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Fapesb lança edital com foco na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Ciência & Tecnologia
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Em busca de fomentar a popularização da ciência e tecnologia, a Fundação de Amparo à Pesquisa
da Bahia (Fapesb) desenvolveu o programa Popciências para financiar ações regionais na 16ª
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontece de 21 a 27 de outubro.

Todos os dias, diversos cientistas baianos desenvolvem pesquisas para melhorar a vida da
sociedade e promover o avanço do estado através da inovação, entretanto, nem sempre esses
trabalhos chegam ao conhecimento da população. Em busca de fomentar a popularização da
ciência e tecnologia, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb) desenvolveu o
programa Popciências para financiar ações regionais na 16ª Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT), que acontece de 21 a 27 de outubro. O edital vai destinar R$ 160 mil,
distribuídos entre instituições de ensino superior ou pesquisa e escolas públicas.
A iniciativa da Fapesb é voltada para os projetos relacionados à sustentabilidade, em sincronia com
o tema desta edição que é “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento
Sustentável”. Os interessados podem cadastrar suas propostas, até o dia 22 de agosto por meio de
formulário disponível no site da Fundação. As instituições aprovadas do ensino superior ou pesquisa
vão dispor de R$ 15.000,00, enquanto as escolas públicas terão R$ 5.000,00 para estruturar o
evento.
De acordo com o diretor da Fapesb, Márcio Costa, o edital tem caráter democrático por abranger
um público amplo, desde as escolas públicas até as universidades. “Professores ou Pesquisadores
que se utilizem de recursos didáticos ou lúdicos, como protótipos, jogos, revistas em quadrinhos, ou
algum material que promova a inclusão de seu público no âmbito científico ligado ao tema desta
edição, poderão se inscrever. Se o projeto for selecionado, receberá apoio financeiro para a
realização de um evento durante a SNCT”, explicou.
O tema deste ano surge em meio a um problema cada dia mais atual. Faz alguns anos que o termo
sustentabilidade ocupa o destaque em conferências mundiais, entretanto, dados recentes do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que o desmatamento da Floresta
Amazônica aumentou em 88% no último mês de junho. Segundo Márcio Costa, é necessário
estimular a população para despertar interesse nos assuntos científicos e ambientais. “A SNCT é o
momento ideal para dialogar sobre o assunto e apresentar as soluções inovadoras que buscam
preservar o meio ambiente”, completou.
Programa Centelha Bahia
Apesar do edital Popciências focar apenas no financiamento de eventos que já possuem o produto
concebido, os interessados em obter financiamento para pôr em prática suas ideias inovadoras
podem se inscrever até o dia 7 de agosto no Programa Centelha Bahia. O edital vai disponibilizar R$
1.620.000,00 para projetos que busquem soluções inteligentes para a vida da população baiana. Os
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interessados em submeter propostas devem acessar o endereço eletrônico
www.programacentelha.com.br/ba
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