação ou 
implementação de novas bolsas: do dia 
25 de março ao dia 15 de abril.

 Confira o resultado para a mo-
dalidade mestrado: http://montene-
gro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/
resultados/200.pdf

 Confira o resultado para a mo-
dalidade doutorado: http://montene-
gro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/
resultados/201.pdf

 Mais informações pelo telefone (85) 
3275-9475.
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Artigo de pesquisadora ex-bolsista da Funcap é selecionado 
no Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero

 Diversidade sexual e religiosa, raça, 
etnia, violência e experiências locais 
foram alguns dos temas abordados nos 
trabalhos recebidos na 9ª edição do Prê-
mio Construindo a Igualdade de Gêne-
ro. Foram mais de duas mil inscrições 
vindas de todo o país, em artigos cientí-
ficos, redações e projetos pedagógicos 
que buscaram estimular e fortalecer a 
reflexão crítica e a pesquisa acerca das 
desigualdades existentes entre homens 
e mulheres no país.
 O artigo científico “Construção 
Civil - “E Isso é Coisa de Mulher?”, da 
pesquisadora Mayra Rachel da Silva, 
mestre em Políticas Públicas pela Uni-
versidade Estadual do Ceará (Uece), 
foi um dos dois trabalhos selecionados 
na categoria “Mestre e Estudantes de 
Doutorado”. A professora Maria do So-
corro Ferreira Osterne, do mestrado em 
Políticas Públicas da Uece, foi a orienta-
dora.
 “A sensação de ser uma das ga-
nhadoras do prêmio é indescritível. 
Eu já havia concorrido uma vez, logo 
quando concluí a graduação, mas não 
tive êxito. Entretanto, não desanimei e 
coloquei como um dos meus objetivos 
acadêmicos e profissionais conquistar 
esta premiação e foi o que aconteceu 
nesse ano”, comemora Rachel. Para a 
pesquisadora, a premiação é relevante 
e necessária, pois além de fomentar a 
pesquisa científica no Brasil, evidencia 
a discussão sobre a categoria gênero, 
“que é tão importante e latente na nos-
sa sociedade”, destaca.
 A pesquisadora foi bolsista da Funda-
ção Cearense de Apoio ao Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (Funcap) 
durante a graduação em Serviço Social 
e o mestrado Acadêmico em Políticas 
Públicas, ambos pela Uece. “Isso trouxe 
um grande diferencial na minha forma-
ção, Serviço Social, que tem um viés 
investigativo muito forte. Eu me apai-
xonei pelo fazer da pesquisa na gradu-
ação, justamente com a oportunidade 
de ser bolsista, e, desde então, sempre 
tive a convicção de que eu queria con-

Faculdade de Veterinária da Uece realiza III Curso 
de Técnicas Cirúrgicas Contraceptivas

 A Faculdade de Veterinária (FAVET) 
da Uece está com inscrições abertas 
até o dia 14 de março para o III Cur-
so de Técnicas Cirúrgicas Contracepti-
vas Minimamente Invasivas (técnica de 
gancho). São ofertadas 20 vagas e as 
aulas serão realizadas de 21 a 23 de 
março de 2014. 
 O curso tem como público-alvo 
médicos veterinários autônomos, do-
centes do curso de Medicina Veteri-
nária, profissionais que atuem em cen-
tros de controle de zoonoses e alunos 
de graduação da Medicina Veterinária 
que já tenham cursado a disciplina de 
Técnica Cirúrgica.

 A FAVET tem por objetivo capacitar 
médicos-veterinários a realizarem téc-
nicas cirúrgicas contraceptivas minima-
mente invasivas, proporcionando uma 
menor morbidade, maior agilidade e 
menor custo operacional, possibilitan-
do a castração de um maior número de 
animais em menos tempo. As inscrições 
deverão ser realizadas  na Coordenação 
da FAVET.
 Confira o folder do curso: http://bit.
ly/1eBiSJC
 Mais informações: (85) 3101.9833 
– Joélia
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece

tinuar na carreira acadêmica”, explica 
Rachel.
 Atualmente professora do curso de 
Serviço Social da Faculdade Ratio e da 
Faculdade Cearense, ela pretende con-
tinuar a pesquisa durante o doutorado. 
O objetivo geral da pesquisa era perce-
ber como se expressavam as relações 
de gênero e trabalho na Construção 
Civil. A duração total da pesquisa foi de 
2 anos, realizada durante o Mestrado 
Acadêmico em Políticas Públicas da 
Uece.

O prêmio

 O Prêmio é uma parceria entre SPM, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI), 
Ministério da Educação (MEC) e ONU 
Mulheres. Foi instituído, em 2005, pela 
SPM, no âmbito do Programa Mulher e 
Ciência, que tem como objetivos esti-
mular a produção científica e a reflexão 
acerca das relações de gênero, mu-
lheres e feminismos no país; e promover 
a participação das mulheres no campo 
das ciências e carreiras acadêmicas.
 Saiba mais: http://www.igualdade-
degenero.cnpq.br/
 Confira a lista dos trabalhos premi-
ados: http://bit.ly/1fucERI
 Com informações da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres – SPM/PR
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Abertas inscrições para concurso de professor adjunto da UFC
 Estão abertas, até 25 de março, as 
inscrições de concurso público para pro-
fessor do magistério superior da UFC, em 
Fortaleza, na categoria adjunto-A. São 
oferecidas quatro vagas, distribuídas en-
tre o Centro de Tecnologia, o Centro de 
Humanidades e a Faculdade de Educa-
ção.
 No Centro de Tecnologia, a seleção 
é para duas vagas no Departamento de 
Engenharia Mecânica: uma para o setor 
de estudo “Mecânica dos fluidos” e uma 
para o setor de estudo “Sistemas térmi-
cos”. O Centro de Humanidade disponibi-
liza uma vaga para o Departamento de 

Tecnova divulga resultado preliminar das propostas aprovadas
 A coordenação do programa para 
apoio à inovação tecnológica nas mi-
croempresas e empresas de pequeno 
porte do Estado – Programa Tecnova 
Ceará divulgou o resultado preliminar 
das propostas aprovadas na Etapa de 
Avaliação de Requisitos Formais, cor-
respondente a 1ª Etapa de seleção. 
 Ao todo, foram aprovadas 126 em-
presas, distribuídas em todas as áreas 
apoiadas pelo programa. A lista pode 
ser conferida no link ttp://www.sct.
ce.gov.br/tecnovace/parecer/aprova-
dos_para_divulgacao.pdf.
 O status da empresa perante a 
seleção das propostas pode ser acom-
panhado por meio do Formulário Eletrôni-
co (FAP), na página virtual do programa, 
através do link www.sct.ce.gov.br/tecno-
vace, com o login e a senha do usuário.
Neste mesmo caminho, as empresas 
que não foram selecionadas nesta eta-
pa poderão ter acesso ao ofício com as 
informações referente à eliminação das 
propostas.
 O caráter do resultado é preliminar. 
Deste modo, as empresas eliminadas 
podem apresentar os recursos que jul-
garem cabíveis até 10 de março. 
 O resultado final desta etapa de 
avaliação será divulgado dia 17 de mar-
ço, não podendo ser oferecido quais-
quer recursos relativos à avaliação dos 
requisitos formais. As demais etapas da 

Ciências Sociais, setor de estudo “Ciência 
política e método quantitativo”. A Facul-
dade de Educação seleciona para o De-
partamento de Estudos Especializados, 
setor de estudo “Educação especial”.
 O regime de trabalho é de 40 horas 
semanais, com dedicação exclusiva. Can-
didatos devem possuir título de doutor. 
Mais informações no Edital nº 36/2014, 
disponível no site da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas da UFC (www.progep.
ufc.br). 
 Fonte:  Coordenadoria de Comunica-
ção Social e Marketing Institucional da 
UFC

Apoiado pela Funcap, V Breast Cancer Weekend está com inscrições abertas

 Realizado pela Sociedade Brasile-
ira de Mastologia – Regional Ceará, o 
V Breast Cancer Weekend será realiza-
do nos dias 28 e 29 de março, no Oce-
ani Beach Park Resort, em Fortaleza. 
O objetivo do encontro é atualizar os 
profissionais quanto aos tratamentos 
da especialidade, o câncer de mama. O 
evento 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.
 A programação conta com palestras 
nacionais e internacionais durante os 
dois dias. Os palestrantes internaciona-
is são Eduardo Gonzales (Argentina), Vir-
gilio Sacchini (Estados Unidos) e Abram 
Recht (Estados Unidos). As inscrições 

devem ser realizadas por meio do site 
da Sociedade Brasileira de Mastologia 
(http://www.sbmastologia.com.br). A 
taxa para estudantes é de R$ 100; R$ 
150 para residentes; R$ 250 para só-
cios; R$ 400 para não-sócios e R$ 150 
para outros profissionais.

seleção do Programa Tecnova seguirão 
o calendário previsto no edital.
 O Tecnova Ceará irá investir R$ 
13,5 milhões no desenvolvimento da 
inovação nas micro e pequenas empre-
sas do Estado. Serão apoiados projetos 
nos seguintes setores: Petróleo e Gás, 
Tecnologia da Informação e Comunica-
ção (TIC), Energias Renováveis, Couro 
e Calçado, Têxtil, Agronegócio, Eletro-
metalmecânica e Biotecnologia.
 O programa é coordenado pela 
Secitece com apoio da Fundação de 
Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fo-
mento a Pesquisas (Fundação Astef), da 
Rede de Incubadoras do Ceará (RIC) e 
da Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará (Fiec). 
 O Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) e a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) são os res-
ponsáveis nacionais pelo programa.
 Mais informações pelo telefone: 
(85) 3101-6442. E-mail: tecnovace@
sct.ce.gov.br. Fonte: Assessoria de Co-
municação da Secitece


