EDITAL FACEPE 03/2008
Concessão de Bolsas de Pós-Graduação
stricto sensu (2ª Rodada)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO
A Comissão Avaliadora foi composta pelos membros das Câmaras de Avaliação da FACEPE das diversas
áreas do conhecimento, acrescidos de pesquisadores externos, convidados em substituição aos membros
impossibilitados de comparecer ao julgamento. Participaram do julgamento os seguintes avaliadores:
Área

Membros da Comissão Avaliadora
 José Carlos Batista Dubeux (UFRPE)
 Everardo Sampaio (UFPE)
Ciências Agrárias
 Rosa de Lima Ramos Mariano (UFRPE)
 Rosângela Paula Teixeira Lessa (UFRPE)
 Isabel Cristina Sobreira Machado (UFPE)
 Leonor Costa Maia (UFPE)
Ciências Biológicas
 Maria Raquel Moura Coimbra (UFRPE)
 Osvaldo Pompílio de Melo Neto (FIOCRUZ)
 Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos (UPE)
 Carlos Teixeira Brandt (UFPE)
Ciências da Saúde
 Célia Maria Machado Barbosa de Castro (UFPE)*
 Ilma Kruze Grande de Arruda (UFPE)
 Artur da Silva Gouveia (UFRPE)
Ciências Exatas e
 Francisco de Assis Tenório (UFPE)
da Terra
 Ricardo Luiz Longo (UFPE)
 Álvaro Barrantes Hidalgo (UFPE)
Ciências Humanas  Antônio Torres Montenegro (UFPE)
e Sociais Aplicadas  Kazue Saito Monteiro de Barros (UFPE)
 Paulo Henrique Martins (UFPE)
- Maria Fernanda Pimentel (UFPE)
Engenharias
- Mário Takayuki Kato (UFPE)
- Moacyr Cunha (UFPE)
* pesquisadora convidada
A demanda bruta para o presente edital foi de 407 solicitações (293 de mestrado e 114 de doutorado).
Excluídas as propostas com documentação incompleta, foram enquadradas para apreciação pela Comissão
Avaliadora 265 propostas de mestrado e 106 de doutorado, totalizando 371 submissões válidas. As
propostas foram distribuídas para avaliação pelas Câmaras de acordo com a área do conhecimento à qual o
Programa de Pós-Graduação proponente está vinculado na CAPES, como indicado no Quadro I.
Quadro I. Distribuição da demanda de submissões válidas entre as áreas do conhecimento.
Câmara

Mestrado

Doutorado

69
19
34
40
81
22
265

11
24
12
9
24
26
106

Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Engenharias
TOTAL (por modalidade)

1

TOTAL
(por Câmara)
80
43
46
49
105
48
371

Em cada Câmara, o exame das solicitações individuais de bolsa de mestrado ou doutorado obedeceu ao
seguinte procedimento:


Eliminação das propostas cujos resumos não foram considerados aceitáveis, nos termos do edital



Pontuação de cada proposta para os critérios gerais previstos no edital:





o

(i) conceito CAPES do programa proponente e

o

(ii) CV do orientador

Pontuação da aderência do projeto aos critérios de priorização previstos no edital (apenas os
projetos para os quais o programa solicitante postulou esta pontuação):
o

(iii) contribuição à interiorização de atividades de pesquisa;

o

(iv) áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado e

o

(v) parceria com ICT sem pós-graduação na área do projeto.

Aplicação de redutor de prioridade para a segunda solicitação de um mesmo orientador.

No julgamento, foram avaliadas primeiramente, em separado, as submissões válidas apresentadas por
cursos novos (60 de mestrado e 23 de doutorado). Com base na qualidade das propostas, a Comissão
Avaliadora recomendou ampliar de 10% para 15% do total de bolsas a reserva mínima para cursos novos
prevista no edital. As 15 bolsas correspondentes (9 projetos de mestrado e 6 de doutorado) foram então
distribuídas entre os cursos novos proporcionalmente à demanda verificada em cada área do conhecimento,
e de acordo com a pontuação recebida. As propostas não contempladas dentro da reserva foram reunidas às
dos demais cursos para avaliação e distribuição das 85 bolsas restantes. Desta forma, o total de bolsas
destinadas a cursos novos não se restringiu àquelas distribuídas nesta fase do julgamento.
O julgamento das 85 bolsas remanescentes foi realizado em duas etapas. As primeiras 68 bolsas (cerca de
80% do total remanescente) foram distribuídas proporcionalmente à demanda verificada em cada área do
conhecimento, segundo a pontuação recebida. Em seguida, a distribuição dos 20% restantes (10 bolsas de
mestrado e 7 de doutorado) foi realizada conjuntamente pela Comissão Avaliadora, cotejando-se, caso a
caso, os projetos restantes mais bem pontuados e ainda não contemplados de todas as áreas.
Por fim, cada Câmara indicou, dentre os projetos de sua área não contemplados, aqueles que deveriam
compor, pela ordem de pontuação, uma lista de espera destinada à substituição, em cada área, das bolsas
aprovadas que não vierem a ser implantadas no prazo previsto no edital.
A distribuição final dos projetos aprovados está no Quadro II. A FACEPE publicará, nos próximos dias,
estatísticas adicionais sobre os resultados do julgamento, incluindo a distribuição das bolsas por instituição
beneficiada e por região geográfica atendida, bem como sobre o número de projetos beneficiados pelos
critérios de priorização estipulados no edital.
Quadro II. Distribuição final dos projetos aprovados entre as áreas do conhecimento
Área
Ciências Agrárias

Mestrado (*)
15 (4)

Doutorado (*)
5 (1)

Ciências Biológicas

5 (1)

9 (4)

Ciências da Saúde

9 (5)

5 (1)

Ciências Exatas e da Terra

11 (2)

4 (0)

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

16 (2)

8 (2)

Engenharias

4 (0)

9 (1)

SUBTOTAL
60 (14)
40 (9)
(*) Os valores entre parênteses referem-se às bolsas para cursos novos, que totalizaram
23,3% e 22,5% dos projetos aprovados para mestrado e doutorado, respectivamente.
Recife, 19 de agosto de 2008.

Diogo Ardaillon Simões
Diretor Presidente

Alfredo Arnóbio de Souza Gama
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação
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