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Inscrições abertas para o Prêmio Capes de Tese 2015
A Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou, no dia 13 de abril, o edital do Prêmio Capes de Tese 2015.
O prêmio é outorgado às melhores teses de doutorado selecionadas em cada
uma das 48 áreas do conhecimento reconhecidas pela Capes nos cursos de pósgraduação pertencentes ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. Concorrem a esta
edição as teses defendidas em 2014.
A premiação é constituída pelo Prêmio
Capes de Tese e Grande Prêmio Capes de
Tese, em parceria com a Fundação Conrado Wessel. Serão concedidos, ainda, prêmios especiais para as áreas de Educação
e de Ensino, em parceria com a Fundação
Carlos Chagas.
A pré-seleção das teses a serem indicadas ao Prêmio Capes de Tese ocorre nos
programas de pós-graduação das instituições de ensino superior que tenham tido,
no mínimo, três teses de doutorado defendidas em 2014.
Após a indicação da tese vencedora
pela comissão de avaliação, o coordenador do programa de pós-graduação deve
realizar a inscrição da tese até o dia 15 de
maio.
Grande Prêmio
A cada ano, os Grandes Prêmios Capes
de Tese homenageiam destacados cientistas brasileiros. Em 2015, serão homenageados Emílio Vanzolini (Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias),
Aziz Nacib Ab’Sáber (Engenharias, Ciências
Exatas e da Terra e Multidisciplinar – Materiais e Biotecnologia) e Antônio Houaiss
(Ciências Humanas, Lingüística, Letras e
Artes, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar – Ensino).
Concorrerão ao Grande Prêmio Capes
de Tese os autores vencedores do Prêmio
Capes de Tese que apresentarem à Capes
uma vídeo-aula com duração de 20 a 30
minutos, em CD ou DVD, destinada a estudantes de ensino médio, abordando, de
forma apropriada a tal nível educacional, o
tema da tese de doutorado .
O CD/DVD com a vídeo-aula deverá
ser enviado até vinte dias após a publicação da portaria de divulgação dos premiados no Diário Oficial União, previsto para
agosto de 2015.
Premiações
O Prêmio Capes de Tese consiste em
passagem aérea e diária para o autor e um

dos orientadores da tese premiada para
que compareçam à cerimônia de premiação, que ocorrerá na sede da Capes, em
Brasília; certificado de premiação ao orientador, coorientador(es) e ao programa
em que foi defendida a tese; certificado de
premiação e medalha para autor; auxílio
equivalente a uma participação em congresso nacional para o orientador, no valor
de R$ 3 mil; bolsa para realização de estágio pós-doutoral em instituição nacional
de até três anos para o autor da tese, podendo converter um ano em estágio pósdoutoral fora do país em uma instituição
de notória excelência na área de conhecimento do premiado.
A Fundação Carlos Chagas oferecerá
aos autores vencedores nas áreas de Educação e de Ensino um prêmio no valor
de R$ 15 mil e quatro prêmios na categoria Menção Honrosa no valor de R$ 5 mil
cada, sendo duas premiações de Menção
Honrosa em cada uma das duas áreas.
Já o Grande Prêmio Capes de Tese
consiste em passagem aérea e diária para
o autor e um dos orientadores da tese premiada para que compareçam à cerimônia
de premiação, que ocorrerá na sede da
Capes, em Brasília; certificado de premiação ao orientador, coorientador(es) e ao
programa em que foi defendida a tese;
certificado de premiação e medalha para
autor; auxílio equivalente a uma participação em congresso internacional para o orientador, no valor de R$ 6 mil; bolsa para
realização de estágio pós-doutoral em instituição nacional de até cinco anos para o
autor da tese, podendo converter um ano
em estágio pós-doutoral fora do país em
uma instituição de notória excelência na
área de conhecimento do premiado; e U$
15 mil para o premiado, concedidos pela
Fundação Conrado Wessel.
Confira a página do prêmio: bit.
ly/1cR378l.
Com informações da Capes
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Pós-Graduação em Educação da UFC recebe
inscrições para mestrado e doutorado
Até 1º de maio, a Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal
do Ceará (UFC) recebe inscrições para
seleção de suas turmas de mestrado (80
vagas) e doutorado (66 vagas) para o segundo período letivo de 2015.
Poderão inscrever-se para o mestrado candidatos com diploma de graduação, licenciatura plena ou bacharelado,
enquanto para o doutorado é preciso
apresentar título de mestre expedido por
programa de pós-graduação reconhecido
pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou
por instituição estrangeira, desde que
validado no Brasil.
As vagas oferecidas para mestrado
e doutorado estão distribuídas de acordo com as seguintes linhas de pesquisa:
Avaliação Educacional; Desenvolvimento,

Linguagem e Educação da Criança; Educação, Currículo e Ensino; Filosofia e Sociologia da Educação; História da Educação Comparada; História e Memória da
Educação; Marxismo, Educação e Luta
de Classes; Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola; e Trabalho e Educação.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet. O processo de
seleção compreenderá prova escrita de
conhecimentos, análise do projeto de
dissertação ou tese, análise da ficha de
produção e arguição oral do projeto de
pesquisa. O resultado de todas as etapas
será afixado no mural do PPGE e no endereço eletrônico www.facedpos.ufc.br.
Confira o edital: bit.ly/1DjL2ES.
Acesse o sitedo PPGE: bit.ly/1z0THkH
Mais informações pelo telefone (85)
3366-7679.

Desenvolvimento de submarino cearense é pauta de encontro na Secitece
A continuidade de um projeto inovador que está desenvolvendo um submarino para pesquisas e exploração de
petróleo foi pauta de reunião nesta segunda-feira (20/4), no gabinete do secretário
da Secitece, Inácio Arruda. A concepção
do equipamento já foi elaborada, necessitando agora de financiamento para sua
fabricação.
Participaram do encontro o coordenador da Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer Nordeste (CTI-NE), Aristides Pavani Filho, além do presidente do
Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Ceará (ITIC), Carlos Artur. O equipamento já recebeu recursos
da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep).
“O submarino apoiará os estudos da
nossa ‘Amazônia Azul’ e poderá ser utilizado ainda na área profissional, como
uma ferramenta da Petrobrás para explo-

ração de petróleo no pré-sal”, explicou
Aristides Pavani.
Além do CTI/NE e do ITIC, diversas
instituições de pesquisa estão envolvidas no projeto inovador, como a Universidade Federal do Ceará, Universidade de
Fortaleza e Universidade Federal Vale do
São Francisco, além do Instituto Atlântico e da empresa Armtec Tecnologia em
Robótica.
De acordo com o secretário Inácio
Arruda, a ideia é levar ao presidente da
Finep, Luiz Fernandes, as justificativas
para a continuidade do projeto, que foi
desenvolvido em território cearense e
representa um salto para a pesquisa
oceanográfica no Brasil. Uma viagem à
sede da instituição, no Rio de Janeiro, já
está sendo agendada com vistas à retomada da iniciativa.
Fonte: Assessoria de Comunicação
da Secitece

UFC abrirá inscrições para seleção do Mestrado Acadêmico
em Arquitetura e Urbanismo e Design
A partir da próxima quarta-feira (29),
o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design (PPGAU+D) da
Universidade Federal do Ceará (UFC) abrirá
inscrições para a seleção pública para o
preenchimento de até dez vagas no Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo e
Design.
O PPGAU+D foi reconhecido e credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamen-

to de Pessoal de Nível Superior (Capes)

em dezembro de 2014. A Área de Concentração do mestrado é “Produção do Espaço
Urbano e Arquitetônico”, com as seguintes
linhas de pesquisa: “Planejamento Urbano
e Design da Informação” e “Teoria e História
da Arquitetura, do Urbanismo e da Urbanização”.
Podem inscrever-se graduados, na área
de Arquitetura e Urbanismo, Design ou em
áreas afins, reconhecidas pelo Ministério

da Educação (MEC). As inscrições deverão
ser feitas on-line, via sistema SIGAA (http://
www.si3.ufc.br/sigaa/public, aba Processos Seletivos - Stricto Sensu). O processo de
seleção conta com Prova Escrita de Conhecimentos, Análise e Arguição do Pré-Projeto de
Pesquisa e Análise do Currículo Lattes.
O objetivo da Pós-Graduação é constituir um espaço de pesquisa, reflexão crítica,
produção de conhecimento e referência em
Arquitetura e Urbanismo e Design, no contexto histórico e geográfico de sua abrangência
e contribuir na formação para a docência e
pesquisa, lastreada na compreensão do processo de produção e intervenção do espaço
e dos artefatos nas suas mais variadas escalas.
Mais informações pelo telefone (85)
3366-7494 ou pelo e-mail ppgaud@arquitetura.ufc.br.
Confira o edital.
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