
Assessoria de Imprensa - imprensa@funcap.ce.gov.br 
Edição: Assessoria de Comunicação - Redação: Rafael Ayala e Ramille Freire | Diagramação: Kamilla Medeiros

rerew

f CIÊNCIA

Informativo Semanal da Fundação Cearense 
de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico Ano X | Nº336 - 17/06/2016

UFC sobe sete posições e agora 
é a 87ª melhor universidade da 
América Latina
A Universidade Federal do Ceará avançou sete posi-
ções e é agora a 87ª melhor universidade da América 
Latina, de acordo com o mais recente levantamento 
da QS Universities Rankings (http://bit.ly/28K5BxE). 
No mesmo levantamento, a UFC também subiu três 
posições no ranking brasileiro, passando a ser a 20ª 
melhor universidade do País e a única do Ceará a 
aparecer na relação.

O QS é considerado um dos mais importantes rankin-
gs internacionais de avaliação da excelência aca-
dêmica, ao lado de levantamentos como o THE e o 
ARWU. Este é o segundo ano consecutivo em que a 
Universidade melhora seus indicadores de qualidade. 
Em 2014, a UFC ocupava a 100ª posição na América 
Latina e a 25ª no País. No ano passado, a Universi-
dade era 94ª melhor latino-americana e 23ª nacional.

O novo posicionamento da UFC é avaliado pelo Rei-
tor Henry Campos como “uma afirmação do cresci-
mento, da expansão com qualidade e da maturidade 
da Instituição”, bem como o “resultado de um trabalho 
realizado pelo conjunto da comunidade universitária”.

METODOLOGIA – Para chegar a esses dados, a QS 
avalia a reputação das instituições tanto do ponto 
de vista acadêmico como do mercado de trabalho, 
a partir de entrevistas com representantes desses 
setores. A QS também considera uma série de indi-
cadores numéricos que avalia o empenho da Univer-
sidade na produção científica e no comprometimento 
com a qualidade de ensino.

A UFC se destacou na quantidade de artigos produzidos 
por professor, ocupando a 26ª posição na América Lati-
na. Também obteve ótimos desempenhos em impacto 
das novas tecnologias (32º), redes de pesquisa interna-
cionais (39º) e citações por artigo (41º). O critério redes 
de pesquisas internacionais foi introduzido este ano e 
avalia as parcerias internacionais em grupos de pesqui-
sas desenvolvidas por determinada universidade.

“Chama a atenção especialmente o indicador que tra-
ta da quantidade de artigos publicados por professor. 
Os dados demonstram que a produção científica da 
UFC vem registrando um volume muito importante e, 
com isso, reconhecimento internacional”, diz o Prof. 
Augusto Albuquerque, Pró-Reitor Adjunto de Planeja-
mento e responsável por acompanhar o desempenho 
da UFC nos rankings internacionais.

No ranking Brasil, a Universidade melhorou seu de-
sempenho em praticamente todos os indicadores, com 
destaque para o indicador “citações por artigo”, pas-
sando da 17ª para a 8ª posição nacional em apenas 
um ano. O indicador avalia a repercussão que deter-
minado trabalho teve na comunidade científica a partir 
de sua citação em outras pesquisas da mesma área.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social e 
Marketing Institucional da UFC

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap) divulgou o adendo 
nº 01 do Edital 01/2016 - PRONEM.

Confira o adendo: http://montenegro.funcap.ce.gov.br/
sugba/edital/270.pdf

Informe - Adendo 01 ao Edital 01/2016 - 
Pronem

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap) divulgou hoje (14) o 
resultado final do Edital 10/2015 –  Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico Regional (DCR).

Confira o resultado: http://montenegro.funcap.ce.gov.
br/sugba/edital/resultados/271.pdf

Resultado final do Edital 10/2015 – 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Regional (DCR)
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Projeto do CNPq resgata a história de 
pioneiras da ciência no Brasil

A história de mulheres pioneiras em diversas áreas do 
conhecimento no Brasil ganha um novo registro. A 6ª edi-
ção do projeto Pioneiras da Ciência (http://bit.ly/1S8VJSj) 
foi lançada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) com a trajetória de nove 
pesquisadoras que contribuíram para a ciência brasileira 
e a formação de recursos humanos no país.

O Pioneiras da Ciência é uma das ações do progra-
ma Mulher e Ciência, criado há mais de dez anos para 
promover a participação feminina nas ciências e nas 
carreiras acadêmicas, além de estimular a reflexão 
acerca das relações de gênero no país. O programa 
é executado em parceria com o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Mi-
nistério da Educação (MEC) e Secretaria de Políticas 
para as Mulheres.

Nesta 6ª edição, o Pioneiras da Ciência conta a his-
tória de nove pesquisadoras que atuaram nas áreas 
da psicologia, química, história e matemática. Os tex-
tos entrelaçam as trajetórias pessoais e acadêmicas, 
mostrando os resultados do trabalho de cada uma e 
obstáculos enfrentados. Para revelar essas histórias, o 
projeto foi atrás de pesquisadores que foram influencia-
dos pelas obras dessas mulheres.

Desafios

Uma das responsáveis pelo programa Mulher e Ciên-
cia, a socióloga Maria Lúcia de Santana Braga afirma 
que ações como o Pioneiras da Ciência estimulam a 
participação das mulheres em carreiras científicas. 
Segundo ela, a presença feminina em algumas áreas, 
como nas ciências exatas, ainda é tímida. Nas enge-
nharias, por exemplo, a participação das mulheres não 
chega a 30% dos profissionais em atuação.

Outro desafio, ressalta Maria Lúcia, é ampliar o acesso 
das mulheres cientistas a cargos de comando. “Atual-
mente, temos uma igualdade de gênero nas condições 
de acesso às carreiras, mas precisamos aumentar a 
presença das mulheres em postos de gestão, que ain-
da é desigual”.

Com essa nova edição, o Pioneiras da Ciência já ho-
menageou 79 pesquisadoras que tiveram vida acadê-
mica ativa a partir dos anos 1920.

E o reconhecimento pelo trabalho das cientistas bra-
sileiras terá continuidade. Sugestões de nomes para 
as próximas edições do Pioneiras da Ciência, com a 
justificativa pela indicação, podem ser enviados para o 
e-mail programamulhereciencia@cnpq.br

Fonte: CNPq

Realizado dia 18 de junho, simultaneamente em 
nove capitais brasileiras, o evento capacitará em-
preendedores, startups e mentorias. As oficinas de 
capacitação serão transmitidas ao vivo pela web.

No próximo sábado, dia 18 de junho, um bootcamp 
de capacitação (espécie de “campo de adestra-
mento”) reunirá novos empreendedores em nove 
capitais brasileiras. No Ceará, o evento, realizado 
com o apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Educação Superior, acontecerá no Hub de Inovação 
do Banco do Nordeste (Av. Pedro Ramalho, 5.700 - 
Passaré).

Na oportunidade, os participantes do ciclo de ace-
leração de startups 2016.1 do InovAtiva Brasil terão 
acesso a especialistas renomados, que vão com-
partilhar experiências e orientar as startups sobre 
planejamento e estratégias de atuação no mercado. 
Quem tiver interesse no tema, mas ainda não parti-
cipa do InovAtiva, poderá acompanhar ao vivo pelo 
site www.aovivosebrae.com.br/inovativa.

As oficinas serão interativas com o público. Os in-
teressados podem elaborar e enviar uma estratégia 
de vendas até o dia 16 de junho. Até cinco cases 
em cada oficina serão selecionados e comentados 
ao vivo pelos especialistas. O link para a atividade 
e as instruções para participação estão no site da 
transmissão.

Segundo Marcos Vinícius de Souza, Secretário de 
Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços, o evento é uma 
ótima oportunidade para a consolidação do trabalho 
desenvolvido ao longo deste ciclo do InovAtiva. “Com 
os bootcamps, além de complementar a parte online 
do programa com mentorias e oficinas presenciais, 
oferecemos a conexão direta e extremamente quali-
ficada dos empreendedores com as outras startups 
e com os mentores, que são potenciais parceiros de 
negócios e investimentos”, comenta.

Bootcamp Regional Fortaleza

A capital cearense contará com a participação de 
mais de 100 empreendedores de 19 startups e 17 
mentores. Além das startups do Ceará, empreen-
dedores do Piauí, Pernambuco e São Paulo estarão 
presentes ao bootcamp.

Presencialmente ou via internet, os interessados po-
derão participar gratuitamente da oficinas de Marke-
ting Digital e Estratégia de Vendas, realizadas em 
parceria com o Sebrae e o Senai.

Bootcamp InovAtiva será realizado pela 
primeira vez em Fortaleza
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Confira o Boletim de Oportunidades para 
ICTs de junho

A edição de junho do Boletim de Oportunidades para Ins-
titutos de Ciência eTecnologia está disponível na seção 
de downloads do site da FundaçãoCearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap): http://
www.funcap.ce.gov.br/index.php/downloads. A publica-
ção é produzidapelo Núcleo de Inovação Tecnológica da 
Faculdade Luciano Feijão.

Entre as oportunidades desta edição, destaque para o 
Prêmio Capes de Tese,cujo objetivo é premiar as melho-
res teses de doutorado defendidas em 2015e artigos cien-
tíficos dentre as 48 áreas do conhecimento reconhecidas 
pelaCapes nos cursos de pós-graduação; e para o edital 
da Capes para apoio aprojetos que visem incentivar a edi-
toração e publicação de periódicoscientíficos brasileiros 
de alta especialização de forma a contribuirsignificativa-
mente para o desenvolvimento científico e tecnológico 
einovação do país.

Mais informações e edições anteriores: http://www.facul-
dade.flucianofeijao.com.br/site_novo/extensao/nit.asp.

A oficina de Marketing Digital (empresas B2C) será 
ministrada das 10 às 13h, por Gerson Ribeiro, con-
sultor de marketing digital certificado pela DM LCC 
no Texas e terá como facilitador local Laércio Ferrei-
ra (InovAtiva/MDIC e Etene). Completando a progra-
mação, Théo Orosco, CEO da Exact Sales e mentor 
Endeavor, conduz a oficina de Estratégias de Vendas 
(empresas B2B) a partir das 14h30, tendo como faci-
litar Igor Juaçaba Ary (Elephant Coworking/85 Labs).

O Bootcamp é um passo essencial para participantes 
do InovAtiva, visto que, no início de julho, o programa 
vai selecionar 125 startups, das 300 inscritas, para a 
segunda etapa do ciclo. O Ceará foi o estado do Nor-
deste com maior número de projetos selecionados, 
18 de 80 projetos inscritos.

Serviço: Bootcamp do InovAtiva Brasil
Data: 18 de junho
Horário: das 9h às 17h30
Local: Hub de Inovação do Banco do Nordeste
Inscrições para o Ciclo de Aceleração: www.inovativabrasil.
com.br
Streaming das Oficinas: www.aovivosebrae.com.br/
inovativa

Mais informações: (85) 3101-6471

Fonte: Assessoria de Comunicação da Secitece
Acaba de ser lançado o 1º volume da Revista do Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação da Uece (PPGE), 
Educação & Formação. O periódico quadrimestral objeti-
va a difusão, o intercâmbio e os debates no campo edu-
cacional, prioritariamente, nos temas “Educação” e “For-
mação de professores”, por meio da publicação de artigos 
inéditos oriundos de resultados de pesquisa acadêmica, 
revisões sistemáticas de literatura, resenhas e documen-
tos fora de catálogos.

A primeira publicação apresenta os seguintes artigos: El 
Seminario Alemán, Aporte Pedagógico e Investigativo en 
la Formación del Docente Colombiano; Políticas de Publi-
cação e Acesso Aberto: Revistas Acadêmicas do Norte e 
Nordeste; Políticas Públicas Educativasen el Contexto So-
cial Colombiano de la Década de los 70 del Siglo XX; The 
History of Initial Teacher Education in Canada: Québec 
and Ontario; A Produção do Conhecimento sobre o Ensi-
no Médio Integrado: Uma Análise a partir das Pesquisas 
de Doutoramento; A Formação do Pedagogo com vista 
a sua Atuação em Ambientes Empresariais; Jovita Alves 
Feitosa: Memórias que contam a História da Educação 
nas Prisões Cearenses; e O Pensamento Educacional de 
Manoel Bomfim a partir da Obra América Latina: Males 
de Origem (1905).

Confira a revista: http://bit.ly/1S8WSsQ

Fonte: Assessoria de Comunicação da Uece

Pós-Graduação em Educação da Uece 
publica primeiro volume da revista 
Educação & Formação

Imagem: Divulgação
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Av. Oliveira Paiva, 941, Cidade dos Funcionários  
Fortaleza - Ce; CEP: 60822-130

(85) 3101.2170   -  www.funcap.ce.gov.br

facebook.com/Funcap

@FuncapCE


