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Programas de Pós-Graduação devem cadastrar 
novos bolsistas da Funcap até 15 de abril

 A Câmara dos Deputados aprovou 
na terça-feira (25), em primeiro turno, 
a proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que acrescenta o termo inovação 
no capítulo da Constituição destinado à 
Ciência e Tecnologia, com o objetivo de 
ampliar as políticas públicas e a con-
cessão de estímulos da União e dos es-
tados e municípios para essas áreas.
 Por 399 a favor e apenas um con-
tra, os deputados aprovaram o substi-
tutivo da comissão especial, de autoria 
do deputado Izalci. O texto ainda pre-
cisa ser votado em segundo turno.
 “Para minha alegria como parla-
mentar, foi aprovada a PEC 290, de 
minha autoria, que atualiza a Constitu-
ição, acrescentando em alguns artigos 
do marco constitucional o conceito de 
“inovação”, garantindo que os entes 
federativos do país possam apoiar, in-
centivar e fomentar a inovação cientí-
fica e tecnológica no Brasil.”, comemo-
rou a deputada Margarida Salomão pela 
rede social, autora da PEC 290/2013.
 A PEC abre a possibilidade de uso 
de recursos públicos para fortalecer 
empresas inovadoras e pólos tecnológi-
cos, possibilita ainda a adoção de 

Plenário da Câmara aprova PEC da Ciência e Tecnologia em primeiro turno
mecanismos especiais ou simplificados 
de contratação de bens e serviços, de 
controle e de tributação nas atividades 
de ciência, tecnologia e inovação. A pro-
posta também inclui na Constituição a 
necessidade de efetivação do Sistema 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, em regime de colaboração entre os 
setores público e privado e com funcio-
namento a ser regulado em lei federal.
 “Trata-se de um novo início, um mo-
mento inaugural, que vem reconhecer 
todos os esforços e toda a importância 
para quem trabalha com inovação no 
país, garantindo que possamos avan-
çar mais e mais de agora em diante. Al-
cançamos uma grande vitória!”, finaliza 
a deputada.
 O texto estabelece que, além das 
atividades universitárias de pesquisa e 
extensão, outras entidades poderão re-
ceber apoio financeiro do Poder Públi-
co, como as instituições de educação 
profissional e tecnológica e admite que 
o Poder Público possa ceder recursos 
humanos, equipamentos e instalações 
a entes públicos e privados.
 Fonte: Confap, com informações da 
Agência Câmara e EBC

 A Plataforma Montenegro estará 
aberta até o dia 15 de abril para os 
programas de pós-graduação cearen-
ses cadastrarem os novos bolsistas de 
mestrado e doutorado da Fundação 
Cearense de Apoio ao Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (Funcap). 
Os novos bolsistas têm até o dia 15 de 
abril para entregarem a documentação 
completa.
 Os documentos devem ser entre-
gues na sede da Funcap (Avenida Olivei-
ra Paiva, 941 - Cidade dos Funcionários) 
no horário das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30.

 Confira a documentação 
necessária:

1. Termo de outorga em 3 vias, assina-
dos;
2. Histórico atualizado;
3. Comprovante de matrícula de 
2014.1;
4. Cópia do passaporte e visto de per-
manência válido para o período de con-

cessão, para alunos estrangeiros;
5. Cópia do RG e CPF (autenticado em 
cartório);
6. Cópia do cartão da conta corrente 
(Bradesco);
7. Termo de compromisso (reconhecido 
firma em cartório);
8. Em caso de vínculo empregatício, 
apresentar documento comprobatório 
de afastamento da instituição ao qual 
está vinculado.
 Mais informações pelo telefone 
(85) 3275-9475/ 9274.
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CNPq lança 34° Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica

Juiz reforça requisito para recebimento de bolsa de mestrado da Funcap

 O juiz 6ª Vara da Fazenda Pública do 
Ceará, Paulo de Tarso Pires Nogueira, 
julgou como improcedente o pedido de 
um pós-graduando para suspensão da 
cláusula 9ª, inciso II, do Edital 10/2012 
– Programa de Bolsas de Formação 
Acadêmica – modalidade: mestrado e 
doutorado, da Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Funcap). 
 A audiência foi realizada no dia 11 
de março, na 6ª Vara da Fazenda Públi-
ca, localizada na Rua Desembargador 
Floriano Benevides Magalhães, nº 220, 
bairro Água Fria, em Fortaleza.
 A cláusula em questão trata dos 
requisitos exigidos de pós-graduandos 
selecionados para serem contempla-
dos com bolsa da Fundação. 
 De acordo com o inciso II, o estu-
dante não pode “possuir vínculo em-
pregatício/funcional, ainda que de na-
tureza acadêmica, com percepção de 
remuneração, na mesma região metro-

politana ou municí-
pio onde se locali-
za o programa de 
pós-graduação”.
 O juiz interpre-
tou como razoável 
a conduta da Fun-
cap em conceder 
bolsas de estudo 

 Concedido anualmente pelo Con-
selho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico (CNPq), o Prê-
mio José Reis de Divulgação Científica 
e Tecnológica é destinado às iniciati-
vas que contribuam significativamente 
para tornar a Ciência, a Tecnologia e a I-
novação conhecidas do grande público. 
É atribuído em sistema de rodízio para 
três categorias: “Jornalista em Ciência 
e Tecnologia”, “Instituição ou Veículo 
de Comunicação” e “Pesquisador e Es-
critor”.
 Este ano a modalidade é “Jornalis-
ta em Ciência e Tecnologia”, e vai pre-
miar o profissional que se destacou na 
difusão da Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação nos meios de comunicação 
de massa. As inscrições vão até o dia 
23 de maio de 2014.
 O premiado de 2014 receberá o va-
lor de R$ 20 mil, um diploma e passa-
gem aérea e hospedagem para partici-
par da cerimônia de entrega do prêmio 
na Reunião Anual da Sociedade Brasile-
ira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
a ser realizada em julho na Universidade 
Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco.

Divulgação da Ciência 

 A divulgação científica pela mídia 
impressa, mais especificamente o jor-
nalismo científico, tem na pessoa de 
José Reis o seu símbolo mais notável. 
O CNPq instituiu o prêmio José Reis de 
Divulgação Científica em 1978. Com as 
novas mídias, a partir do advento da in-
ternet, surgiram novas formas virtuais 
de divulgação e popularização da ciên-
cia para o grande público.

O Prêmio 

 A sua criação, em 1978, representa 
uma homenagem ao médico, pesquisa-

dor, jornalista e educador, José Reis. Ele 
nasceu no Rio de Janeiro e morreu em 
São Paulo, no dia 16 de maio de 2002, 
aos 94 anos de idade. 
 Em 2014, o Prêmio José Reis de Di-
vulgação Científica e Tecnológica com-
pleta 34 edições com a certeza de ter 
cumprido com o objetivo pelo qual foi cri-
ado, honrando o nome que lhe foi dado 
ao premiar profissionais de alto nível 
que contribuem com eficiência para a 
divulgação do conhecimento científico 
e tecnológico. 
 A diversidade dos vencedores - en-
tre os quais jornalistas, veículos de co-
municação, instituições de pesquisa, 
equipes de programas de televisão, 
além de pesquisadores e seus trabalhos 
individuais - comprova a importância do 
Prêmio ao motivar a criação dos mais 
diferentes mecanismos de divulgação 
científica e tecnológica.
 Para saber mais acesse www.pre-
miojosereis.cnpq.br ou envie uma men-
sagem para pjr@cnpq.br
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação Social do CNPq

“somente aos estudantes que não pos-
suem condições de manter qualquer 
tipo de vínculo empregatício, benefi-
ciando àqueles que se qualificam como 
hipossuficientes e que se dedicam, de 
modo integral, a um programa de caráter 
científico”, afirmou em sua sentença. 
 Os demais requisitos para recebi-
mento de bolsa de mestrado e doutora-
do podem ser conferidos na Instrução 
Normativa 01/2009 e no edital mais re-
cente do Programa de Bolsas de Forma-
ção Acadêmica – modalidade: mestra-
do e doutorado, disponíveis no site da 
Funcap (www.funcap.ce.gov.br).
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Informe: Cartão BB Pesquisa – Funcap
 Solicitamos aos pesquisadores que 
enviaram ou pretendem enviar propos-
tas para chamadas da Funcap que atu-
alizem e completem seus dados de en-
dereço na Plataforma Montenegro.
 Além da inclusão do CEP, é 
necessário o preenchimento completo 

Revista Linguagem em Foco recebe trabalhos para edições de 2014
 Periódico do Programa de Pós-
Graduação em Linguística Aplicada 
(PosLA) da Universidade Estadual do 
Ceará (Uece), a revista Linguagem em 
Foco está recebendo material para 
compor as edições de 2014. O núme-
ro 1 do Volume 6 da revista tem con-
teúdo diversificado e o prazo para en-
trega do material vai até o dia 30 de 
abril.
 O número 2 do Volume 6 é temáti-
co, sobre “Variação Linguística e Léxi-
co”, com prazo para entrega do mate-
rial até 30 de junho. 
 Este número, a ser organizado pe-
los professores Aluiza Alves Araújo e 
Expedito Eloisio Ximenes, propõe-se a 
discutir a variação linguística à luz da 
Sociolinguística Quantitativa ou da Di-
aletologia, bem como investigar o lé-
xico nos campos da criação lexical, da 
organização de dicionários lexicográfi-
cos e terminográficos, da lexicografia 
crítica e uso do dicionário escolar.
 A revista Linguagem em Foco divul-
ga trabalhos sobre a linguagem numa 
perspectiva interdisciplinar, abordan-
do questões e enfoques teórico-meto-
dológicos em: linguagem, tecnologia 
e ensino; multilinguagem, cognição e 
interação; estudos críticos da lingua-

do endereço, incluindo número da casa 
ou edifício e apartamento.
 A medida visa evitar devoluções de 
cartões BB Pesquisa devido à desatu-
alizações e/ou insuficiência de dados 
de endereçamento de pesquisadores 
aprovados em chamadas da Funcap.

Nota da Funcap sobre o Programa BPI e o Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior - Educação Profissional - Áreas Estratégicas

 A Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Funcap) reitera seus esfor-
ços na continuidade do Programa de 
Bolsa de Produtividade em Pesquisa e 
Estímulo à Interiorização – BPI (Edital 
05/2012) e do Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior- Educação 
Profissional - Áreas Estratégicas (Edi-
tal 14/2013).
 Os recursos necessários para o 
pleno andamento das atividades dos 
respectivos programas em 2014, por 
meio do fomento aos projetos selecio-
nados, estão enquadrados nos Progra-
mas Prioritários do Governo do Ceará 
- Projetos MAPP.
 No entanto, os referidos limites fi-
nanceiros (recursos de Investimentos 
– MAPP) ainda não foram repassados 
à Funcap pelo Governo do Estado. Tão 

logo ocorra o repasse, com a brevidade 
requerida, a execução financeira será 
realizada e o fomento normalizado.
 Sobre o Edital 14/2013, informa-
mos que a avaliação das propostas re-
cebidas já foi concluída e o resultado 
será anunciado simultaneamente ao 
repasse dos recursos.

gem. 
 Além de 
artigos inédi-
tos, os au-
tores estão 
convidados a 
divulgar tex-
tos de confer-
ências, apre-
s e n t a ç õ e s 
visuais retex-
t u a l i z a d a s , 
en t rev i s tas 
e rese-nhas 
de livros re-
cém publica-
dos. A revista 
também abre 
espaço para 
teses e dis-
sertações re-
centes. A revista possui Qualis C.
 O endereço para envio dos tra-
balhos e para mais informações é: lin-
guagememfoco@uece.br.
 Confira as normas para publica-
ção: http://bit.ly/1gJx35Q
 Confira o site da revista: http://bit.
ly/1f04u23
 Com informações da Assessoria 
de Comunicação da Uece


