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Uece e União Europeia realizarão seminário sobre 
Pesquisa e Inovação na segunda-feira (7)

 Reunir experiências inovadoras em 
educação patrimonial no âmbito na-
cional e internacional, aproximando as 
pessoas dos bens culturais e de políti-
cas públicas para a preservação do 
patrimônio histórico e cultural do mu-
nicípio. Esse é o objetivo do 5° Semi-
nário do Patrimônio Cultural de Fortale-
za, a ser realizado de 14 a 16 de abril 
de 2014, na sede do Conselho Regional  
de Engenharia e Agronomia do Ceará 
(Crea-CE), localizada na Rua Castro e 
Silva, número 81, Centro. 
 Interessados em participar da pro-
gramação podem se inscrever online 
até o dia 11 de abril, preenchendo for-
mulário disponível em http://goo.gl/
u9rFHo. O evento conta com o apoio da 
Fundação Cearense de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (Fun-
cap), por meio do Programa de Auxílio à 
Realização de Eventos Científicos.
 Em 2014, ano em que Fortaleza com-
pleta 288 anos, o Seminário fará parte 
da programação em comemoração do 
aniversário da cidade e terá como tema 
central a educação para o patrimônio. 
Entre o público-alvo esperado estão: 

Apoiado pela Funcap, 5° Seminário do Patrimônio Cultural 
de Fortaleza recebe inscrições online até 11 de abril

estudantes de ensino fundamental e 
médio; estudantes do ensino superior 
das áreas de Patrimônio, Arquitetura, 
História, Turismo, Artes Visuais, dentre 
outras; professores da rede municipal e 
estadual de ensino; pesquisadores in-
teressados; detentores e detentoras de 
bens registrados como patrimônio ma-
terial; organizações da sociedade civil; 
representantes de movimentos sociais; 
profissionais de turismo; profissionais 
da educação da cidade e demais inter-
essados.
 O 5° Seminário do Patrimônio Cul-
tural é uma realização da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, por meio da Se-
cretaria de Cultura, numa promoção do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan), Funcap, Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), 
Universidade Estadual do Ceará (Uece) 
e apoio do Centro Cultural do Crea-CE.
 Mais informações: (85) 
3105.1291. Confira a programação 
completa: http://goo.gl/7Sv4Yz.
 Com informações da Secretaria de 
Cultura de Fortaleza

 Em parceria com a Delegação da U-
nião Europeia no Brasil e a Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Educação Superi-
or do Ceará (Secitece), a Universidade 
Estadual do Ceará (Uece) realizará um 
seminário sobre Pesquisa e Inovação 
com o subtema “Energias Renováveis”. 
O evento será realizado no dia 7 de abril, 
das 8h30 às 14h, no auditório Paulo 
Petrola, Campus do Itaperi, e apresen-
tará o novo Programa de Pesquisa da 
União Europeia, o Horizonte 2020.
 O Horizonte 2020 é o Programa 
Quadro para pesquisa e desenvolvimen-
to tecnológico e a principal ferramenta 
da União Europeia para financiar a pes-
quisa e a inovação na Europa. 
 O Programa é aberto à participação 
mundial por meio de consórcios e dis-
põe de um orçamento de 80 bilhões de 
euros para o período de 2013 a 2020. 
Suas principais prioridades são: ex-
celência científica; liderança industrial 
e desafios sociais.
 A Uece realizará o primeiro de uma 

série de seminários que serão orga-
nizados por todo o Brasil, pelos Países 
Membros e pela União Europeia, em 
parceria com instituições estaduais. 
 O evento servirá para apresentar 
no Brasil o que os países europeus es-
tão fazendo e também para possibilitar 
parcerias regionais.
 Mais informações no site do Pro-
grama Horizonte 2020: bit.ly/19Br5vM
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece
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Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da UFC é 
recomendada pela Comunidade Europeia

Inscrições abertas para mestrado em Ciências Médicas da Unifor
 Inscrições abertas para o mestrado 
em Ciências Médias da Universidade de 
Fortaleza (Unifor). O Edital nº 05/2014 
torna público o calendário e as condições 
de inscrição, seleção, número de vagas 
e matrícula para o mestrado. O curso 
é recomendado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) com conceito 3.
 No total, são ofertadas 20 vagas, 
distribuídas em três linhas de pesquisa: 
Biologia celular e molecular aplicada 
às ciências médicas (3 vagas), Estudos 
clínicos em ciências médicas (8 vagas) 
e Estudos experimentais em ciências 
médicas (9 vagas). O edital destaca a 
temática de cada orientador, conforme 
a linha de pesquisa.
 As inscrições podem ser realizadas 
até 9 de maio de 2014. O interessado 
deve se inscrever na Divisão Stricto 
Sensu da Vice-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação (1º andar do prédio da 

 A Science for Environment Policy, 
um serviço da Comissão Europeia des-
tinado a divulgar descobertas de pes-
quisas sobre o meio ambiente, reco-
mendou em sua edição de 27 de março 
deste ano o artigo “Higher soybean 
production using honeybee and wild 
pollinators, a sustainable alternative 
to pesticides and autopollination”, re-
sultado de pesquisa do Programa Pós-
Graduação em Zootecnia da UFC sobre 
o “Potencial de polinizadores silvestres 
nativos e a introdução de colônias de 
abelhas para aumentar a produtividade 
da soja”.
 O artigo é assinado pelos então alu-
nos de doutorado Marcelo de Oliveira 
Milfont e Afonso Odério Nogueira Lima, 
a aluna de mestrado Epifânia Emanu-
ela Macedo Rocha, e o Prof. Breno 
Magalhães Freitas, orientador dos três 
estudantes. O papel da Science for En-
vironment Policy é selecionar e reco-
mendar, dentre as mais recentes pes-
quisas, aquelas cujos resultados sejam 
relevantes para mitigar potenciais im-
pactos ambientais e que tenham sido 
considerados assuntos científicos de vi-
tal relevância para a política ambiental 
da comunidade europeia.
 A equipe de consultores científicos 
independentes, especialmente selecio-
nada para esse fim, escolheu a pesqui-
sa conduzida no setor de abelhas do 
Departamento de Zootecnia para es-
crever um texto a seu respeito e divul-
gá-lo a seu público-alvo. A publicação 

Informe da Funcap: Concessão de novas bolsas BPV, BPC, BFP e Doutorado 
Fora do Estado está suspensa temporariamente

 A Funcap informa que o Conselho 
Executivo da Fundação decidiu sus-
pender, temporariamente, a concessão 
de novas bolsas nas modalidades de 

Doutorado Fora do Estado, Pesquisador 
Visitante (BPV), Pesquisador Colabo-
rador (BPC) e Fixação de Pesquisador 
(BFP).

circula entre mais de 17 mil formadores 
de políticas públicas, acadêmicos e em-
presários por toda a Europa contribuin-
do para que tomem decisões e definam 
políticas efetivas e baseadas em fatos 
cientificamente comprovados.
 Os interessados podem acessar a 
publicação da Science for Environment 
Policy sobre a pesquisa da UFC pela 
Internet (bit.ly/QJ8Jqg). O mesmo tra-
balho também recebeu destaque no site 
do Status and Trends of European Pol-
linators (STEP) (bit.ly/1j62arb), projeto 
multinacional da União Europeia sobre 
polinizadores no Velho Continente.
 Fonte: Coordenadoria de Comuni-
cação Social e Marketing Institucional 
da UFC

Reitoria), no horário das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, de segunda a sexta-
feira. O valor da taxa de inscrição é de 
R$ 120,00.
 O processo seletivo é composto de 
duas etapas: prova de títulos (classifi-
catória); e entrevista e análise do an-
teprojeto de pesquisa (classificatória). 
O resultado está previsto para ser di-
vulgado no dia 30 de maio. O início do 
curso será em 1º de agosto de 2014.
 Mais informações pelo site www.
unifor.br/ppgcm ou pelo telefone (85) 
3477-3285. Confira o Edital R. Nº 
05/2014: bit.ly/1ls0au7
 Com informações da Unifor
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Capes lança Plataforma Sucupira para gestão da pós-graduação
 O Sistema Nacional de Pós-Gradu-
ação (SNPG) conta desde 27 de março 
com uma nova ferramenta online para 
coletar informações, realizar análises, 
avaliações e servir como base de referên-
cia: a Plataforma Sucupira. A cerimônia 
de lançamento do sistema aconteceu no 
edifício-sede da Capes, em Brasília, com 
a presença do ministro da Educação, 
Henrique Paim.
 A Plataforma disponibilizará em 
tempo real e com transparência as in-
formações, processos e procedimentos 
que a Capes realiza no SNPG para toda 
a comunidade acadêmica. Igualmente, a 
ferramenta propiciará a parte gerencial-

Revista de divulgação científica e tecnológica do IFCE 
recebe artigos sobre EaD

 A comissão editorial da Revista 
Conexões: Ciência e Tecnologia, convi-
da os acadêmicos e os professores do 
Instituto Federal do Ceará (IFCE), bem 
como os pesquisadores de outras ins-
tituições de ensino, a enviar artigos de 
trabalhos acadêmicos para publica-
ção em um dos próximos volumes do 
periódico, que deve ser lançado ainda 
este ano. 
 O tema dos manuscritos nesta 
edição é “educação a distância”. A 
submissão foi prorrogada até 22 de 
abril por meio do portal da revista. 
 A revista Conexões: Ciência e 
Tecnologia é o periódico de divulga-
ção científica e tecnológica do IFCE, 
criado para promover a geração, a 
sistematização e a divulgação do co-
nhecimento produzido na instituição.
 A revista foi criada em junho de 
2007 e passou a ser divulgada tam-

operacional de todos os processos e per-
mitirá maior participação das pró-reito-
rias e coordenadores de programas de 
pós-graduação. O preenchimento das in-
formações, como Cadastro de Discentes, 
na Plataforma já pode ser realizado.
 Além da transparência, a Plataforma 
Sucupira pretende reduzir o tempo, esfor-
ços e imprecisões na execução de avalia-
ção do SNPG, promover maior facilidade 
no acompanhamento da avaliação, gerar 
maior confiabilidade, precisão e seguran-
ça das informações além de permitir um 
controle gerencial mais eficiente.
 Fonte: Coordenação de Comunica-
ção Social da Capes

Grupo de Pesquisa em Alimentos e Nutrição da Uece 
lança primeira edição da revista Nutrivisa

 O Grupo de Pesquisa em Alimen-
tos e Nutrição: Ciência, Biotecnologia e 
Vigilância em Saúde, da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece), lançou em 
março a primeira edição da Nutrivisa 
– Revista de Nutrição e Vigilância em 
Saúde. A publicação será quadrimes-
tral e o primeiro número conta com 
cinco artigos.
 De acordo com o editor da revista, 
professor Antonio de Pádua Valença, 
o periódico é “um convite à exposição 
de resultados de estudos e pesqui-
sas para debate público, no sentido 
de realização da finalidade maior da 
Universidade: um diálogo que produ-
za discussões, fundamentadas nos 
princípios e nos métodos científicos”.
 A primeira edição da Nutrivisa con-
ta com trabalhos de iniciação cientí-
fica e de pós-graduação lato sensu, 
como “Efeitos da temperatura e da 

luminosidade 
nas caracterís-
ticas físico-
químicas dos 
óleos de soja e 
de girassol du-
rante o arma-
zenamento” e 
o “Teor de só-
dio nos salga-
dinhos à base 
de milho e de 
trigo comer-
cializados na 
cidade de For-
taleza, Ceará”.
 C o n f i r a 
a primeira 

bém eletronicamente a partir de 2010, 
como uma forma de aumentar a sua 
circulação na comunidade científica 
nacional. Também neste ano, teve sua 
primeira indexação concedida. A pu-
blicação também é disponibilizada no 
portal de periódicos da Capes desde 
abril de 2012.
 Mais informações neste link: bit.
ly/1hbPGji
 Fonte: Assessoria de Comunica-
ção do IFCE

edição da revista: bit.ly/1hnt21o.
 Visite o site da Nutrivisa: bit.
ly/1oxwLmX. Com informações da As-
sessoria de Comunicação da Uece


