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Pesquisador do MCTI fará palestra na Funcap sobre aspectos 
psicossociais da Inovação

 O pesquisador Marco Antônio Silveira, 
do Centro de Tecnologia da Informação Re-
nato Archer (CTI), unidade de pesquisa do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI), estará na Fundação Cearense 
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Funcap) na próxima quinta-
feira (20) para ministrar a palestra “Os 
aspectos psicossociais da Inovação: Com-
petitividade com qualidade de vida”. Aber-
ta ao público, a palestra será realizada no 
auditório da Fundação, às 16h30.
 Para o palestrante, a geração de inova-
ção é condição essencial para que as or-
ganizações mantenham sucesso ao longo 
do tempo em um mercado cada vez mais 
dinâmico e competitivo. “A partir dessa  
perspectiva, é de extrema importância dis-
cutir sobre os fatores psicossociais, pois a 
geração de valor da inovação é resultado 
do conhecimento contido na mente hu-
mana. De fato, o conhecimento é gerado 
quando o potencial humano é estimulado 
e valorizado no ambiente de trabalho”, 
afirma.
 De acordo com o pesquisador, os fa-
tores psicossociais, considerados como 
uma importante dimensão do ambiente 
organizacional, influenciam diretamente 
a capacidade cognitiva e a saúde do tra-
balhador, assim como o desempenho das 
empresas. 
 “Em vista dessa temática, o evento 
propõe debater soluções efetivas para 
integrar ganhos econômicos com benefí-
cios sociais na empresa”, destaca. Para 
o coordenador geral do Grupo de Apoio à 
Inovação e Aprendizagem em Organiza-
ções (G.A.I.A.), essa integração entre ga-

nhos econômicos 
e benefícios soci-
ais é a essência 
do verdadeiro de-
senvolvimento so-
cioeconômico, que 
se constitui no me-
lhor caminho para 
enfrentar os com-
plexos desafios dos 
mercados atuais.
 “O propósito 
desta discussão é 
refletir sobre cami-
nhos efetivos para 

Edição de novembro do Boletim de Oportunidades 
para ICTs está disponível no site da Funcap

 O Boletim de Oportunidades para Ins-
titutos de Ciência e Tecnologia do mês de 
novembro já está disponível na seção de 
downloads do site da Fundação Cearense 
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Funcap) (http://www.funcap.
ce.gov.br/index.php/downloads)
 Produzido pelo Núcleo de Inovação 
Tecnológica da Faculdade Luciano Feijão, 
o boletim desse mês apresenta 36 opor-
tunidades, entre editais, chamadas, pre-
miações e informações sobre prazos para 
solicitações de bolsas em diversas insti-
tuições, além daquelas que recebem pro-
postas em fluxo contínuo.
 Entre as oportunidades, inscrições 

abertas para o 10º Prêmio Construindo a 
Igualdade de Gênero e para o 12º Prêmio 
Destaque na Iniciação Científica e Tec-
nológica – 2014. Inscrições abertas tam-
bém para o Programa Inova Talentos; para 
a Chamada Pública CNPq - SETEC/MEC Nº 
041/2014 – Programa Professores para 
o Futuro (Finlândia) II; para o Programa 
BRAGECRIMCAPES/CNPQ/DFG e para 
o Programa de Apoio a Eventos no País 
(PAEP) - edital capes n°004/2012/ Capes, 
que recebe propostas em fluxo contínuo. 
 Mais informações e edições anteri-
ores do Boletim de Oportunidades: http://
www.faculdade.flucianofeijao.com.br/
site_novo/extensao/nit.asp

viabilizar a inovação em empresas indus-
triais brasileiras através de mecanismos 
simples e adequados à realidade vivida no 
mundo organizacional, promovendo a qual-
idade de vida no ambiente de trabalho”, 
explica o pesquisador.
 Vinculado ao MCTI desde 1986, onde 
é o coordenador geral do Grupo de Apoio 
à Inovação e Aprendizagem em Organiza-
ções (G.A.I.A.), Marco Silveira é doutor em 
Engenharia Mecânica pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) e pes-
quisador do CNPq, com bolsa de Produtivi-
dade em Desenvolvimento Científico e Ex-
tensão Inovadora (DT) nível 2.
 Possui experiência executiva em em-
presas (Philips e Thorton Inpec), univer-
sidades (FTT/FSA e Eduvale) e centro de 
pesquisa. É docente em cursos de gradu-
ação e de pós-graduação, tendo implanta-
do uma Faculdade, dois Cursos de Gradu-
ação, MBA, orientado 36 dissertações, 23 
projetos de desenvolvimento tecnológico e 
24 de iniciações científicas.
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Lei de criação da Funcap completa 24 anos
 A Fundação Cearense de Amparo à Pes-
quisa, atual Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap), foi criada pela Lei nº 11.752, 
de 12 de novembro de 1990, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 14 
de novembro. 
 Na época, os membros da comuni-
dade científica responsáveis por elaborar 
o projeto da Funcap utilizaram como refer-
ência a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp).
 Apesar de criada em 1990, somente 
em agosto de 1994 foram assinados os 
primeiros convênios da Fundação para o 
financiamento de pesquisas científicas e 
tecnológicas no Ceará.
 Já na próxima quinta-feira (20), como 
parte dos eventos comemorativos dos 20 
anos de atuação da Funcap, o pesquisador 
Marco Antônio Silveira, do Centro de Tec-
nologia da Informação Renato Archer (CTI), 
unidade de pesquisa do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MCTI), estará 
na Fundação para ministrar a palestra “Os 
aspectos psicossociais da Inovação: Com-
petitividade com qualidade de vida”. Aber-
ta ao público, a palestra será realizada no 
auditório da Funcap, às 16h30.
 Ainda em 1993, a Lei nº 12.077, de 1º 
de março de 1993, criou a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia (Secitece), atual Se-
cretaria da Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior (Secitece), vinculando Funcap, 
Universidade Estadual do Ceará (Uece), 
Universidade Regional do Cariri (Urca), Uni-

versidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 
Fundação Cearense de Meteorologia e 
Recursos Hídricos (Funceme) e Fundação 
Núcleo de Tecnologia Industrial (Nutec) à 
secretaria recém criada.
 A alteração de Fundação Cearense de 
Amparo à Pesquisa para Fundação Cea-
rense de Apoio ao Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico foi realizada com a Lei 
nº 13.104, de 24 de janeiro de 2001. O es-
tatuto da Funcap foi aprovado pelo do De-
creto 24.380, de 21 de fevereiro de 1997, 
e o Regulamento foi aprovado pelo Decreto 
nº 31.182, de 12 de abril de 2013.
 A base jurídica da Funcap está dis-
ponível em http://www.funcap.ce.gov.br/
index.php/base-juridica.

 A Secitece está com uma licitação 
em andamento na Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) para contratação de consul-
tor individual para o Projeto de Apoio ao 
Crescimento Econômico com Redução das 
Desigualdades e Susten-tabilidade Ambi-
ental do Estado do Ceará - Programa para 
Resultados (PforR).
 O profissional (pessoa física) irá dar 
suporte técnico especializado em Inovação, 
apoiando a Coordenadoria de Ciência, Tec-
nologia e Inovação da Secitece nas cinco 
iniciativas de sua responsabilidade dentro 
do PforR. Entre as atividades a ser desen-
volvidas pelo consultor, está a elaboração 
dos termos de referência que orientem os 
processos de contratação, execução, mo-
nitoramento e implantação dos seguintes 
projetos da Secitece dentro do Programa:

Projeto 1 - Definição e estabelecimento de 
um sistema de monitoramento e avalia-
ção para coletar dados e informações rela-
cionadas com programas e iniciativas de 
apoio à Inovação;

Projeto 2 - Apoio à elaboração do Plano Es-
tadual de Ciência, Tecnologia e Inovação 
para o Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Ceará;

Projeto 3 - Avaliação do desempenho e im-
pacto de Rede de Núcleos de Inovação Tec-
nológica (RedeNIT-CE) no que diz respeito 
à sua missão de gestão da inovação e pro-
priedade intelectual e de apoiar a transfer-
ência de tecnologias para o mercado;

Projeto 4 - Estudo para avaliar a viabilidade 

Secitece contrata consultor para projeto do Banco Mundial

para um parque tecnológico no Estado do 
Ceará e fornecer recomendações;

Projeto 5 - Assistência na elaboração de 
uma avaliação de impacto para o projeto 
Tecnova (Finep/Secitece).

 Os currículos devem ser entregues na 
PGE (Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150, 
Edson Queiroz) até às 16 horas do dia 21 
de novembro de 2014. Para mais informa-
ções sobre a licitação (modalidade “mani-
festação de interesse”): bit.ly/1utlVzC
 O Projeto de Apoio ao Crescimento 
Econômico com Redução das Desigual-
dades e Sustentabilidade Ambiental do Es-
tado do Ceará - Programa para Resultados 
(PforR) é resultado de uma operação de 
crédito realizada entre Governo do Ceará 
e Banco Mundial com objetivo de promo-
ver um crescimento econômico no Estado 
que privilegie a inclusão social e que seja 
ambientalmente sustentável. O programa 
é multissetorial e envolve 18 órgãos do Es-
tado.
 Confira o Termo de Referência (bit.
ly/1zUk3mZ) e o Aviso de Manifestação de 
Interesse (bit.ly/1utlVzC).
 Fonte: Assessoria de Comunicação da 
Secitece


