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Financiamento do PCTI/NE é discutido 
durante encontro em Fortaleza

Foto: Secitece
 “Temos instru-
mentos de financia-
mento muito fortes 
e precisamos trans-
formar estes recur-
sos em algo con-
creto para a nossa 
região”, afirmou o 
secretário da Ciên-
cia, Tecnologia e 
Educação Superior 
do Ceará, Inácio 
Arruda, durante re-
união com secre-
tários estaduais de 
C&T do Nordeste, 
em Fortaleza, na 
quarta-feira (15). 
 O encontro foi 
realizado no Centro Administrativo do 
Banco do Nordeste (BNB) e tratou da im-
plementação do Plano de Ciência, Tecno-
logia e Inovação para o Desenvolvimento 
Sustentável do Nordeste Brasileiro (PCTI/
NE) através do financiamento de bancos 
e agências de fomento.
 De acordo com a presidente do Con-
selho Nacional dos Secretários Esta-
duais para Assuntos de CT&I (Consecti), 
Francilene Garcia, presente no evento, é 
necessário não só trabalhar para o au-
mento das ofertas de financiamento, mas 
também estudar as fragilidades das inici-
ativas que já existem. “É preciso realizar 
diagnósticos e avaliações de impacto”.
 O lançamento do PCTI/NE está pre-
visto para o final de junho. Uma video-
conferência será realizada no dia 4 de 
maio com objetivo de traçar a execução 
do plano. “A ideia é operar com condições 
mais adequadas para o setor”, explicou 
Inácio.

Instituições de financiamento

 Participaram da reunião represen-
tantes do BNB, da Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep) e do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), que apresentaram seus 
estudos e linhas de crédito.
 De 2002 a 2015, apenas 8% da oferta 
de crédito da Finep foram utilizados pelo 
Nordeste. No mesmo período, a verba em 
forma de subvenção econômica para a 
região chegou a 15%, conforme informou 
o diretor de Inovação da Finep, Fernando 
Ribeiro. “É preciso haver a desconcentra-
ção da oferta de crédito para o Nordeste”, 

disse.
 A atuação do BNDES também é 
pequena no Nordeste, apesar da partici-
pação da região nos financiamentos ter 
subido de 8% em 2007 para 13% em 
2015. 
 O desafio, segundo o chefe do De-
partamento Regional NE do Banco, Paulo 
Ferraz, é a atração de um novo ciclo de 
investimentos para o Nordeste, que hoje 
é predominantemente ligado à energia 
eólica.
 O BNB, por meio do seu Escritório 
Técnico de Estudos Econômicos do Nor-
deste (Etene) apresentou seus produtos 
voltado à C&T, como o FNE Inovação. De 
acordo com Francisco Soares, diretor de 
Desenvolvimento Sustentável do BNB, 
existe total interesse da instituição em 
utilizar seus instrumentos de financia-
mento para o desenvolvimento da área.

Sobre o PCTI/NE 

 Criado para nortear as ações de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação dos estados do 
Nordeste de forma a colocar a região num 
patamar mais avançado de desenvolvi-
mento econômico, o PCTI/NE abrange as 
demandas estaduais com uma visão de 
aplicação de curto, médio e longo pra-
zo. Foi elaborado sob a coordenação do 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE) - organização vinculada ao Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), com a participação direta de to-
dos os estados nordestinos, através de 
oficinas locais.
 Fonte: Assessoria de Comunicação 
da Secitece
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CNPq e SPM lançam quinta edição das Pioneiras da Ciência no Brasil

Nova edição da Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde está disponível
 Já está disponível para download 
mais uma edição da Revista Nutrivisa – 
Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde, 
periódico eletrônico da Universidade Es-
tadual do Ceará (Uece) que publica arti-
gos acadêmicos e científicos originais na 
área de Alimentos, Nutrição e Vigilância 
em Saúde.
 A edição deste quadrimestre da re-
vista eletrônica traz os seguintes artigos: 
“Alimentos transgênicos: saiba mais so-
bre eles”; “Processamento e estabilidade 
físico-química de bebida formulada com 
suco de frutas tropicais para alimenta-
ção de atletas”; “Condições higiênico-
sanitárias de serviços de alimentação 
em hotéis de Uruguaiana, Rio Grande do 
Sul”; “Aspectos quantitativos e qualitati-
vos das preparações de uma Unidade de 
Alimentação e Nutrição em Santo Antônio 
de Jesus, Bahia”; “Qualidade em serviço 
de alimentação hospitalar em Fortaleza, 
Ceará: análise de satisfação”; e “Selênio, 
atividade biológica e sua relação com o 
câncer: uma revisão de literatura”.
 A revista Nutrivisa é editada pelo 
Grupo de Pesquisa em Alimentos e Nu-
trição: Ciência, Biotecnologia e Vigilância 
em Saúde da Uece, vinculado ao Consel-
ho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq).

 Em parceria com a 
Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da 
Presidência da Repúbli-
ca (SPM-PR), o Conse-
lho Nacional de Desen-
volvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) lan-
çou a quinta edição das 
Pioneiras da Ciência no 
Brasil.
 O Programa Mulher 
e Ciência é responsável 
pelas cinco séries de 
verbetes sobre as pioneiras das ciências 
no Brasil, com a divulgação do trabalho 
de várias cientistas e pesquisadoras bra-
sileiras que participaram e contribuíram 
de forma relevante para o desenvolvi-
mento cientifico e a formação de recur-
sos humanos para a ciência e tecnologia 
no Brasil.
 A nova edição das Pioneiras conta 
com perfis de mais oito cientistas: Ayda 
Ignez Arruda (matemática); Diana Mussa 
(paleobotânica); Ester de Camargo Fon-
seca Moraes (farmacêutica); Gioconda 
Mussolini (antropóloga); Lucília Tavares 
(psicóloga); Maria Judith Zuzarte Cor-
tesão (educadora ambiental); Rosa Vir-
gínia Barreto de Mattos Oliveira e Silva 
(linguista) e Sonia Gumes Andrade (médi-
ca patologista). 
 Um dos objetivos principais do Pro-
grama Mulher e Ciência é contribuir para 
a criação de espaços de visibilidade para 
as mulheres cientistas e as suas con-
tribuições nas diferentes áreas do co-
nhecimento.

 Confira a publicação: bit.ly/1zl3dK3

 Com a continuidade da divulgação 
da história e memória das pesquisado-
ras e cientistas brasileiras, a equipe do 
Programa Mulher e Ciência solicita novas 
colaborações no mapeamento de outras 
cientistas que tenham trabalho relevante 
e ainda pouco divulgado. 
 Para a equipe gestora, sugestões em 
relação a outras ações que possam con-
tribuir para o incentivo e divulgação das 
mulheres nas ciências também são bem-
vindas. As sugestões podem ser enviadas 
para o e-mail programamulhereciencia@
cnpq.br.
 O Programa Mulher e Ciência foi lan-
çado em 2005, a partir do trabalho rea-
lizado por um grupo interministerial com-
posto pela SPM-PR, Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT), CNPq, Ministério da 
Educação (MEC), dentre outros partici-
pantes.
 Confira a 5ª Edição das Pioneiras da 
Ciência no Brasil: bit.ly/1JbBbWD
 Assessoria de Comunicação da Fun-
cap, com informações do CNPq
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Programa de Pós-Graduação em Letras da UFC 
seleciona bolsista de pós-doutorado

Nova edição da Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde está disponível
 A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) di-
vulgou na última sexta-feira (10) os re-
sultados da apreciação de propostas 
de cursos novos (APCNs) acadêmicos e 
profissionais. O projeto de Doutorado em 
Administração da Universidade Estadual 
do Ceará (Uece) foi aprovado com nota 
4.
 De acordo com a a Uece, foi concluído 
um processo iniciado em 1992, quando 
foi criado o Mestrado Acadêmico, agora 
componente do Programa de Pós-Gradu-
ação em Administração.
 O parecer da Capes destaca que 
a Uece encaminhou documentos que 
demonstram o compromisso para com 
o novo curso e estabelece instalações 
físicas (salas para docentes, alunos, ad-
ministrativas), com quatro laboratórios, 
biblioteca e recursos de informática que 
atendem aos requisitos esperados.
 A proposta apresenta uma mudança 
em relação à linha de Mestrado Acadêmi-

 Estão abertas, até 3 de maio, as ins-
crições para a seleção de um bolsista de 
pós-doutorado do Programa de Pós-Grad-
uação em Letras da Universidade Feder-
al do Ceará (UFC), no contexto do Progra-
ma Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).
 Os interessados devem enviar e-
mail para ppgletrasufc@gmail.com, com 
o título “INSCRIÇÃO PNPD”. No corpo da 
mensagem, deverão constar os seguintes 
dados: nome, data do nascimento, natu-
ralidade, nacionalidade, gênero, institu-
ição na qual o título de doutor foi obtido, 
data da titulação, endereço para corre-
spondência e linha de pesquisa de inter-
esse.
 Os candidatos devem possuir título 

co existente, que focava em pequenas 
e médias empresas, para uma área de 
concentração que foca em Gestão e Or-
ganização, com duas linhas de pesquisa: 
Gestão e Estudos Organizacionais e Rela-
ções Interorganizacionais e Ambientes.
 Além do doutorado da Uece, foram 
aprovados dois projetos de mestrados 
profissionais de instituições cearenses. A 
Capes também aprovou as propostas de 
mestrado profissional em Administração 
da Universidade de Fortaleza (Unifor) e 
em Ensino em Saúde do Centro Universi-
tário Christus (Unichristus).
 As propostas de APCNs, após avalia-
ção pelas respectivas áreas, foram pos-
teriormente avaliadas durante a 157ª Re-
união do Conselho Técnico-Científico da 
Educação Superior (CTC-ES), realizada no 
período de 24 a 26 de março de 2015, 
em Brasília.
 Assessoria de Comunicação da Fun-
cap, com informações da Capes e da 
Uece

de doutor em Letras e/ou Literatura ou 
áreas afins (História, Filosofia, Ciências 
Sociais, Comunicação Social, Psicologia, 
Pedagogia e Cinema), além de outros req-
uisitos, detalhados no Edital nº 01/2015 
(http://bit.ly/1FOg500). Mais informa-
ções pelo telefone (85) 3366-7618.
 BOLSA – A bolsa de pós-doutorado 
do PNPD tem duração de até 60 meses, 
com renovaço anual (no caso de o bolsis-
ta não ter vínculo empregatício) e valor 
mensal de R$ 4.100,00, a ser implemen-
tada e paga diretamente pela Capes ao 
bolsista, após aprovação do candidato 
indicado pela comissão de bolsas do Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras.
 Fonte: Coordenadora de Comunica-
ção Social e Marketing Institucional da 
UFC

Informe: 2º Adendo ao Edital 02/2015
 O presidente da Funcap, Francisco Cé-
sar de Sá Barreto, no uso de suas atribuições 
estatutárias, informa a seguinte alteração 
no edital supracitado:

Do Regulamento
Item 2.1, subitem 2.1.1, alínea (g) e subitem 
2.1.3 alínea (c):
 Devido ao recente anúncio pelo CNPq do 
adiamento da avaliação da fase II do Progra-
ma Institutos Nacionais de Ciência e Tecno-

logia (INCT), fato relevante constatado pela 
comunidade científica do Ceará, a Funcap 
revoga a alínea (g) do subitem 2.1.1 e alínea 
(c) do subitem 2.1.3, do Edital 02/2015 - 
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência 
que trata do impedimento de submissão de 
propostas por parte dos coordenadores do 
INCT baseados no Estado do Ceará.
 Permanecem inalteradas todas as de-
mais cláusulas e prazos constantes do Edi-
tal.

Informe: 3º Adendo ao Edital 02/2015
 O presidente da Funcap, Francisco Cés-
ar de Sá Barreto, no uso de suas atribuições 
estatutárias, informa aos pesquisadores da 
equivalência entre Bolsista PQ1 e DT1, de 
acordo com as orientações do CNPq, para 

fins de submissão de propostas ao Edital 
02/2015 - Programa de Apoio a Núcleos de 
Excelência.
 Permanecem inalteradas todas as 
cláusulas e prazos constantes do Edital.


