
                                                                                      

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP

Às 09:40 do dia 17/12/2019, no auditório da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap), foi realizada a reunião do Conselho Superior da Funcap, com a 
presença do Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - Secitece, Inácio Francisco 
de Assis Nunes Arruda, do Presidente da Funcap, Prof. Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno, do 
representante da Universidade Federal do Ceará – UFC, Prof. Jorge Herbert Soares de Lira, do 
representante da Universidade Estadual do Ceará – Uece, Prof. Jerffeson Teixeira de Souza, a 
representante  da  Universidade  do  Vale  do  Acaraú  –  UVA,  Profa.  Maristela  Inês  Osawa 
Vasconcelos,  do  representante  da  Universidade  Regional  do  Cariri  –  Urca,  Prof.  Irwin  Rose 
Alencar de Menezes, da representante da Universidade de Fortaleza – Unifor, Profa. Lília Maia de 
Morais Sales, do representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, Sr. 
José Xavier Neto, da representante da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 
– Funceme, Sra. Meiry Sayuri Sakamoto, do representante do Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará – Ipece, Sr. Ricardo Antônio de Castro Pereira, do representante da Agência 
do Desenvolvimento do Estado do Ceará – Adece, Sr. Ricardo Pereira Sales, do representante da 
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, Sr. Mário Ubirajara Gonçalves Barros e 
dos membros indicados pelo Governador do Estado, Prof. José Soares Andrade Junior, Prof. José 
Antônio Fernandes Macêdo, Prof. Francisco Assis de Souza Filho e Profa. Sandra Maria Nunes 
Monteiro. 

Havendo quórum, foi aberta a reunião para atender à seguinte pauta: i. apresentação das ações 
desenvolvidas no ano de 2019; ii. apreciação das Instruções Normativas (IN) de números 01, 02, 
03 e 04/2019; iii. apresentação do projeto de lei do programa “Cientista-chefe” e outros informes;  

Inicialmente, o Presidente da Funcap informou sobre o esforço contínuo, realizado durante o ano 
de 2019, para que fossem encontradas medidas capazes de garantir a boa execução de recursos 
sem a diminuição de número de auxílios e bolsas concedidos dos programas implementados na 
Fundação. Em seguida, foi destacado o bom desempenho do programa “Cientista-chefe”, sendo 
descrito um breve resumo dos projetos em andamento, executados em áreas prioritárias para o 
Governo  do  Estado,  como  a  da  segurança  pública  e  a  dos  recursos  hídricos.  Pela  Diretora 
Administrativo-financeira da Funcap, os conselheiros foram informados sobre o acordo celebrado 
entre o Governo do Estado e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), que tem o 
objetivo  de  garantir,  até  2027,  o  cumprimento  ao  determinado  no  artigo  258  da  Constituição 
Estadual  -  o  repasse  de  2%  da  receita  tributária  anual  à  Funcap.  Sobre  este  ponto,  os 
conselheiros  foram  informados  que  75%  do  valor  previsto  para  ser  repassado  em  2019  foi 
executado até 12/12/2019 e que está previsto o repasse, em 2020, de R$ 131.597.577,98 (cento e 
trinta e um milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa 
e oito centavos).

O Diretor de Inovação da Funcap fez uma breve explanação acerca das atividades que estão 
sendo  desenvolvidas  e  ressaltou  a  importância  da  Funcap  enquanto  maior  financiadora  de 
programas de Inovação Empresarial, com uma trajetória de 16 editais lançados, que aprovaram 
em média 300 projetos entre os anos de 2008 e 2019, executados com o valor aproximado de R$ 
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60.000.000,00 (sessenta  milhões de reais).  Em seguida,  o  Diretor  de  Inovação  apresentou  a 
esteira da inovação empresarial, que indica o nível de maturidade tecnológica dos projetos de 
inovação desde a pesquisa básica – da ideação até a sua inserção no mercado comercial;  e 
ressaltou que a Funcap tem apoiado projetos em quase todos os níveis, iniciando este ano sua 
primeira experiência no nível da ideação com o Programa Centelha, em cooperação com a Finep, 
e  dando  continuidade  ao  Programa Conecta,  com projetos  no  nível  mais  alto  de maturidade 
tecnológica.

O Diretor Científico da Funcap demonstrou a evolução da pós-graduação no Estado do Ceará, 
destacando o impacto significativo que a ciência vem gerando nas Instituições de Ensino Superior 
(IES)  localizadas  no  interior  do  Estado,  especialmente  no  que  diz  respeito  à  redução  da 
desigualdade  regional  local,  considerando  que  o  Programa  de  Bolsas  de  Produtividade  em 
Pesquisa,  Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI está 100% operante.  Em 
seguida, o Diretor Científico informou que, durante o ano de 2020, a Funcap terá o desafio de 
executar o programa BPI e de conceder bolsas de Pós-Doutor e de Pesquisadores Visitantes, já 
que convênios com o CNPq e com a CAPES não estarão mais em vigor – embora tenha sido 
solicitada formalmente a prorrogação de prazo por mais 12 meses. Por fim, o Diretor ressaltou os 
importantes avanços em relação aos acordos de Cooperação Internacional, que atualmente são 
17, o que vem gerando uma democratização da ciência no Estado do Ceará.

Passando ao segundo ponto, foram apreciadas as Instruções Normativas de número 01, 02, 03 e 
04/2019,  que  tratam  (1)  das  Câmaras  de  Assessoramento  e  Avaliação  Técnico-Científica  da 
Funcap, cuja alteração é a criação de uma Câmara de Inovação Pública; (2) do Programa de 
Bolsas de Iniciação Científico-Tecnológica Júnior – BICTJ, que está sendo criado para incentivar o 
aluno de escola pública do ensino médio a desenvolver pesquisa científica; (3) do Programa de 
Bolsas para Pesquisador Associado – BPA, que concederá bolsas a pesquisadores de excelência 
que residam fora do Estado do Ceará; e (4) do Programa de Bolsas de Mestrado e Doutorado, 
que  assegurará  a  possibilidade,  respeitados  critérios  específicos,  de  concessão  de  bolsa  por 
períodos  de  30  (mestrado)  ou  54  (doutorado)  meses,  caso  o(a)  pesquisador(a)  necessite  se 
afastar  das  atividades  para  tratar  enfermidade  grave/incapacitante  ou  cuidar  de  filhos 
nascidos/adotados durante o período da vigência da bolsa. Aberta a votação, os referidos atos 
normativos foram aprovados, por unanimidade, pelo Conselho.

Em seguida, o representante da Uece sugeriu que fosse editada uma Instrução Normativa para 
criar um programa de aprimoramento de línguas estrangeiras – direcionado aos estudantes de 
cursos de mestrado e doutorado de IES situadas no Estado do Ceará. O Presidente da Funcap 
sugeriu  que,  por  haver  uma  repercussão  financeira,  em  conformidade  com  o  disposto  na 
Constituição Estadual, fosse elaborada minuta de projeto de lei para a criação do retromencionado 
programa. Aberto o debate, todos os conselheiros concordaram. 

Passando aos assuntos finais, o Presidente da Funcap relatou a importância da minuta do Projeto 
de Lei do Programa Cientista-chefe, ressaltando que a mesma tem o intuito de consolidar as 
ações que já  vêm sendo executadas.  Feito isto,  ficou decidido que os conselheiros poderiam 
apresentar as suas sugestões/considerações até o dia 06/01/2020 e que, em caso de inércia, a 
minuta seguirá os trâmites legais.
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Com  o  fim  dos  assuntos  da  pauta,  o  Presidente  do  Conselho  Superior  fez  os  últimos 
agradecimentos, em conjunto com o Presidente da Funcap, e declarou encerrada a reunião, da 
qual foi lavrada esta ata, que segue assinada pelos conselheiros presentes. Em Fortaleza, 17 de 
dezembro de 2019. 

Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda
Presidente do Conselho Superior  da Funcap e Secretário  da Ciência,  Tecnologia e Educação 
Superior – Secitece

Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno
Presidente da Funcap

Jorge Herbert Soares de Lira
Representante da Universidade Federal do Ceará – UFC

Jerffeson Teixeira de Souza
Representante da Universidade Estadual do Ceará – UECE

Maristela Inês Osawa Vasconcelos
Representante da Universidade do Vale do Acaraú – UVA

Irwin Rose Alencar de Menezes
Representante da Universidade Regional do Cariri – Urca

Lília Maia de Morais Sales
Representante da Universidade de Fortaleza – Unifor

José Xavier Neto
Representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC

Meiry Sayuri Sakamoto
Representante da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – Funceme

Ricardo Antônio de Castro Pereira
Representante do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – Ipece
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Ricardo Pereira Sales
Representante da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará – Adece

Mário Ubirajara Gonçalves Barros
Representante da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh

José Soares de Andrade Junior
Indicado pelo Governador do Estado

José Antônio Fernandes Macêdo
Indicada pelo Governador do Estado

Francisco Assis de Souza Filho
Indicado pelo Governador do Estado

Sandra Maria Nunes Monteiro
Indicado pelo Governador do Estado
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