EDITAL FACEPE 18/2014
COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU (1º SEMESTRE/2015)
RESULTADO
Em atendimento ao item 4.2 (Recursos de terceiros para complementação de bolsas em áreas/temas específicos) do
Edital FACEPE 18/2014 – Concessão de Bolsas de Pós-Graduação Stricto Sensu (1º semestre/2015) os
projetos de pós-graduação aprovados e que postularam bolsa complementar foram submetidos aos comitês gestores das
entidades concedentes dos recursos adicionais, os quais decidiram sobre a concessão com base na aderência do projeto
à área ou tema específico de seu interesse.
Nota: Para os processos IBPG cancelados por desistência ou por não apresentação da
documentação da bolsa principal IBPG, as bolsas complementares também estão
automaticamente canceladas mesmo estando listadas como aprovadas no resultado abaixo.

Acordo de Coooperação FACEPE - Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC)
Dos 09 (nove) projetos que postularam a complementação, o comitê gestor do Acordo FACEPE-APAC avaliou 08 (oito) já
aprovados por mérito e desses aprovou a concessão, com recursos da APAC, de bolsa de estudos complementar para 01
(um) projeto de mestrado, com vigência máxima de 24 meses contados a partir de março de 2015.
Acordo de Coooperação FACEPE – Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Dos 30 (trinta) projetos que postularam a complementação, o comitê gestor do Acordo FACEPE-SEPLAG avaliou 24
(vinte e quatro) já aprovados por mérito e desses aprovou a concessão, com recursos da SEPLAG, de bolsa de estudos
complementar para 01 (um) projeto de mestrado, com vigência máxima de 24 meses contados a partir de março de
2015.
Acordo de Coooperação FACEPE – Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Dos 02 (dois) projetos que postularam a complementação, o comitê gestor do Acordo FACEPE-SEJUDH avaliou 02 (dois)
já aprovados por mérito e desses aprovou a concessão, com recursos da SEJUDH, de bolsa de estudos complementar
para 02 (dois) projetos de mestrado, com vigência máxima de 24 meses contados a partir de março de 2015.
Acordo de Coooperação FACEPE – Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS
Sete (07) projetos postularam complementação para esta instituição e o comitê gestor do Acordo FACEPE-ITEP/OS
avaliou 06 (seis) e aprovou-o para a concessão, com recursos do ITEP, 02 (dois) projetos de doutorado, com vigência
máxima de 48 meses, contados a partir de março de 2015.
Acordo de Coooperação FACEPE – Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA
Dos três projetos que postularam a complementação, o comitê gestor do Acordo FACEPE-IPA avaliou todos já aprovados
por mérito e desses aprovou a concessão, com recursos do IPA, de bolsa complementar para os 2 (dois) projetos de
doutorado, com vigência máxima de 28 meses, contados a partir de março de 2015.
Acordo de Coooperação FACEPE – Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH
Dez projetos postularam a complementação, desses o comitê gestor do Acordo FACEPE-CPRH avaliou 05 (cinco) já
aprovados por mérito e desses não aprovou a concessão para nenhum dos três, considerando que todos os projetos
apresentaram baixa aderência aos objetivos do CPRH ou estavam foram da área de abrangência da instituição.
Acordo de Coooperação FACEPE – Fundação para Inovações Tecnológicas – FITec
Um projeto postulou complementação, o comitê gestor do Acordo FACEPE-FITec avaliou-o por já estar aprovado por
mérito. Entretanto foi reprovado por não apresentar aderência aos temas de interesse da instituição.
PROJETOS APROVADOS PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS COMPLEMENTAR COM RECURSOS DE TERCEIROS
PROCESSO

INST.

PROGRAMA

ORIENTADOR

TÍTULO

VALOR
COMPLEME
NTAR

INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE

PRODUÇÃO
AGRÍCOLA

JOSÉ
ROMUALDO DE
SOUSA LIMA

Impactos hidrológicos decorrentes de mudanças no
uso da terra na bacia hidrográfica do Rio Mundaú,
Pernambuco.

600,00

APAC

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
PBPG-04165.03/14

UFRPE -

GARANHUNS
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PROJETOS APROVADOS PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS COMPLEMENTAR COM RECURSOS DE TERCEIROS
PROCESSO

INST.

PROGRAMA

ORIENTADOR

TÍTULO

VALOR
COMPLEME
NTAR

INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

EDERSON AKIO
KIDO

Análise transcriptômica das vias metabólicas do
inositol e de oligossacarídeos da família Rafinose,
em feijão-caupi sob estresse abiótico e biótico

1.200,00

IPA

OCEANOGRAFIA

SIGRID
NEUMANN
LEITAO

Caracterização e distribuição do microzooplâncton
marinho associada às interfaces oceânicas nêuston
e termoclina no entorno de ilhas oceânicas e no
talude continental do nordeste do Brasil

1.220,00

ITEP

750,00

SEJUDH

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PBPG-05532.02/14

UFPE RECIFE

CIÊNCIAS EXATAS
PBPG-06501.08/14

UFPE RECIFE

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
PBPG-09117.02/14

UFPE RECIFE

SOCIOLOGIA

SILKE WEBER

Outro olhar sobre os adolescentes em conflito com a
lei: uma análise das trocas simbólicas e da
construção de vínculo dentro dos centros de
atendimento socioeducativo de Pernambuco

PBPG-07056.02/14

UFPE RECIFE

ADMINISTRAÇÃO

JACKELINE
AMANTINO DE
ANDRADE

Pacto pela educação de Pernambuco: inovação,
estratégia e desenvolvimento.

600,00

SEPLAG

PBPG-08357.02/14

UFPE RECIFE

SOCIOLOGIA

GUSTAVO
GOMES DA
COSTA SANTOS

A construção das identidades homossexuais
masculinas a partir do consumo das divas pop

750,00

SEJUDH

ENGENHARIAS
PBPG-13805.01/14

UFPE RECIFE

TECNOLOGIAS
ENERGÉTICAS
NUCLEARES

ANA DOLORES
SANTIAGO DE
FREITAS

Fixação e transferência de n em cultivos
consorciados de sorgo e leguminosas no agreste de
Pernambuco

1.200,00

IPA

PBPG-05543.09/14

UFPE RECIFE

TECNOLOGIAS
ENERGÉTICAS
NUCLEARES

RÔMULO
SIMÕES CEZAR
MENEZES

Uso de geotecnologias para aprimoramento das
estimativas de emissões e remoções de gases de
efeito estufa no bioma caatinga

1.220,00

ITEP

Os projetos aprovados deverão ter seus respectivos bolsistas indicados pelo Coordenador do PPG no sistema AgilFAP
entre os dias 27/03 e 10/04/2015.

Recife, 27 de março de 2015.

Abraham Benzaquem Sicsu

Paulo Roberto Freire Cunha

Diretor Presidente/FACEPE

Diretor Científico/FACEPE
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