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Professora da Uece é premiada pela Universidad 
Nacional Autónoma de México

 A revista Entrepalavras, do Depar-
tamento de Letras Vernáculas da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC), re-
cebe trabalhos para publicação até 30 
de junho. Os textos selecionados de-
verão ser publicados na 7ª edição do 
periódico.
 A publicação está prevista para 
outubro de 2014. Podem participar 
alunos de graduação, pós-graduação, 
professores e pesquisadores.
 Os textos devem ser artigos origi-
nais, relatos de experiência, resenhas 
e traduções de interesse da área de 
Linguística, de caráter teórico ou apli-
cado, em subáreas como Teoria e Aná-
lise Linguística, Linguística Aplicada, 
Linguística Histórica, Sociolinguística 
e Dialetologia, Linguística Textual, Aná-
lise do Discurso, Semiótica Discursiva, 
Psicolinguística, Aquisição da Lingua-
gem, Lingüística Cognitiva, Lexicografia 
e Lexicologia, Semântica, Pragmática.

Revista Entrepalavras recebe trabalhos para 7ª edição
 O proces-
so de submis-
são e avalia-
ção deverá ser 
feito e acom-
panhado pelo 
site da revis-
ta (http://bit.
l y/1faTsJQ) . 
Os autores de-
vem observar 
as normas de 
publicação do 
periódico. É 
necessário ain-
da fazer cadas-
tro no sistema 
da revista.
 Mais infor-

 Com o título “Educación, Movimien-
tos Sociales y Estado en América Lati-
na: estudio analítico de experiencias 
de resistencia contra-hegemónica em 
Brasil y México”, a tese de doutorado 
da professora da Faculdade de Educa-
ção de Crateús (Faec), da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece), Lia Pinheiro 
Barbosa, foi premiada no Programa de 
Posgrado en Estúdios Latinoamerica-
nos, da Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).
 Lia Pinheiro Barbosa é professora 
do curso de Pedagogia da Faec desde 
2005. É também pesquisadora do Pro-
grama Alternativas Pedagógicas y Pros-
pectiva Educativa en América Latina 
(APPeAL/UNAM). 
 Graduada em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC), 
com mestrado em Sociologia pela mes-
ma instituição, a professora esteve por 
quatro anos realizando o doutorado em 
Estudos Latinoamericanos pela UNAM. 
 Durante o mestrado, foi bolsista da 
Fundação Cearense de Apoio ao De-
senvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap).
 A Universidad Nacional Autónoma 
de México foi fundada no dia 21 de se-

tembro de 1551 com o nome de Real e 
Pontifícia Universidade do México. É a 
maior e mais importante Universidade 
do México e da América Latina. 
 Tem como propósito primordial es-
tar ao serviço do país e da humanidade, 
formar profissionais úteis à sociedade, 
organizar e realizar pesquisas, princi-
palmente sobre as condições e proble-
mas nacionais, e estender com a maior 
amplitude possível, os benefícios da 
cultura. 
 Acesse o site da Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, em português: 
http://bit.ly/1mHiXSW
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece

mações pelo e-mail submissao@entre-
palavras.ufc.br.
 Fundada em 2011, a revista tem 
qualis B5.
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Inscrições abertas para o Prêmio Finep 2014

Fundação Gates recebe inscrições para apoio a projetos inovadores em saúde
 O programa Grand Challenges Ex-
plorations, da Fundação Bill & Melinda 
Gates, está com inscrições abertas até 
o dia 6 de maio para projetos inova-
dores nas áreas de saúde, agricultura 
e desenvolvimento. O programa já tem 
parceria com Fundações de Amparo à 
Pesquisa (FAPs) de 17 estados brasi-
leiros.
 Os projetos selecionados receberão 
até US$ 100 mil para serem executados 
e poderão concorrer a um financiamen-
to adicional de até US$ 1 milhão para 
ampliar a escala da inovação.  A parce-
ria com as FAPs prevê que os contem-
plados pelo programa recebam um adi-
cional de US$ 50 mil a US$ 100 mil por 
projeto, a ser concedido pela Fundação 
do estado do pesquisador.
 Nesta edição, o programa busca 
projetos que se encaixem em um dos 
cinco temas: novas maneiras de medir 
o desenvolvimento cerebral fetal e de 
crianças com até 1 ano; novas manei-

 Inscrições abertas para a edição 
2014 do Prêmio Finep. Este ano, serão 
distribuídos de R$ 100 mil a R$ 500 mil 
para os primeiros colocados regionais 
e nacionais de cada categoria, no total 
cerca de R$ 8 milhões. O Prêmio conta 
com o apoio do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) e do jornal 
O Globo. As inscrições vão até o dia 7 
de agosto.
 Nesta 17ª edição do Prêmio, serão 
contempladas oito categorias, sendo 
seis regionais e duas nacionais: Regio-
nais – Micro e Pequena Empresa, Mé-
dia Empresa, Instituição de Ciência e 
Tecnologia, Tecnologia Social, Inventor 
Inovador e Inovação Sustentável; Na-
cionais – Tecnologia Assistiva e Grande 
Empresa. 
 Os primeiros colocados regionais, 
em cada categoria, competem também 
na final nacional. Em 2014, além de 
Grande Empresa, a categoria Tecnolo-
gia Assistiva também passa a ser pre-
miada nos primeiro, segundo e terceiro 
lugares. Outra novidade é que os três 
finalistas de Grande Empresa vão rece-
ber prêmios em dinheiro, além do tro-
féu.
 Além de troféu, os ganhadores re-
ceberão os seguintes valores, em es-
pécie: Etapa regional: Micro e Pequena 
Empresa – R$ 200 mil; Média Empre-
sa – R$ 250 mil; Instituição de Ciência 
e Tecnologia – R$ 200 mil; Tecnologia 
Social – R$ 200 mil; Inventor Inovador 
– R$ 100 mil; e Inovação Sustentável 
– R$ 150 mil. Etapa nacional: Grande 
Empresa – (1º) R$ 500 mil, (2º) R$ 250 
mil, (3º) R$ 100 mil; e Tecnologia Assis-
tiva – (1º) R$ 200 mil, (2º) R$ 150 mil, 
(3º) R$ 100 mil. Somados aos valores 
da etapa regional, o total este ano será 
de cerca de R$ 8 milhões em prêmios.

ras de trabalhar juntos: estratégias de 
integração de serviços de saúde já e-
xistentes para aumentar o alcance de 
intervenções comunitárias em doenças 
tropicais negligenciadas; promoção de 
comportamentos saudáveis: engajar, 
quebrar paradigmas e superar obstácu-
los; ferramentas e modelos inovadores 
para apoiar intervenções em distúrbios 
entéricos; e inovações nos sistemas de 
prestação de contas e de feedback em 
projetos de desenvolvimento agrícola.
 Desde 2008, o GCE já financiou 
mais de 850 pesquisadores em 50 paí-
ses. Seis brasileiros já fazem parte des-
sa grande rede de inovadores e foram 
contemplados porque apresentaram 
ideias inovadoras e de impacto para re-
solver problemas globais.
 Mais informações sobre o programa 
e os desafios propostos no site www.
grandchallenges.org.
 Com informações da Coordenação 
de Comunicação Social do CNPq

 Após o término das inscrições, ha-
verá uma etapa de pré-qualificação, na 
qual será feita uma análise quanto ao 
preenchimento do formulário, bem como 
ao atendimento ao perfil, às condições 
de participação e às categorias previs-
tas no regulamento. Em seguida, du-
rante o julgamento regional, as propos-
tas pré-qualificadas serão avaliadas por 
comitês de jurados compostos por es-
pecialistas, representantes de institu-
ições inovadoras, do setor empresarial 
e da Finep. 
 Os vencedores de cada região serão 
premiados em uma cerimônia conjunta, 
realizada no Rio de Janeiro, em novem-
bro. Os primeiros colocados nessa fase 
concorrem à final nacional, que ocor-
rerá no Palácio do Planalto, em Brasília, 
em dezembro.
 O Prêmio Finep é o mais impor-
tante instrumento de estímulo e recon-
hecimento à inovação no País. Desde 
1998, já premiou empresas, institu-
ições e pessoas físicas, sendo respon-
sável pela projeção dos contemplados 
não apenas no Brasil, como no exterior. 
Em 2013, houve 570 inscrições. 
 Confira todos os detalhes no regu-
lamento (http://bit.ly/1fb8mQn). Con-
heça os vencedores nacionais de 2013 
(http://bit.ly/1iVzAcG). 
 Veja também depoimentos de 
vencedores da edição de 2013 (http://
bit.ly/1hupJKF).
 Com informações do Confap


