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Capes lança novo edital para 
apoiar publicação de periódicos 
científicos
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) divulga no dia 1º de junho, o 
novo Edital para apoio financeiro à editoração e pu-
blicação de periódicos científicos brasileiros. Serão 
apoiadas revistas em todas as áreas de conhecimen-
to, sendo considerado prioritário o apoio àquelas di-
vulgadas por meio eletrônico, na Internet, em modo 
de acesso aberto, ou de forma impressa e eletrônica 
simultaneamente. As propostas devem ser enviadas 
por e-mail até o dia 17 de julho.

Requisitos

As propostas devem ser apresentadas por coordena-
dor com título de doutorado, que possua vínculo for-
mal com a instituição de execução do projeto, e deve-
rão ter o prazo máximo de execução estabelecido em 
12 meses. O periódico deve ser mantido e editado por 
instituição, associação ou sociedade científica bra-
sileira sem fins lucrativos. A revista deve apresentar 
periodicidade de pelo menos dois fascículos por ano 
e ter circulado de forma regular nos dois anos anterio-
res à data da solicitação.

Além disso, o periódico deve estar, obrigatoriamente, in-
dexado nas bases de dados ISI (Thomson Co.), Scopus 
(da Elsevier), PubMed (US National Library of Medicine) 
ou Scielo; e estar classificado no mínimo com B2 no Qua-
lis da área ou subárea de conhecimento para o qual este-
ja se candidatando. A revista deve adotar política editorial 
estrita de revisão por pares e ter mais de 80% de artigos 
científicos e/ou técnico-científicos gerados a partir de 
pesquisas originais, não divulgadas em outras revistas.

Benefícios

Os projetos aprovados serão financiados com recursos 
no valor global estimado de R$ 3 milhões, sendo os re-
cursos oriundos do Tesouro Nacional. O valor máximo de 
financiamento de cada proposta será de R$ 30 mil reais a 
ser liberado em uma parcela, de acordo com a disponibi-
lidade orçamentária e financeira da agência.

Entre os itens financiáveis previstos no edital estão: 
aquisição de material de consumo, serviços de ter-
ceiros, contratação de serviços gráficos e prestação 
de serviços para página hospedeira da publicação 
eletrônica.

Acesse o edital: http://bit.ly/1tgjoeN.

Fonte: Coordenação de Comunicação Social da Capes

Constituído em 2005 pela Secretaria de Política das 
Mulheres (SPM-PR), no âmbito do Programa Mulher 
e Ciência, o 11º Prêmio Construindo a Igualdade de 
Gêneros está com inscrições abertas até o dia 29 de 
julho. Os vencedores receberão até R$ 10 mil 

As categorias são: “Estudante de Graduação e Gradu-
ada (o)”, “Estudante do Ensino Médio”, “Escola Promo-
tora da Igualdade de Gênero” e “Secretarias Estadu-
ais e Municipais de Educação”.

O Prêmio busca premiar redações de estudantes do 
ensino médio, artigos científicos de estudantes de 
graduação, graduados, especialistas, estudantes de 
mestrado, mestres e estudantes de doutorado, que 
se destacaram na abordagem dos temas: gênero, 
desigualdade entre mulheres e homens, feminismo e 
as variadas manifestações de discriminação, raça e 
orientação sexual.

Mais informações: www.igualdadedegenero.cnpq.br

Prêmio Construindo a Igualdade de Gêneros 
está com inscrições abertas
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Uece realizará V Semana da Física e I Semana 
de Astronomia

O Centro Acadêmico e a Coordenação do curso de Fí-
sica da Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza-
rão, no período de 13 a 17 de junho, no Auditório Central, 
Campus Itaperi, a “V Semana da Física e I Semana de 
Astronomia: aprendendo, ensinando e transformando. 
Abrangendo o universo e o que nele contém”.

A V Semana da Física e a I Semana de Astronomia da 
Uece são encontros científicos, de caráter regional, que 
se caracterizam como ferramenta no desenvolvimento 
científico-tecnológico, em especial no desenvolvimento 
educacional, promovendo espaço para debates, publica-
ções, apresentações e divulgações de trabalhos científi-
cos de pesquisadores, estudantes e profissionais.

A programação será composta por palestras, minicur-
sos e comunicações científicas com o intuito de dis-
seminar conhecimento, contribuir para uma formação 
diferenciada dos participantes e divulgar as atividades 
realizadas pela comunidade científica e educadora, in-
centivando a participação em outros encontros científi-
cos regionais, nacionais e internacionais.

Os interessados em participar do evento podem efetuar 
a primeira parte da inscrição no Centro Acadêmico de 
Física e no Observatório Otto de Alencar, no Campus 
Itaperi. Estudantes de Ensino Médio de escolas públi-
cas terão entrada gratuita.

Mais informações: http://uece.br/eventos/astro1fisica5/.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Uece

Está aberta a “Convocação de Indicação” para a 19ª edi-
ção do Prêmio L’Oréal- Unesco For Women In Science, 
que reconhece a carreira de mulheres cientistas. Cientis-
tas do mundo inteiro podem indicar candidatas elegíveis 
no site www.fwis.fr/en/awards.

Criado em 1998, a edição internacional do programa 
LOréal-UNESCO For Women in Science  identifica e dá 
suporte para mulheres eminentes na Ciência ao redor 
do mundo. Todo ano, 5 Laureadas são reconhecidas por 
suas contribuições para o avanço das Ciências da Vida 
ou Ciências Físicas, em anos alternados. Nos últimos 18 
anos, o programa homenageou 92 notáveis cientistas, 
incluindo duas que chegaram a ganhar o Prêmio Nobel. 
Seis brasileiras já incluíram seus nomes no time de es-
trelas da ciência do prêmio internacional: Mayana Zatz 
(Genética - USP), em 2001; Lucia Previato (Microbiolo-
gia - UFRJ), em 2004; Belita Koiller (Física - UFRJ), em 
2005; Beatriz Barbuy (Astrofísica - USP), em 2009; Marcia 
Barbosa (Física - UFRGS), em 2013; e Thaisa Bergmann 
(Física - UFRGS), em 2015.

Em 2017, o prêmio internacional celebrará cinco pesquisa-
doras de destaque na área das Ciências Físicas (química, 
física, astronomia, entre outras), que trabalham em uma 
das seguintes regiões: África & Países Árabes, Ásia-Pa-
cífico, Europa, América Latina e América do Norte. Cada 
uma das cinco cientistas receberá um prêmio de 100 mil 
euros para avançar com sua pesquisa.

A Convocação de Indicaçãoestá aberta até o dia 20 de 
junho de 2016. As pesquisadoras só podem ser indica-
das por cientistas qualificados (o título de doutorado é um 
requisito mínimo). Um júri internacional independente for-
mado por notáveis cientistas se reunirá em setembro para 
fazer a seleção final.

Indique uma candidata para o Prêmio L’Oréal-UNESCO 
Para Mulheres na Ciência 2017 no site www.fwis.fr/en/
awards

Fonte: L’Oréal Brasil

Prêmio L’Oréal-Unesco For Women In Science 
recebe indicações de pesquisadoras
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Estão abertas as matrículas para os minicursos da 68ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), que será realizada de 03 a 09 de julho 
na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Por-
to Seguro (BA). Este ano o evento terá como tema “Sus-
tentabilidade, Tecnologias e Integração Social”. Apenas 
quem já estiver inscrito na Reunião Anual poderá fazer 
matrícula nos minicursos, mediante o pagamento da taxa 
de R$ 25,00.

As inscrições online para a Reunião Anual permanecem 
abertas até o dia 21 de junho. Mas quem quiser participar 
de um minicurso deve ficar atento, pois as vagas são li-
mitadas e serão preenchidas de acordo com a ordem de 
matrícula. As normas de inscrição estão disponíveis no 
site do evento.

A edição deste ano da RA contará com 28 minicursos so-
bre temas como “Propriedade industrial e busca de infor-
mação tecnológica”, “Preparando crianças com autismo 
para ler e escrever”, “Redação científica”, “Determinação 
de estruturas moleculares”, “Prevenção do abuso de dro-
gas na escola”, “O universo extremo: As ideias básicas 
da física de astropartículas e cosmologia”, “Pedagoginga: 
Pensando a articulação entre os saberes afro-brasileiros 
e ameríndios e a sala de aula”.

Cada minicurso tem carga horária de oito horas. Para ob-
ter o certificado de frequência é preciso ter no mínimo de 
75% de presença. As aulas serão ministradas de terça-
-feira (04/7) à quinta-feira (07/7).

Fonte: Jornal da Ciência

Matrículas abertas para os minicursos da 68ª 
Reunião Anual da SBPC

Av. Oliveira Paiva, 941, Cidade dos Funcionários  
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