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Professora da UFC é homenageada no painel 
“Jovens Pesquisadoras”, do CNPq

 Professora do De-
partamento de Tecno-
logia de Alimentos da 
Universidade Federal 
do Ceará (UFC), Sueli 
Rodrigues está entre 
as 22 pesquisadoras 
homenageadas no pai-
nel “Jovens Pesquisa-
doras”, do Conselho 
Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tec-
nológico (CNPq). Bolsis-
ta de produtividade de 
pesquisa 1D do CNPq, 
Sueli é membro da Câmara de Inovação da 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (Funcap), 
tendo feito parte da Câmara das Ciências 
Agrárias e Veterinárias.
 “Estou muito feliz em ver meu trabalho 
reconhecido e divulgado pelo CNPq através 
do Painel Jovens Pesquisadoras. Agradeço a 
todos aqueles que colaboram com as ativi-
dades do Laboratório de Biotecnologia (LA-
BIOTEC), que este ano completa dez anos 
sob minha coordenação. Agradeço à Funcap 
pela confiança e convite para fazer parte de 
sua equipe de assessoramento, função que 
me traz imensa satisfação”, afirma Sueli.

 A pesquisadora 
ressalta o apoio da 
Funcap, por meio da 
concessão de bolsas 
de estudo e do finan-
ciamento a projetos 
de pesquisa e inova-
ção, classificando-o 
como “importantís-
simo para realiza-
ção de pesquisa de 
qualidade no Ceará. 
Espero que esta di-
vulgação inspire as 
pesquisadoras cea-
renses para seguir 
em frente em suas 

atividades, promovendo o desenvolvimento 
científico e tecnológico do estado”, comple-
menta.
 Nascida em Catanduva, São Paulo, a 
professora fez quase toda sua formação 
em Engenharia Química pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). A gradu-
ação (1998), o mestrado (2000) e o douto-
rado (2003) foram realizados na Unicamp, 
enquanto o Pós-Doutorado foi realizado na 
Universitat Politècnica de València, na Es-
panha.
 Para a pesquisadora, a priorização de 
temas de pesquisa direcionados às deman-
das atuais em ciência, tecnologia e inova-
ção; a busca constante pela atualização, 
aprendizado e aperfeiçoamento profissional 
e a paixão pela vida acadêmica e pela pes-
quisa científica estão entre os fatores de 
sucesso em sua carreira acadêmica e cientí-

fica. “Quem faz o que gosta, trabalha feliz”, 
complementa.
 Já á burocracia excessiva para aquisição 
de equipamentos e material de consumo 
no Brasil; a demora na entrega do material 
necessário para a realização das pesquisas 
e o atraso na liberação dos recursos apro-
vados em projetos de pesquisa estão en-
tre principais dificuldades encontradas no 
decorrer da carreira.

Jovens Pesquisadoras
 Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher (8 de março), o Programa Mulher 
e Ciência divulgou o painel “Jovens Pesqui-
sadoras”, com o trabalho de jovens cientis-
tas brasileiras, pesquisadoras de reconhe-
cido mérito acadêmico, que se destacaram 
desde o período estudantil, construindo 
uma vida acadêmica de reconhecimento na-
cional e internacional, com larga produção 
científica e importante atuação na formação 
de recursos humanos.
 De acordo com o CNPq, dois critérios 
foram utilizados para selecionar as jovens 
pesquisadoras: o de ter menos de quarenta 
anos e o de estar com bolsa de Produtivi-
dade em Pesquisa, nível 1, vigente, sendo 
os dados consultados em fevereiro de 2014. 
De acordo com a instituição, o critério de 
ser bolsista de Produtividade em Pesquisa 
foi escolhido por representar um diferencial 
na carreira.
 Assim, foram selecionadas vinte e duas 
pesquisadoras com menos de quarenta anos 
e bolsistas de Produtividade em Pesquisa, 
nível 1, que representam 0,2% do total de 
bolsas PQ femininas. No total de bolsas-ano 
concedidas em 2013 na modalidade PQ, o 
percentual feminino corresponde a 36%. o 
ingresso da mulher no sistema de bolsas 
PQ, de modo geral, é mais tardio. De acordo 
com dados do Programa Mulher e Ciência, 
a maioria de bolsas PQ do sexo masculino é 
concedida a homens de 45 a 54 anos, o pa-
tamar de maior freqüência de bolsas para 
as mulheres, nessa mesma modalidade, 
situa-se dos 50 aos 59 anos.
 Para saber mais sobre a participação 
das mulheres na ciência, acesse a página 
do CNPq sobre o painel Jovens Pesquisado-
ras (www.cnpq.br/humanas-e-sociais).
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Bolsistas de mestrado e doutorado da Funcap têm até o dia 17 de 
março para entregar documentação para renovação de bolsas

Lançada chamada pública para 2ª Turma 
do Mestrado em Saúde da Família da Renasf

 Foi lançada a Chamada Pública que 
regulamenta o processo seletivo da se-
gunda turma do Mestrado em Saúde da 
Família da Rede Nordeste de Formação 
em Saúde da Família (Renasf). São ofere-
cidas 130 vagas por nove universidades 
integrantes da rede. A Universidade Es-
tadual do Ceará (UECE) manteve a oferta 
de 18 vagas, conforme seleção anterior. 
As inscrições serão feitas no período de 
28 de março a 10 de abril.
 Os objetivos do Curso são: formar 
lideranças para a Estratégia Saúde da 
Família aptas a exercer atividades de 
investigação e de ensino em serviço, 
sem afastarem-se de suas atividades 
na atenção ou gestão; fomentar o tra-
balho em equipe através do diálogo en-
tre profissionais da Estratégia Saúde da 
Família e dos Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família; e articular elementos da e-
ducação, atenção, gestão e investigação 
no aprimoramento da Estratégia Saúde 
da Família e do Sistema Único de Saúde, 
com ênfase na atenção básica.
 Compõem a Renasf a Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), Uece, Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA), UFC, Uni-
versidade Federal do Maranhão (UFMA), 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Universidade Regional 
do Cariri (URCA) e Universidade Federal 
do Piauí (UFPI).
 Visite o site da Renasf: goo.gl/lF7lHz. 
Confira a Chamada Pública do Mestrado 
em Saúde da Família da Renasf: goo.gl/
bbbuoO
 Fonte: Assessoria de Comunicação 
da Uece

 Os bolsistas de mestrado e doutorado 
da Fundação Cearense de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (Fun-
cap), cujos programas de pós-gra-duação 
completaram o Formulário de Solicitação 
de Quotas da Funcap, têm até o dia 17 de 
março de 2014 para entregar a documen-
tação completa para renovação das bol-
sas. 
 Os programas inadimplentes têm até o 
dia 17 de março para finalizem o preenchi-
mento do Formulário de Solicitação de 
Quotas.
 Receberão a mensalidade de bolsa re-
ferente ao mês de março apenas os alunos 
dos programas adimplentes que tiverem 
entregado a documentação complementar 
completa à Funcap. Não serão realizados, 
em qualquer hipótese, pagamentos retroa-
tivos.
 Os documentos devem ser entre-
gues na sede da Funcap (Avenida Oliveira 
Paiva, 941 - Cidade dos Funcionários) no 
horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30.
 Confira a documentação necessária:

1. Histórico atualizado;
2. Comprovante de matrícula de 2014.1;
3. Cópia do passaporte e visto de per-
manência válido para o período de con-

Mestrado em Recursos Naturais da Uece seleciona bolsista 
para Programa de Pós-Doutorado

 O Mestrado Acadêmico em Recur-
sos Naturais (MARENA) da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece) está com ins-
crições abertas até o dia 31 de março para 
seleção de bolsista para estágio Pós-dou-
toral. Será disponibilizada uma vaga, com 
bolsa custeada pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), por meio do Programa Nacional 
de Pós-Doutorado (PNPD).
 Para se inscrever, o candidato deve 

enviar sua documentação via e-mail, pelos 
Correios ou diretamente na Secretaria do 
Mestrado, no campus do Itaperi. A seleção 
será feita por meio de avaliação de currícu-
lo e Plano de Atividade, juntamente com 
Projeto de Pesquisa dos candidatos.
 Para mais informações e acesso ao 
edital, visite o site do MARENA (www.uece.
br/recursosnaturais).
 Fonte: Assessoria de Comunicação da 
Uece

cessão, para alunos estrangeiros;
4. Cópia do RG e CPF (autenticado em 
cartório); 
5. Cópia do cartão da conta corrente (Bra-
desco); 
6. Termo de compromisso (reconhecido 
firma em cartório);
7. Em caso de vínculo empregatício, apre-
sentar documento comprobatório de 
afastamento da instituição ao qual está 
vinculado.
 Mais informações pelo telefone (85) 
3275-9475.


