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Inácio Arruda será empossado como secretário 
da Secitece no dia 2 de fevereiro

 A Secretaria da Ciên-
cia, Tecnologia e Educa-
ção Superior do Estado do 
Ceará (Secitece) realizará 
no dia 2 de fevereiro a so-
lenidade de posse do novo 
titular da pasta, Inácio Ar-
ruda. A cerimônia aconte-
cerá às 16h30, na sede 
da Secitece (Av. Dr. José 
Martins Rodrigues, 150 – 
Edson Queiroz) e contará 
com a presença do minis-
tro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Aldo Rebelo.
 A vinda do ministro à 
solenidade é mais uma in-
dicação de que as parce-
rias entre Secitece e MCTI 
serão fortalecidas. Já está 
confirmada na posse a pre-
sença de representantes 
de instituições de Ciência 

Foto: Divulgação

e Tecnologia, universidades, setores em-
presarial e produtivo, órgãos estaduais e 
entidades de classe. 
 Participará ainda o ex-secretário da 
Secitece, René Barreira, que fará um 
breve balanço de sua gestão (2007-
2014) e transmitirá o cargo  para Inácio 
Arruda.
 O trabalho de Inácio é marcado pela 
defesa de maiores investimentos para o 
desenvolvimento científico e tecnológi-
co do Ceará. Durante todos os anos em 
que atuou no Congresso Nacional, Iná-
cio destinou recursos de emendas par-
lamentares para fortalecer as universi-
dades cearenses e foi relator do projeto 
que garantiu a criação da Unilab e a Uni-
versidade Federal do Cariri. 
 O Plano Nacional de Educação (PNE) 
incluiu emenda de Inácio estimulando a 
expansão e reestruturação das institu-
ições de educação superior estaduais e 
municipais, com a ampliação do número 
de universidades elegíveis para o recebi-
mento de apoio técnico e financeiro da 
União.
 A cerimônia de posse da Secitece 
contará com a participação do Quinteto 
de Metais da Universidade Estadual do 
Ceará (Uece). Intitulado “Ceará Brass 
Quinteto”, o grupo vem difundindo a 
música de câmara para instrumentos 
de sopro desde 2002 e atualmente está 
sob a direção artística do maestro Alfre-
do Barros. A Uece é uma das instituições 
vinculadas à Secitece.

 Agenda do ministro - Às 10 horas, 
o ministro Aldo Rebelo participará da 
inauguração do novo prédio do Núcleo 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Me-
dicamentos da Universidade Federal do 
Ceará (NPDM/UFC). 
 O núcleo recebeu recursos da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), 
do Fundo Nacional de Saúde (ligado ao 
Ministério da Saúde), do Banco Nacional 
do Desenvolvimento (BNDES) e da UFC.
 Sobre a Secitece - Criada em 1993, 
a Secitece tem como objetivos planejar, 
fiscalizar, coordenar e supervisionar as 
atividades pertinentes à educação supe-
rior, à educação profissional, à pesqui-
sa científica e ao desenvolvimento tec-
nológico do Estado. 
 Para isso, envolve órgãos de gover-
no federais, estaduais e municipais, ins-
tituições públicas e privadas de ensino 
e setor empresarial com missão de ge-
rar divisas, emprego e crescimento para 
todo o Ceará.

Serviço:
Solenidade de posse do novo secretário 
da Secitece, Inácio Arruda
Data: 2 de fevereiro de 2015
Horário: 16h30
Local: Secitece (Av. Dr. José Martins Ro-
drigues, 150 - Edson Queiroz | Fortaleza-
CE)

 Fonte: Assessoria de Comunicação 
da Secitece
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Portal da SNCT recebe cadastro de atividades de 2014 até o fim do mês

 O trabalho de uma equipe do Labo-
ratório de Redes de Computadores e Se-
gurança (LARCES) da Uece recebeu o 
certificado de melhor paper pelo comitê 
organizador da 29ª International Confer-
ence on Information Networking (ICOIN 
2015), realizada no Camboja, de 12 a 14 
de janeiro.
 Os autores são Daniel Sucupira, au-
tor principal do artigo e mestrando em 
Ciência da Computação (MACC) na Uece, 
Filipe Maciel, mestre pelo MACC; Manuel 
Rui, egresso da Uece; André Cardoso, fun-
cionário da Uece e professor do MACC, 
além do professor Joaquim Celestino 
Júnior, orientador dos demais.
 Intitulado “A Temporal Probabilistic 
Protocol to Mitigate the Broadcast Storm 
Problem in VANETs”, o trabalho concor-
reu na categoria Técnica, na qual foram 
apresentados 20 papers.

Equipe de laboratório da Uece tem trabalho premiado em conferência no Camboja

 Confira o trabalho: bit.ly/1JOFpEV
 Com informações da Assessoria de 
Comunicação da Uece

 O portal da 11ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia (SNCT 2014) continu-
ará ativo até o dia 31 de janeiro para o ca-
dastramento de instituições e atividades 
realizadas na edição do ano passado. Se-
gundo o coordenador da semana, Dou-
glas Falcão, embora tenha sido registrado 
na página um número recorde de ações, 
observa-se que, em muitos estados, várias 
atividades não chegaram a ser informadas. 
O procedimento é considerado fundamen-
tal pelo ministério para que se tenha um 
diagnóstico mais exato da abrangência do 
evento em todo o País.
 Até sexta-feira (23), mais de 97 mil 
atividades realizadas em 898 cidades 
brasileiras, com a participação de 920 ins-
tituições, foram cadastradas na página da 
SNCT (http://semanact.mcti.gov.br/pt/
web/snct2014).
 “Sabemos do grande esforço das or-
ganizações estaduais para garantir a e-
xecução dos eventos e atividades e esse 
resultado é apenas um reflexo tímido do 
que acontece nos estados e municípios 
em todo o Brasil”, avalia.
 A 12ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia acontecerá no período de 19 a 
25 de outubro com o tema “Luz, ciência e 
vida”. 
 O diretor de Popularização de Difusão 
de Ciência e Tecnologia do MCTI lembra 
que estão em fase final os arranjos legais 
com o Instituto Tim e o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq/

 Estão abertas as inscrições para o 
curso de Especialização em Saúde Pública 
da Universidade Estadual do Ceará (Uece). 
Os interessados devem ser portadores de 
diploma de nível superior em Enfermagem, 
Serviço Social, Fisioterapia, Fonoaudiolo-
gia, Medicina, Psicologia, Nutrição ou ou-
tros interessados na área.
 As inscrições deverão ser realizadas 

Especialização em Saúde Pública da Uece abre inscrições
na secretaria do curso, no Núcleo de Tec-
nologia e Empreendedorismo em Enferma-
gem, localizado entre os departamentos de 
Administração e Almoxarifado, no Campus 
do Itaperi. As vagas são limitadas.
 Mais informações: (85) 3101-9612 ou 
3101-9881
 Fonte: Assessoria de Comunicação da 
Uece

MCTI) para o lançamento do edital para o 
financiamento de projetos de divulgação 
sobre o tema da luz. A expectativa é que a 
chamada seja lançada até fevereiro.
 Pelo calendário definido para 2015, o 
tradicional Seminário dos Coordenadores 
Estaduais da SNCT 2015 acontecerá nos 
dias 23 e 24 de março, em Brasília. 
 O principal objetivo do encontro será 
discutir estratégias para a exploração da 
temática. “Estamos elaborando uma mesa 
redonda com representantes das áreas de 
ciências da natureza, história da ciência e 
artes”, adianta Falcão.
 Fonte: MCTI


