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Funcap lança edital de novo programa de bolsas de mestrado e
doutorado no valor de R$ 12 milhões
A Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(Funcap) lançou hoje (27) o Edital 03/2014
- Programa Estratégico de Bolsas para Promoção da Inovação Tecnológica nas Modalidades Mestrado Acadêmico e Doutorado.
As propostas aprovadas serão financiadas com recursos oriundos do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT). O valor global é
de R$ 12 milhões, a serem investidos em
até 42 meses, destinados à concessão
de até 150 quotas de bolsas de mestrado
acadêmico e 125 de doutorado.
O objetivo do programa é fortalecer
o ensino de Pós-Graduação no Ceará, na
sua quantidade, diversidade e qualidade,
visando prover o estado de recursos humanos qualificados para a pesquisa científica, tecnológica e a inovação de modo a
contribuir para o seu desenvolvimento social e econômico.
Poderão se candidatar as Instituições
de Ensino Superior do Ceará (IES), públicas ou privadas sem fins lucrativos, com
programas de Pós-Graduação Stricto senso das modalidades mestrado acadêmico
e doutorado, reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).
Neste programa, as IES são representadas pelos respectivos Pró-reitores de
Pós-graduação e Pesquisa, previamente
cadastrados pela instituição.
Os Pró-reitores de Pós-Graduação e
Pesquisa deverão apresentar proposta à
Funcap por meio de preenchimento do formulário de solicitação de quotas de Bolsas
para Promoção da Inovação Tecnológica,
nas modalidades de mestrado acadêmico

e/ou
doutorado,
disponível no site
da Funcap (www.
funcap.ce.gov.br),
no prazo estabelecido no edital.
As
bolsas
serão concedidas
pela Funcap sob
a forma de quotas
institucionais de bolsas às IES, com validade de até 24 meses para as de mestrado
e de até 36 meses para as de doutorado.
As quotas de bolsas de mestrado estarão disponíveis para uso a partir de agosto de 2014 até dezembro de 2016, enquanto as de doutorado estarão disponíveis
para uso a partir de agosto de 2014 até
dezembro de 2017. Os valores das bolsas
em cada modalidade serão fixados anualmente pela Funcap.
Cronograma
- Inscrições mediante envio do formulário,
disponível na página www.funcap.ce.gov.
br: do dia 2 de julho até as 17h do dia 20
de julho;
- Resultado final, divulgado no site da Funcap: dia 31 de julho;
- Cadastramento de bolsistas novos em
formulário próprio, disponível no site da
Funcap: do dia 1º de agosto até as 17h do
dia 10 de agosto;
- Entrega da documentação exigida à Funcap: do dia 1º de agosto até as 16h30 do
dia 15 de agosto
Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/203.pdf

Em seis anos, Funcap investe R$ 99 milhões
no fortalecimento da pós-graduação cearense
De 2008 a 2013, a Funcap investiu
R$ 99.044.100,72 na formação de pessoal altamente qualificado, ou seja, no
fortalecimento da pós-graduação cearense, usando somente recursos do Tesouro Estadual.
Esse número reflete o compromisso
do Governo Cid Gomes, por meio da Funcap, de acompanhar a expansão da pósgraduação no Ceará.
Para se ter uma ideia desse crescimento, em 2007, o Sistema Nacional de
Pós-Graduação contabilizava 3.394 cursos. Esse número teve um crescimento
de 49.81% em seis anos, chegando a
5.082 em 2013. No cenário estadual,

o Sistema Cearense de Pós-Graduação
contabilizava 72 cursos em 2007. Com
um crescimento de 95,83% no mesmo
período, esse número chegou a 141.
Por ano, são pagas 21.444 bolsas
a estudantes cearenses de graduação
e pós-graduação. Todo mês, 1.787 estudantes recebem bolsa da Funcap, sendo
350 de doutorado, 616 de mestrado e
821 de iniciação científica.
Para 2014, a Funcap já conta com
R$ 9,3 milhões, oriundos do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT), e mais R$ 31
milhões, do Tesouro Estadual, para serem investidos. Um aumento de 10,4%
em relação a 2013.
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Governo anuncia mais 100 mil bolsas de estudo na segunda fase
do programa Ciência sem Fronteiras
A segunda fase do programa Ciência
sem Fronteiras terá mais 100 mil bolsas a
partir de 2015. O anúncio foi feito na quarta-feira (25) pela presidenta Dilma Rousseff, em cerimônia realizada no Palácio do
Planalto.
Segundo a presidenta, os bolsistas
do Ciência sem Fronteiras, ao retornar da
experiência fora do Brasil, estimulam uma
nova relação do estudante com a universidade, voltada para a inovação. “O Ciência
sem Fronteiras é um programa feito para
garantir ao Brasil condições de gerar inovação, aumentar o interesse pelas ciências exatas e a aplicação de tecnologia em
todas as áreas”, disse.
Entre as novidades nesta nova etapa
estão a priorização de alocação dos bolsistas premiados nas olimpíadas de matemática, física e química das escolas públicas;
a priorização de bolsa de pós-graduação
para os ex-bolsistas de graduação que obtiverem o aceite de instituição de excelência para pesquisa nas áreas do programa;
e o lançamento de programas específicos
que envolvam ex-bolsistas do programa.
De acordo com o ministro da Educação, Henrique Paim, presente à cerimônia,
o Ciência sem Fronteiras também incentiva a vinda de pesquisadores e cientistas
estrangeiros para o Brasil. Paim destacou
que essa interação permite refletir sobre a
necessidade de reforçar a parte prática da
formação na graduação e na pós-graduação. “Precisamos rever a formação supe-

rior integrada com as empresas, por meio
de estágios”, disse.
Lançado em dezembro de 2011, o CsF
já concedeu, até junho deste ano, 83.184
bolsas, das 101 mil previstas. O objetivo
do programa é promover a consolidação, a
expansão e a internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio
e da mobilidade internacional dos estudantes. O último conjunto de chamadas
públicas para atender à meta será lançado
nos próximos meses.
A experiência da primeira fase gerou
outras iniciativas, como o programa Inglês
sem Fronteiras, que oferece cursos gratuitos online e presenciais para atender à necessidade de uma segunda língua.
Veja a apresentação do ministro Henrique Paim: http://bit.ly/1sK0Ph8
Com informações da Coordenação de
Comunicação Social da Capes

Inscrições abertas para 10ª edição do prêmio
Construindo a Igualdade de Gênero
Estão abertas as inscrições para a
10ª edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que seleciona redações, artigos científicos e projetos pedagógicos na área das relações de gênero,
mulheres e feminismos. O prêmio é uma
parceria da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, Ministério da Educação,
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e ONU
Mulheres.
O concurso avaliará trabalhos nas
categorias: estudante de ensino médio
– redações; estudante de graduação;
graduado, especialista e estudante de
mestrado; mestre e estudante de doutorado – artigos científicos; e escola promotora da igualdade de gênero – projetos
e ações pedagógicas desenvolvidas em
escolas de nível médio.
O artigo científico “Construção Civil “E Isso é Coisa de Mulher?”, da pesquisadora Mayra Rachel da Silva, mestre
em Políticas Públicas pela Universidade
Estadual do Ceará (Uece), foi um dos
dois trabalhos selecionados na categoria
“Mestre e Estudantes de Doutorado” na
9ª edição do prêmio.
A professora Maria do Socorro Ferreira Osterne, do mestrado em Políticas
Públicas da Uece, foi a orientadora. A
pesquisadora foi bolsista da Funcap durante a graduação em Serviço Social e o
mestrado Acadêmico em Políticas Públicas, ambos pela Uece.

Instituído, em 2005, pela Secretaria
de Políticas para as Mulheres, no âmbito do Programa Mulher e Ciência, o Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero
tem como objetivos estimular a produção
científica e a reflexão acerca das relações de gênero, mulheres e feminismo
no país, e promover a participação das
mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas.
As inscrições são individuais e devem ser realizadas até 28 de novembro
de 2014, às 18 horas de Brasília, exclusivamente via internet, para todas as categorias, na página do prêmio.
Acesse a página do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero: http://bit.
ly/1rHIm0s
Com informações da Assessoria de
Comunicação Social do MEC
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