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Funcap lança edital em parceria 
com o CNPq no valor de R$ 7,7 mi

Programas da Funcap de auxílio à promoção e participação 
em eventos científicos recebem novas solicitações

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (Funcap) informa que os programas 
de auxílio à Promoção e Participação em 
Eventos Científicos estão recebendo no-
vas solicitações.
 Os requisitos, critérios de seleção 
e normas para as concessões de auxí-
lios nesses programas podem ser en-

contrados nas Instruções Normativas Nº 
07/2009 e Nº 03/2010.
 As submissões podem ser feitas por 
meio da Plataforma Montenegro: http://
bit.ly/1Bzag2C.
 Confira a Instrução Normativa nº 
07/2009: http://bit.ly/1f173wT.
 Confira a Instrução Normativas nº 
03/2010: http://bit.ly/1bCbDUo.

 Em parceria com o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), a Fundação Cearense 
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Funcap) lançou hoje (27) o 
Edital nº 02/2015 – Programa de Apoio 
a Núcleos de Excelência (Pronex). O valor 
total do edital é de R$ 7,7 milhões, sendo 
R$ 2,6 milhões oriundos do orçamento 
da Funcap e R$ 5,1 milhões do CNPq.
 O objetivo das agências de fomento 
é apoiar a execução de projetos de pes-
quisa científica, tecnológica e de inova-
ção, fornecendo suporte financeiro aos 
trabalhos dos grupos de pesquisas do 
Ceará com excelência reconhecida.
 Poderão apresentar propostas pes-
quisadores que se apresentem como lí-
deres de Núcleos de Excelência e que 
tenham vínculo empregatício ou funcio-
nal permanente com instituições científi-
cas e tecnológicas sediadas no Ceará dos 
seguintes tipos: instituições de ensino 
superior, institutos e centros de pesquisa 
e desenvolvimento públicos ou privados 
sem fins lucrativos; empresas públicas 
que executem atividades de pesquisa 
em Ciência, Tecnologia ou Inovação. 
 O coordenador do projeto deve ser 
necessariamente bolsista de produtivi-
dade em pesquisa categoria I no CNPq.
 O edital classifica as propostas em 
duas categorias. Projetos que envolvam 
pesquisa experimental estão na Faixa A 
e poderão solicitar recursos financeiros 
entre R$ 400 mil e R$ 800 mil. 
 Na Faixa B estão os projetos de pes-
quisa de natureza não experimental, que 
poderão solicitar recursos financeiros en-
tre R$ 200 mil e R$ 400 mil.
 As propostas devem ser apresenta-
das sob a forma de projeto de pesquisa e 
submetidas via internet, por intermédio 

de formulário eletrônico específico dis-
ponível na Plataforma Montenegro, na 
página da Funcap (www.funcap.ce.gov.
br). O prazo máximo de execução dos 
projetos é de 36 meses, prorrogáveis, 
mediante apresentação de justificativa, 
por até 12 meses.

Cronograma
- Postagem do formulário eletrônico de 
submissão de propostas na Plataforma 
Montenegro (www.funcap.ce.gov.br): a 
partir de 9 de abril de 2015;
- Limite para submissão de propostas: 
até as 17h do dia 13 de maio de 2015;
- Limite para entrega da documentação 
complementar impressa: até as 17h do 
dia 20 de maio de 2015;
- Divulgação dos resultados na página 
da Funcap e contratação das propostas 
aprovadas: a partir de 13 de agosto de 
2015
 
 Confira o edital: http://montenegro.
funcap.ce.gov.br/sugba/edital/220.pdf
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Funcap concede 770 quotas de bolsas de Iniciação Científica

 Na terça-feira (24), um grupo de dez 
bolsistas de mestrado e doutorado da 
Funcap esteve em reunião com dirigen-
tes da Fundação e com o secretário da 
Secitece, Inácio Arruda, para discutir al-
gumas reivindicações dos bolsistas. O 
presidente da Funcap, Francisco César 
de Sá Barreto, o diretor Científico da ins-
tituição, Luiz Drude de Lacerda, e a dire-
tora administrativo-financeira, Paula Lenz 
Costa Lima, participaram do encontro.
 A primeira pauta foi referente à data 
de pagamento das mensalidades das 
bolsas. Como a Funcap e a Secitece não 
apresentaram obstrução em definir a data 
para até o 5º dia útil, o secretário Inácio 
Arruda prometeu levar a questão para o 
Governador Camilo Santana, com o qual 
irá se reunir nos próximos dias, contando 
com a participação da Funcap.
 A segunda pauta tratou do processo 
de renovação das bolsas. Os bolsistas 
reclamaram da exigência de apresentar 
na renovação os mesmos documentos 
entregues no momento da implementa-
ção da bolsa. Presente à reunião, o téc-
nico da Gerência de Fomento de Bolsas 
(Gefob), Francinilton Arruda, informou o 
novo procedimento a ser adotado para 
a renovação das bolsas. De acordo com 
Francinilton Arruda, os coordenadores 
dos programas de pós-graduação de-
verão confirmar na Plataforma Monte-
negro quais bolsistas terão as bolsas 
renovadas. O procedimento ainda será 
informado via e-mail a todos os coordena-
dores. No entanto, a documentação será 
necessária para a implementação de no-
vas bolsas.
 Quanto aos valores das bolsas de 
mestrado e doutorado, atualmente em 
R$ 1.500,00 e R$ 2.200,00, respec-
tivamente, o presidente da Funcap e o 
secretário da Secitece informaram ser 
necessários ajustes no orçamento da 
Fundação. Os dirigentes informaram que 
este ponto da pauta também será levado 
para ser tratado com o Governador Cami-
lo Santana.
 A dedicação exclusiva exigida pela 
Fundação para o recebimento das bol-
sas de mestrado e doutorado também foi 
abordada. O diretor científico da Funcap, 

Funcap e Secitece reúnem-se com bolsistas da Fundação

Luiz Drude de Lacerda, informou que a 
questão será discutida com as Câmaras 
de Assessoramento e Avaliação Técnico-
Científica da instituição e, posteriormente, 
será submetida ao Conselho Superior da 
Funcap, caso o fim da exigência receba 
parecer favorável. O dirigente pediu aos 
bolsistas que enviassem sugestões de 
atividades a serem autorizadas, com a 
exigência de estarem relacionadas com 
as diversas pesquisas e áreas de atua-
ção.
 Os dois últimos pontos discutidos 
foram a fixação da duração da bolsa de 
doutorado em quatro anos e o direito à 
licença com continuidade da bolsa em 
caso de maternidade ou doença. Sobre 
o primeiro, o presidente e o diretor cientí-
fico da Funcap afirmaram que o assunto 
já vem sendo discutido internamente, em 
favor da mudança; quanto ao segundo, 
informaram ser necessário realizar estu-
dos sobre o tema.
 Por meio de nota, o grupo de bolsis-
tas informou que o objetivo de realizar 
a reunião com os dirigentes da Funcap 
e Secitece foi concretizado. “Todas as 
pautas foram apresentadas e algumas 
já estavam sendo discutidas entre eles. 
Na ocasião, já nos deram respostas para 
algumas delas e as outras pautas que 
necessitavam de negociações que não 
dependiam unicamente da Funcap ficou 
a promessa de serem levados encami-
nhamentos dessas pautas e ficaremos 
aguardando as respostas”, informaram.

 A Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) divulgou hoje (24) o resultado 
da chamada 08/2014 – Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação Científica 
e Tecnológica. No total, foram concedidas 
770 quotas de bolsas, divididas entre 15 
instituições cearenses de ensino e pesqui-
sa (universidades, institutos de pesquisa 
e  institutos tecnológicos), representando 
um acréscimo de 10% em relação às quo-
tas concedidas no edital anterior.
 O objetivo do programa é despertar 
vocação científica e incentivar talentos po-
tenciais entre estudantes de graduação 
universitária, mediante participação em 
projeto de pesquisa, orientados por pes-
quisador qualificado, contribuindo para a 

formação científica de recursos humanos 
para pesquisa ou qualquer outra atividade 
profissional.
 A duração da bolsa é de até 12 me-
ses, se implementada a partir do primeiro 
mês de vigência do processo institucional, 
podendo ser renovada a critério do orien-
tador. A mensalidade é de R$ 400. Em 
2014, por meio da Chamada 13/2013, 
foram concedidas 701 quotas de bolsas, 
beneficiando graduandos de 12 diferentes 
instituições de ensino e pesquisa.
 Mais informações pelo telefone (85) 
3275-9475 ou pelo e-mail pbict@funcap.
ce.gov.br.
 Confira o resultado: http://monte-
negro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/
resultados/219.pdf
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Incubadora de empresas do Instituto Centec abre inscrições

 Foi prorrogado até o dia 29 de março 
o prazo para as inscrições para quem pre-
tende enviar resumo de trabalho para a 
67ª Reunião Anual da Sociedade Brasile-
ira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
que acontece de 12 a 18 de julho na 
Universidade Federal de São Carlos (UF-
SCar), com o tema “Luz, Ciência e Ação”. 
As inscrições para aqueles que não dese-
jarem apresentar trabalhos vão até o dia 
6 de julho.
 Após a efetivação da inscrição e o 
pagamento da taxa constar no Módulo 
dos inscritos, o resumo poderá ser sub-
metido até 02 de abril. Confira os proce-
dimentos e cronograma nas normas de 
inscrição e normas de envio de resu-
mos.
 Todos os resumos aprovados serão 
incluídos na programação da Sessão de 
Pôsteres, destinada à apresentação de 
pesquisas científicas e tecnológicas; ex-
periências e/ou práticas de ensino-apren-
dizagem; e relatos de casos ou experiên-
cias. Podem ser submetidos trabalhos 
em todas as áreas do conhecimento, por 
estudantes de graduação ou pós-gradu-
ação, docentes de Ensino Superior, pes-
quisadores e outros profissionais e estu-
dantes e professores da Educação Básica 
ou Profissionalizante.
 Todas as informações sobre o pro-
cesso de submissão estão disponíveis 
no site da Reunião Anual: www.sbpcnet.
org.br/saocarlos.

Inscrição
 A inscrição – cujo valor varia de R$ 
55 a R$ 160 dependendo da categoria do 
inscrito – dá direito ao material do evento 
(programação impressa, bolsa e crachá), 
certificado de participação e acesso livre 
a todas as atividades programadas para 
a Reunião Anual (exceto minicursos, para 

Inscrições de resumos para 67ª Reunião Anual da SBPC são prorrogadas
os quais são necessários matrícula e pa-
gamento de taxa de R$ 20).
 O tema escolhido é alusivo ao Ano 
Internacional da Luz, que em 2015 será 
celebrado em diversos países por decisão 
da Assembleia Geral das Nações Unidas 
(ONU). A decisão da ONU foi tomada em 
reconhecimento à importância das tecno-
logias associadas à luz na promoção do 
desenvolvimento sustentável e na busca 
de soluções para os desafios globais nos 
campos da energia, educação, agricultu-
ra e saúde.

Sobre a Reunião
 Criada em 1948, a SBPC é uma en-
tidade voltada à defesa do avanço cientí-
fico e tecnológico e do desenvolvimento 
educacional e cultural do Brasil. Atual-
mente, mais de 100 sociedades científi-
cas de todas as áreas do conhecimento 
são associadas à SBPC, que conta com 
cerca de 5 mil sócios ativos.
 As reuniões anuais da SBPC têm, con-
comitantemente, os objetivos de debater 
políticas públicas nas áreas de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Educação e de di-
fundir os avanços da Ciência nas diversas 
áreas do conhecimento. Para tanto, além 
da programação científica – composta 
por simpósios, mesas-redondas, confer-
ências, minicursos, encontros, assemble-
ias, sessões especiais e comunicações 
científicas em sessões de pôsteres –, o 
evento tem também atividades reunidas 
em programações paralelas intituladas 
SBPC Jovem, SBPC Cultural e ExpoT&C, 
além de programações específicas para 
cada região, como, por exemplo, a SBPC 
Indígena, que foi realizada pela primeira 
vez na última reunião, no Acre, e voltará 
a acontecer na UFSCar.
 Com informações da Ascom da 
SBPC

 Tem uma ideia inovadora ou está pre-
cisando de apoio para alavancar o seu 
novo negócio? A Incubadora Tecnológica 
do Instituto Centec (Intece) está com ins-
crições abertas até o dia 23 de abril para 
seleção de projetos e empreendimentos 
de base tecnológica ou tradicional. 
 O programa de incubação do Institu-
to Centro de Ensino Tecnológico (Centec) 
tem o objetivo de dar suporte à criação, 
ao desenvolvimento e consolidação de 
empreendimentos inovadores. 
 Os participantes da Incubadora 
Tecnológica do Centec terão acesso a 
serviços especializados com o objetivo 
de alavancar a ideia ou projeto selecio-
nado, como: orientação na elaboração de 
um plano de negócios, consultoria para 
captação de recursos e o acompanha-
mento no processo de amadurecimento 
da empresa incubada.
 Estão aptos a participar da seleção 
pessoas físicas ou jurídicas, individual-
mente ou em sociedade, que apresentem 
proposta de desenvolvimento de uma 
nova linha de produtos ou de serviços, 

seja por empresa já existente ou a ser 
constituída. 
 Poderão ser contemplados projetos 
em áreas estratégicas para o desenvol-
vimento do Estado do Ceará, como: Ali-
mentos, Agronegócio, Tecnologia de In-
formação e Comunicação, Biotecnologia, 
Saúde, Metal Mecânico, Eletrônica, Na-
notecnologia, Energia, Meio Ambiente e 
Economia Criativa (Interiores, Joalheria, 
Moda, Design, Conteúdo Digital, Jogos 
Eletrônicos, Software, Arquitetura, Pu-
blicidade e Propaganda, Filme e Vídeo e 
Artesanato).
 Nesta primeira chamada, estão sen-
do oferecidas seis vagas, três para em-
presas residentes - que se beneficiam 
da estrutura física compartilhada da in-
cubadora - e três para não residentes. O 
tempo de incubação é de 24 meses, com 
a possibilidade de prorrogação por mais 
um ano.
 Mais informações em: http://bit.
ly/1M4nuhO
 Fonte: Assessoria de Marketing e Co-
municação do Instituto Centec


