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Funcap investirá R$ 12 milhões em novo programa 
de bolsas de mestrado e doutorado

 O Conselho Gestor do Fundo de I-
novação Tecnológica (Cogefit) aprovou 
na quarta-feira (11) o projeto da Funda-
ção Cearense de Apoio ao Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (Funcap) 
para a criação do Programa Estratégico 
de Quotas Institucionais de Bolsas de 
Mestrado e Doutorado, utilizando recur-
sos do Fundo de Inovação Tecnológica 
(FIT). Um total de R$ 12 milhões será 
investido durante 26 meses, garantindo 
mais 150 cotas de bolsas de mestrado 
e 125 de doutorado aos programas de 
pós-graduação cearenses.
  O projeto contempla um novo pro-
grama que deverá ser operado pelas  
Instituições de Ensino Superior, públi-
cas ou privadas sem fins lucrativos, que 
apresentem programas de mestrado 
acadêmico e doutorado. 
 O objetivo é fortalecer áreas estra-
tégicas da pós-graduação stricto sen-
su, ou seja, programas de Mestrado 
Acadêmico e Doutorado, no Ceará, na 
sua quantidade, diversidade e quali-
dade. Assim, a Funcap espera fomen-
tar a formação de recursos humanos 
altamente qualificados para a pesquisa 
científica, tecnológica e inovação, de 
modo a contribuir para o desenvolvi-
mento social e econômico do Ceará.
   O FIT objetiva a promoção e o desen-

volvimento da inovação tecnológica no 
Ceará por meio de programas e ações 
com a finalidade de estimular a pes-
quisa e o desenvolvimento de produtos 
e processos inovadores nas empresas 
cearenses. Além disso, visa dar supor-
te e apoio financeiro a projetos de pes-
quisa e desenvolvimento de produtos e 
processos inovadores nas empresas e 
nas instituições científicas e tecnológi-
cas.
 Da aplicação total dos recursos do 
Fundo de Inovação Tecnológica, serão 
assegurados, no mínimo, 30% para os 
programas de capacitação de recursos 
humanos, intercâmbio científico e tec-
nológico e a implementação, manuten-
ção e recuperação de infraestrutura de 
pesquisa de C,T&I.

Mestrado em Ciência da Computação do IFCE lança edital
 Até 27 de junho, estarão abertas as 
inscrições para o Mestrado Acadêmico 
em Ciência da Computação (PPGCC) do 
Instituto Federal do Ceará (IFCE). Trata-
se de uma formação acadêmica gratu-
ita, destinada a licenciados, bacharéis, 
tecnólogos e graduados nas áreas da 
ciência da computação, sistemas de in-
formação e engenharias. 
 Ao todo, são ofertadas 12 vagas 
na área de sistemas de computação, 
distribuídas nas seguintes linhas de 
pesquisa: inteligência artificial (4 va-
gas), computação aplicada (3 vagas) 
e engenharia de software (5 vagas). O 
processo seletivo constará da análise 
do curriculum lattes do candidato, do 
histórico escolar de graduação, do an-
teprojeto de pesquisa e das cartas de 
recomendação apresentadas. 
 As inscrições devem ser realizadas 
na secretaria do Programa de Pós-Grad-
uação em Ciências da Computação, 
localizada no campus de Maracanaú 

do IFCE (Avenida 
Parque Central, s/n 
- Distrito Industrial), 
das 9h às 12h e das 
13h30 às 16h. Ob-
servando o mesmo 
cronograma, o can-
didato tem a possi-
bilidade de entregar 
a documentação de 
inscrição no Depar-
tamento de Telemática do campus de 
Fortaleza, localizado na Avenida Treze 
de Maio, nº 2081 - Benfica.
 As inscrições são gratuitas. O edi-
tal de seleção e a documentação 
necessária para a inscrição estão di-
sponíveis no site do IFCE. Informações 
adicionais poderão ser obtidas pelo 
telefone (85) 3878-6300.
 Confira o edital: http://bit.
ly/1kPFU25
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação do IFCE
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MCTI lança edital para seleção de 100 startups
 O programa Start-Up Brasil está com 
inscrições abertas para a seleção de 100 
startups. A seleção está dividida em duas 
etapas. A primeira contempla 50 start-
ups, sendo 75% das vagas destinadas 
a empresas brasileiras e 25% a empre-
sas internacionais. As inscrições podem 
ser realizadas até 14 de julho pelo site 
www.startupbrasil.org.br. A segunda fase 
também selecionará 50 startups, nos 
mesmos moldes, e o cronograma terá iní-
cio no próximo semestre, em data a ser 
definida.
 Inserido no programa TI Maior, o Start-
Up Brasil é uma iniciativa do MCTI em 
parceria com aceleradoras e visa apoiar 
empresas nascentes de base tecnológica 
(startups) que cumprem a função de re-
vitalizar o mercado, elaborando produtos 
e serviços com viabilidade econômico-
financeira.

Novidades

 O edital apresenta algumas dife-
renças em relação ao lançado em 2013. 
Desta vez, podem se inscrever empre-
sas com até quatro anos de constituição 
(emissão de CNPJ) – no edital anterior, 
o prazo era de três anos. Para facilitar 
a inscrição dos projetos, será fornecido 
um modelo de proposta que poderá ser 
preenchido online pelas interessadas.
 O público-alvo também foi ampliado. 
“Pela primeira vez, empresas que adotam 
soluções inovadoras em hardware tam-
bém terão a possibilidade de participar 
do Start-Up Brasil”, explicou o secretário 
de Política de Informática do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Informação (Se-
pin/MCTI), Virgilio Almeida, durante lan-
çamento do edital, no dia 27 de maio. 

“Até então, apenas as soluções em soft-
ware eram contempladas”, disse Virgilio.
 O edital traz modificações que irão 
ampliar a interação entre startups e ace-
leradoras. “Cada startup deverá indicar 
seis aceleradoras de interesse, entre 12 
opções disponibilizadas”, informou o ger-
ente de operações do Start-Up Brasil, Vi-
tor Andrade. “Esse processo permitirá ao 
empreendedor avaliar se a aceleradora 
interessada em seu projeto tem o perfil 
desejado para alavancar o negócio”. Em-
presas que já receberam investimentos 
de uma das aceleradoras que compõem 
a iniciativa não estão habilitadas a par-
ticipar.
 Brasileiros residentes fora do país há 
mais de três anos também podem apre-
sentar seus projetos para avaliação, clas-
sificando-os como startup internacional, 
modalidade que terá direito a até 25% 
dos projetos selecionados. “Empresas 
estrangeiras não têm necessidade de 
apresentar o CNPJ para participar do pro-
grama”, explicou Rafael Moreira, diretor 
de Software e Serviços de TI do MCTI.
 Com informações da Ascom do 
MCTI

 Unidade acadêmica da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece) em Quixadá, a 
Faculdade de Educação, Ciências e Le-
tras do Sertão Central (FECLESC) está 
recebendo  inscrições para o processo 
seletivo do Programa de Mestrado Nacio-
nal Profissional em Ensino de Física (MN-
PEF). 
 O curso é voltado a professores de 
ensino médio e fundamental, com ên-
fase principal em aspectos de conteúdos 
na Área de Física.
 Em março deste ano, a FECLESC foi 
aprovada como um dos novos polos na-
cionais a compor a rede do Mestrado Na-
cional Profissional em Ensino de Física. 
 O mestrado é uma iniciativa da So-
ciedade Brasileira de Física (SBF) com o 
objetivo de coordenar diferentes capaci-
dades apresentadas por diversas Institu-
ições de Ensino Superior (IES) distribuí-
das em todas as regiões do País.
 O público-alvo é formado por profis-
sionais que estejam em exercício da 
docência em Física na educação básica 
ou superior, ou em Ciências no nível fun-
damental, e sejam portadores de diplo-
mas de graduação em Física (Licenciatura 

Inscrições abertas para Mestrado em Ensino de Física na FECLESC
ou Bacharelado) 
ou em áreas 
afins, em cursos 
reconhec idos 
pelo Ministério 
de Educação. 
Estudantes do 
último semestre 
desses cursos 
também podem 
concorrer.
 A inscrição 
para o processo 
seletivo será re-
alizada on-line, 
devendo o can-
didato preench-
er o formulário 
eletrônico dis-
ponível no site 
do MNPEF: 
http://bit.ly/1iyEFUs
 Acesse o Edital Nacional – 2014: 
http://bit.ly/1ogYPen
 Mais informações pelo telefone (88) 
3445-1036/1039.
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da FECLESC
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Inscrições abertas para seleção do mestrado em Zootecnia da UVA
 O Mestrado Acadêmico em Zootec-
nia da Universidade Vale do Acaraú (UVA), 
realizado em parceria com a Embrapa 
Caprinos e Ovinos, está com inscrições 
abertas até 25 de junho. As onze vagas 
ofertadas são para o semestre 2014.2.
 A área de concentração é “Produção 
Animal”, com três linhas de pesquisa: 
“Produção e Nutrição Animal”, “Forragi-
cultura e Pastagens” e “Reprodução e Me-
lhoramento Genético Animal”. Poderão 
se inscrever graduados em Zootecnia, 
Agronomia, Ciências Biológicas, Medici-

Ciência sem Fronteiras recebe inscrições para atração de 
pesquisadores internacionais

 Está aberto, até o dia 23, o segundo 
cronograma para envio de propostas de 
duas iniciativas do programa Ciência sem 
Fronteiras (CsF) que oferecem bolsas a 
pesquisadores internacionais para atuar 
no Brasil: Pesquisador Visitante Especial 
(PVE) e Bolsa Atração de Jovens Talentos 
(BJT).  
 A bolsa de Pesquisador Visitante 
Especial visa atrair pesquisadores re-
nomados, lideranças internacionais, que 
tenham destacada produção científica e 
tecnológica nas áreas contempladas pelo 
CsF. A duração varia de dois a três anos, 
com permanência mínima no Brasil de 
30 dias e, máxima de 90, a cada ano de 
projeto, dividas em até três visitas anuais 
por períodos múltiplos de 15 dias cada.
 A mensalidade é de R$ 14 mil, a ser 
paga ao pesquisador após completar o 
período mínimo de 30 dias de permanên-
cia no país. 
 Estão previstos, ainda, auxílio deslo-
camento, auxílio à pesquisa – no valor de 
R$ 50 mil –, bolsas de doutorado san-
duíche no exterior para acompanhar as 
pesquisas do PVE em sua instituição de 
origem e bolsas de pós-doutorado no Bra-
sil, com o objetivo de manter as pesqui-
sas no país e o contato com pesquisador 
durante a ausência deste no país. Saiba 
mais: http://bit.ly/1v9IoQL
 A Bolsa Atração de Jovens Talentos 

na Veterinária e áreas afins.
 As inscrições para o processo seleti-
vo poderão ser efetuadas pessoalmente 
pelo interessado ou por procurador devi-
damente constituído nos horários das 8h 
às 12h e das 14h às 17h, na Coordenação 
do Programa de Pós-Graduação em Zoo-
tecnia (Avenida da Universidade, número 
850, Campus Betânia, em Sobral-CE).
 Mais informações e o edital da 
seleção no site do Programa de Pós-Gra-
duação em Zootecnia: http://www.uva-
net.br/mestrazoo/

Especialização em Enfermagem Cardiovascular da Uece 
recebe inscrições até 30 de junho

 O curso de Especialização em Enfer-
magem Cardiovascular da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece) continua com 
inscrições abertas até 30 de junho. O 
curso tem como público-alvo enfermeiros 
interessados em aperfeiçoar sua práti-
ca profissional na área da cardiologia e 
acadêmicos do último semestre de en-
fermagem.
 São ofertadas 30 vagas e as ins-
crições devem ser realizadas na co-
ordenação do curso de Enfermagem, no 
Campus do Itaperi. A Especialização pos-
sui carga horária de 555 horas/aula e 
terá início em agosto de 2014. As aulas 
acontecem a cada 15 dias às sextas-fei-
ras, das 17h às 21h30 e aos sábados, 

das 8h às 18hs.
 Mais informações pelo telefone (85) 
3101-9798 (falar com Rosa, nos horários 
das 8h ás 11h e das 13h30 às 16h).
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece

objetiva atrair e estimular a fixação no 
Brasil de jovens pesquisadores de talen-
to, residentes no exterior, brasileiros ou 
estrangeiros, com destacada produção 
científica ou tecnológica nas áreas do CsF. 
A duração varia entre 12 e 36 meses. As 
mensalidades são de R$ 7 mil para pes-
quisadores nível A e R$ 4,1 mil para pes-
quisadores nível B. Estão previstos auxílio 
instalação, auxílio deslocamento e auxílio 
à pesquisa, que pode chegar a R$ 20 mil. 
Leia mais: http://bit.ly/1n8SZqd
 As propostas para as bolsas de pes-
quisador visitante especial e atração de 
jovens talentos deverão estar vinculadas 
a programas de pós-graduação no Bra-
sil, recomendados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), de instituições de ensino 
superior e centros e institutos de pesquisa 
e desenvolvimento, que podem ser públi-
cos ou privados em ambos os casos.
 Fonte: Ascom do CsF


