EDITAL FACEPE 03/2017
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PIBIC/FACEPE – 2017

RESULTADO do DESENQUADRAMENTO
A equipe técnica da FACEPE analisou os 1.314 processos submetidos e desenquadrou os 258 (duzentos e
cinquenta e oito) abaixo:
PROCESSO

INSTITUIÇÃO

ORIENTADOR

TÍTULO

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
BIC-08905.05/17

CPqAM/FIOCRUZ

BIC-05425.01/17

EMBRAPA

BIC-06055.01/17

IPA

BIC-08415.07/17

UFPE - Recife

BIC-06615.01/17
BIC-09215.01/17
BIC-15715.01/17

Lindomar José Pena

Vigilância molecular do vírus da influenza suína e
desenvolvimento de novas vacinas recombinantes

José Eudes de Morais
Oliveira

Controle biológico de ácaros em videira no submédio do
Vale do São Francisco

Josimar Gurgel Fernandes

Produção sustentável de hortaliças em áreas de agricultura
familiar comercializadas em feiras orgânicas

Alda Verônica Souza Livera Cristalização de uvas crimson seedlees e thompson
seedlees de desbaste, provenientes do Vale do São
Francisco
UFPE - Recife
André Maciel Netto
Avaliação das propriedades de transporte e das interações
físico-químicas de solutos em colunas de solo:
experimentação e modelagem
UFPE - Recife
Tercilio Calsa Junior
Identificação de marcadores moleculares funcionais para
tolerância à cochonilha-de-escamas (diaspis echinocacti
(bouché) em palma forrageira (opuntia stricta haw)
UFRPE - Garanhuns Mácio Farias de Moura
Influencia do lodo de esgoto, biofertilizante e inoculante na
produção de feijão macassar (vigna unguiculata)

BIC-20585.06/17

UFRPE - Recife

Francisco Marcante
Santana da Silva

Dinâmica populacional, sustentabilidade e uso de habitats
essenciais de elasmobrânquios na costa de Pernambuco

BIC-16035.01/17

UFRPE - Recife

Luiz Sérgio Costa Duarte
Filho

Caracterização da diversidade genética de populações
naturais de espécies nativas de interesse agronômico

BIC-18215.01/17

UFRPE - Recife

Luiz Sérgio Costa Duarte
Filho

Caracterização da diversidade genética de populações
naturais de espécies nativas de interesse agronômico.

BIC-18425.01/17

UFRPE - Recife

Mateus Rosas Ribeiro Filho

Relação entre atributos do solo e potencial enológico de
uvas e vinhos no vale do submédio São Francisco

BIC-07025.03/17

UFRPE - Recife

Renato Laurenti

BIC-10095.06/17

UFRPE - Recife

Rosangela Paula Teixeira
Lessa

Determinação da atividade metabólica através do
monitoramento da emissão de CO2 de produtos agrícolas
armazenados sob diferentes condições
Dinâmica populacional, sustentabilidade e uso de habitats
essenciais de elasmobrânquios na costa de Pernambuco.

BIC-14145.05/17

UFRPE - Recife

Valdemiro Amaro da Silva
Júnior

Vias de transmissão e tratamento de hamster
experimentalmente infectados por leishmania infantum

BIC-05625.06/17

UFRPE - Recife

William Severi

BIC-22305.01/17

UFRPE - Serra
Talhada

Ellen Karine Diniz Viégas

BIC-14125.04/17

UFRPE - Serra
Talhada

Mauricio Luiz de Mello
Vieira Leite

Sistema de apoio à decisão para gestão ambiental do
arranjo produtivo da piscicultura em reservatórios no
semiarido de Pernambuco
Utilização de águas dessalinizadas no cultivo de hortaliças
em sistema hidropônico como alternativa agrícola ao
semiárido pernambucano
Avaliação agronômica de genótipos de milheto em
diferentes sistemas de cultivo

BIC-19665.07/17

UNIVASF

Daniel Ribeiro Menezes

Leite fermentado de cabra como potencial probiótico em
cães

BIC-00635.06/17

UNIVASF

Jose Fernando Bibiano
Melo

Utilização dos resíduos da fruticultura do semiárido na
alimentação do tambaqui

BIC-18805.04/17

UNIVASF

Mário Adriano Ávila
Queiroz

Produção, fenação e valor nutricional de forrageiras
consorciadas na região do submédio Vale do São Francisco
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BIC-20975.05/17

UNIVASF

Mateus Matiuzzi da Costa

Produção de biofilme em corynebacterium
pseudotuberculosis: papel das lectinas de superfície

BIC-13055.04/17

UNIVASF

Rafael Torres de Souza
Rodrigues

BIC-05695.01/17

UNIVASF

Rita de Cássia Rodrigues
Gonçalves Gervásio

BIC-21955.04/17

UNIVASF

Sandra Mari Yamamoto

Uso de farelo de resíduo do beneficiamento de feijão como
uma alternativa de concentrado proteico na alimentação de
caprinos no semiárido Brasileiro
Potencial inseticida de espécies vegetais do bioma caatinga
para controle do pulgão-preto-do-feijoeiro, aphis craccivora
koch (hemiptera: aphididae)
Feno de faveleira (cnidoscolus phyllacanthus) na
alimentação de ovinos no semiárido nordestino

BIC-22345.04/17

UNIVASF

Sandra Mari Yamamoto

Feno de faveleira (cnidoscolus phyllacanthus) na
alimentação de ovinos no semiárido nordestino

Competência vetorial de culicídeos vetores para arbovírus
emergentes

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
BIC-15182.13/17

CPqAM/FIOCRUZ

Constância Flávia
Junqueira Ayres Lopes

BIC-09362.13/17

CPqAM/FIOCRUZ

Rosângela Maria Rodrigues Avaliação de dois métodos de coleta para vigilância de
Barbosa
arbovírus em mosquitos do gênero aedes e culex.

BIC-13012.06/17

FAFIRE

BIC-14532.08/17

FAINTVISA

BIC-23202.02/17

IPA

BIC-07892.01/17

UFPE - Recife

BIC-01152.12/17

UFPE - Recife

BIC-01762.05/17

UFPE - Recife

André Morgado Esteves

BIC-18572.08/17

UFPE - Recife

Cíntia Renata Costa Rocha

BIC-14682.10/17

UFPE - Recife

Cristiane Moutinho Lagos
de Melo

BIC-15072.10/17

UFPE - Recife

Cristiane Moutinho Lagos
de Melo

Declaração de dispensa

BIC-19312.11/17

UFPE - Recife

Fabricio Oliveira Souto

BIC-09732.10/17

UFPE - Recife

Ivone Antônia de Souza

BIC-09852.02/17

UFPE - Recife

Jaqueline de Azevedo Silva

BIC-10042.02/17

UFPE - Recife

Jaqueline de Azevedo Silva

BIC-08342.04/17

UFPE - Recife

Luciana Iannuzzi

Efeito do resveratrol combinado ao programa de
condicionamento físico sobre o perfil inflamatório e à
aptidão física em idosas
Análise do perfil fitoquímico e da toxicidade do extrato
etanólico das folhas de jatropha sp. E avaliação da sua
atividade antitumoral
Avaliação do papel terapêutico da vitamina d e influência do
genoma do hospedeiro na resposta infecciosa contra o
mycobacterium tuberculosis
Avaliação do papel terapêutico da vitamina d e influência do
genoma do hospedeiro na resposta infecciosa contra o
mycobacterium tuberculosis
Coleção entomológica da UFPE: renovação e ampliação do
acesso aos usuários

Franklin Magliano da
Cunha
Alexandre Libanio Silva
Reis
Valesca Pandolfi

Avaliação fisiológica do intestino médio e túbulos de
malpighi de ninfas do predador podisus nigrispinus após
alimentadas com presas tratadas com nim
Caracterização molecular e níveis de divergência genética
de enzimas fibrinolíticas isoladas a partir de linhagens de
cogumelos comestíveis e medicinais terapêuticos
Estratégias tecnológicas para seleção e difusão de
germoplasma do feijão-caupi para o estado de Pernambuco

Alexandre Gomes da Silva

Toxicidade de óleos essenciais de folhas de eugenia
brejoensis a organismos não-alvos: um potencial
biolarvicida no controle populacional de aedes aegypti
André Luiz Cabral Monteiro Mucoromycotina em brejos de altitude do semiárido de
de Azevedo Santiago
Pernambuco
A diversidade de nematoides no bioma caatinga: um estudo
de caso no Parque Nacional do Vale do Catimbau,
Pernambuco, Brasil
Purificação, caracterização bioquímica e análise de
potenciais aplicações biotecnológicas de lectinas de fungos
patogênicos
Análise dos efeitos biológicos dos extratos aquosos e de
lectinas isoladas de malpighia emarginata, tithonia
diversifolia, caesalpinia pulcherrima, xylopia frutescens e
campomanesia xanthocarpa
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BIC-02812.10/17

UFPE - Recife

Maria Bernadete de Sousa
Maia

BIC-15792.10/17

UFPE - Recife

Maria Bernadete de Sousa
Maia

BIC-02532.07/17

UFPE - Recife

Matilde Cesiana da Silva

BIC-05492.02/17

UFPE - Recife

Paula Sandrin Garcia

Avaliação da segurança/eficácia de um bioproduto obtido
de parkinsonia aculeata l. (caesalpinioideae) em modelo
experimental de síndrome metabólica
Avaliação da segurança/eficácia de um bioproduto obtido
de parkinsonia aculeata l. (caesalpinioideae) em modelo
experimental de síndrome metabólica
Efeitos do estresse pós-natal precoce associado a estresse
crônico tardio sobre o comportamento alimentar e ativação
neuronal no núcleo accumbens.
Expressão de genes da via wint e sua relação com o
tratamento e prevenção de osteoporose

BIC-00942.12/17

UFPE - Recife

Roger Fagner Ribeiro Melo

Ascomicetos do Brasil: diversidade, ecologia e potencial
biotecnológico

BIC-07142.01/17

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

José Eduardo Garcia

BIC-08352.06/17

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

Lisiane dos Santos Oliveira

Caracterização molecular do gene mbl (mannose-binding
lectin) em cervídeos neotropicais: uma contribuição para o
estudo das doenças infecciosas em animais selvagens
Efeito do desmame precoce sobre a morfologia da artéria
aorta e da veia cava

BIC-00532.03/17

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

Maria De Fatima De
Oliveira Carvalho

Diversidade morfológica e molecular das bryopsidales
(chlorophyta) no litoral do estado de Pernambuco

BIC-07552.07/17

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

Yves Andre Marc Tourneur

BIC-17972.08/17

UFRPE - Recife

Janaina de Albuquerque
Couto

BIC-08472.13/17

UFRPE - Recife

Jaqueline Bianque de
Oliveira

Avaliação de alterações de neurônios do núcleo do trato
solitário em ratos de mães submetidas a desnutrição
proteica perinatal.
Construção de sequencias didáticas baseadas no modelo
das múltiplas perspectivas - Pernambuco (MOMUP-PE):
ensinando bioquímica em uma perspectiva sistêmicocomplexa
Parasitos da ictiofauna da região nordeste do Brasil

BIC-18032.04/17

UFRPE - Recife

Maria Adélia Borstelmann
de Oliveira

BIC-10442.02/17

UFRPE - Recife

Paulo Roberto Eleuterio de
Souza

BIC-08942.05/17

UFRPE - Recife

Thiago Gonçalves Souza

BIC-19282.12/17

UNICAP

BIC-19862.12/17

UNICAP

BIC-01822.12/17

UNIVASF

BIC-00782.01/17

UNIVASF

BIC-10082.02/17

UNIVASF

BIC-22692.10/17

UNIVASF

Avaliação comportamental e do estresse a partir dos níveis
de hormônios glicocorticoides em callithrix jacchus sob a
influência de uma espécie exótica de primata na Reserva
Biológica de Saltinho – PE.
Farmacogenômica na doença de Parkinson

Utilizando funções ecológicas e história evolutiva das
espécies para entender os processos ecológicos que
influenciam a dinâmica das comunidades e o
funcionamento ecossistêmico
Galba Maria de Campos
Produção de quitosana e biossurfactantes por processos
Takaki
microbiológicos utilizando substratos renováveis como
estratégia na redução de custos e potencial biotecnológico
Galba Maria de Campos
Produção de quitosana e biossurfactantes por processos
Takaki
microbiológicos utilizando substratos renováveis como
estratégia na redução de custos e potencial biotecnológico
Andrea Vieira Colombo
“Avaliação microbiológica das espécies isoladas por úlceras
de pressão em pacientes do Hospital Universitário do
semiárido de Pernambuco”
Jane Eyre Gabriel
Caracterização do polimorfismo a122v na proteína
receptora de quimiocina do tipo 1 (cxcr1) associado com
suscetibilidade à mastite em bovinos (bos taurus) por
análises in silico
Michely Correia Diniz
Diversidade genética e relações filogenéticas em formigas
do gênero plathytyrea e ectatomma (hymenoptera:
formicidae)
Rosemairy Luciane Mendes Avaliação do potencial antitumoral, anti-inflamatório,
antinociceptivo e antioxidante de polissacarídeo de libidibia
ferrea mart.
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BIC-19782.06/17

UPE - Garanhuns

Luiza Rayanna Amorim de
Lima

Avaliação da expressão diferencial de glicosiltranferases,
metaloproteinases e timps em câncer de pâncreas

BIC-21022.06/17

UPE - Garanhuns

Luiza Rayanna Amorim de
Lima

Avaliação da expressão diferencial de glicosiltranferases,
metaloproteinases e timps em câncer de pâncreas

BIC-18022.09/17

UPE - Recife e RMR

Patrícia Muniz Mendes
Freire de Moura

BIC-12212.11/17

UPE - Recife e RMR

Priscila Mayrelle da Silva
Castanha

BIC-16412.08/17

UPE - Recife e RMR

Rosana Anita da Silva
Fonseca

Estudo da interação da lectina ligadora de manose (MBL)
com eritrócitos hba e hbss e seu efeito na elasticidade da
membrana eritrocitária
O papel da imunidade antidengue materna na infecção pelo
zika vírus durante a gestação: mediação de aumento da
infectividade viral e suas consequências na determinação
de doença congênita.
Avaliação do teor de ácido fólico em farinhas de trigo e
milho fortificadas para consumo humano

BIC-19482.03/17

UPE - Recife e RMR

Washington Soares
Ferreira Júnior

Fatores geracionais e familiares afetam a percepção de
eficácia de tratamentos baseados em plantas medicinais?
Uma avaliação da eficácia percebida em uma comunidade
rural no nordeste brasileiro.

Patricia Lins Azevedo do
Nascimento

Associação entre autopercepção de saúde bucal e indicador
epidemiológico: um estudo em adolescentes de uma
comunidade quilombola do agreste pernambucano
Perfil epidemiológico dos municípios com situação
indeterminada para filariose na Região Metropolitana do
Recife: Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho,
Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca,
Itapissuma, Moreno, Paulista e São Lourenço da Mata

CIÊNCIAS DA SAÚDE
BIC-14354.02/17

ASCES

BIC-11844.06/17

CPqAM/FIOCRUZ

Zulma Maria Medeiros

BIC-11994.06/17

CPqAM/FIOCRUZ

Zulma Maria Medeiros

Perfil epidemiológico dos municípios com situação
indeterminada para filariose na Região Metropolitana do
Recife: Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho,
Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca,
Itapissuma, Moreno, Paulista e São Lourenço da Mata

BIC-21574.03/17

FAVIP

Tadeu Jose da Silva
Peixoto Sobrinho

BIC-18634.06/17

FCM- UPE

Analíria Moraes Pimentel

Bioprospecção e potencial tecnológico de plantas da
caatinga indicadas por usuárias de uma unidade básica de
saúde do agreste pernambucano
Frequência de mães em aleitamento materno exclusivo nos
primeiros seis meses de vida do neonato

BIC-17044.01/17

FCM- UPE

Demócrito de Barros
Miranda Filho

BIC-12324.06/17

FCM- UPE

José Eudes de Lorena
Sobrinho

BIC-08204.06/17

FCM- UPE

Paulo Neves Baptista Filho

Cobertura vacinal de puérperas e recém-nascidos de uma
maternidade da região metropolitana do Recife

BIC-08914.06/17

FCM- UPE

Paulo Neves Baptista Filho

BIC-15034.01/17

FCM- UPE

Ulisses Ramos
Montarroyos

BIC-17984.01/17

FPS-IMIP

João Guilherme Bezerra
Alves

Características epidemiológicas e clínicas da coqueluche em
menores de seis meses nascidas em uma maternidade
pública da Região Metropolitina do Recife após a introdução
da vacina DTPA nas gestantes
Fatores que interferem no escore de qualidade de vida e
adesão ao tratamento antirretroviral em pessoas com 50
anos ou mais que vivem com HIV/AIDS
Apego materno-fetal em gestantes adolescentes e adultas:
estudo comparativo

BIC-12224.04/17

FSM

Meiriana Xavier Vila Nova

Associação entre diferentes polimorfismos e lipodistrofia em
pacientes soropositivos para HIV em terapia antirretroviral
no estado de Pernambuco – um estudo transversal de
caráter analítico
Rede de atenção à saúde para doenças reumatológicas no
estado de Pernambuco

Detecção de contaminação alimentar em rescintos
alimentícios próximos à unidades hospitalares
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BIC-12034.05/17

FSM

BIC-21274.06/17

FUNDAJ

Cristine Vieira do Bonfim

BIC-12584.01/17

HEMOPE

Cintia Gonsalves de Faria
Machado

BIC-20474.01/17

HEMOPE

Maria Socorro de
Mendonça Cavalcanti

Identificação da frequência e características clinico
laboratoriais das neoplasias mieloproliferativas crônicas:
mielofibrose primária, policitemia vera e trombocitose
essencial, na fundação Hemope.
Avaliação dos polimorfismo do gene il10 em pacientes com
úlcera de membros inferiores e com anemia falciforme

BIC-00144.01/17

IMIP

Maria Julia Gonçalves de
Mello

Retardo no diagnóstico de crianças com tumor de sistema
nervoso central

BIC-01374.01/17

IMIP

Maria Julia Gonçalves de
Mello

Fatores de risco para mortalidade em um ano de pacientes
oncológicos idosos: um estudo de coorte

BIC-10724.01/17

IMIP

Mecciene Mendes da Silva

BIC-18954.06/17

UFPE - Caruaru

Francisco de Assis da Silva
Santos

BIC-11124.06/17

UFPE - Caruaru

Juliana Martins Barbosa da
Silva Costa

BIC-02874.06/17

UFPE - Caruaru

Vitor Caiaffo Brito

A uvb-suscetibilidade na infecção por hpvbeta e no
carcinoma espinocelular na pele fotoexposta de adultos e
idosos
Parcerias público-privadas na saúde: da atenção básica a
gestão hospitalar, análise de rendimento e de indicadores
de saúde
Núcleo de apoio à saúde da família (NASF): uma análise
dos componentes alimentação, nutrição e atividade física na
rede de atenção aos hipertensos e diabéticos em
Pernambuco.
Descrição do perfil e impacto de variáveis demográficas,
familiares, socioeconômicas, maternas e ao nascimento
sobre a qualidade de vida, do sono, variáveis
antropométricas, perfil glicêmico e variáveis
cardiorrespiratórias de crianças e adolescentes port

BIC-23174.01/17

UFPE - Recife

Dinaldo Cavalcanti de
Oliveira

BIC-12654.07/17

UFPE - Recife

Adriana de Oliveira
Camargo Gomes

Análise vocal de pacientes com disfonias organofuncionais

BIC-13534.07/17

UFPE - Recife

Adriana de Oliveira
Camargo Gomes

Análise vocal de pacientes com disfonias organofuncionais

BIC-04474.06/17

UFPE - Recife

Adriana Falangola
Benjamin Bezerra

BIC-18924.03/17

UFPE - Recife

Almir Gonçalves
Wanderley

BIC-01934.07/17

UFPE - Recife

Ana Nery Araújo

BIC-04954.08/17

UFPE - Recife

Andrea Lemos Bezerra de
Oliveira

BIC-12064.08/17

UFPE - Recife

BIC-13914.02/17

UFPE - Recife

BIC-22884.02/17

UFPE - Recife

Vilma Sobral Bezerra

TÍTULO
Produção, avaliação microbiológica e sensorial de produtos
alimentícios elaborados com polpa e semente de pitomba
(talisia esculenta radlk)
Perfil epidemiológico dos municípios com situação
indeterminada para filariose na Região Metropolitana Do
Recife: Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho,
Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca,
Itapissuma, Moreno, Paulista e São Lourenço da Mata

Associação entre a mutações e polimorfismos geneticos e a
doença arterial coronariana

Iniciativas inovadoras na organização das redes
assistenciais e regiões de saúde e seu impacto na
estruturação da oferta no sus: um estudo avaliativo,
Estudo pré-clínico do efeito anti-hiperglicêmico do ácido
gálico em ratos diabéticos tipo I induzidos por
estreptozotocina
O uso da voz em artistas de rua

Efeitos da episiotomia no suporte dos órgãos pélvicos em
adolescentes primíparas avaliadas por ultrassonografia
transperineal
Armele de Fatima Dornelas Efeitos agudos do treinamento de vibração de corpo inteiro
de Andrade
sobre as variáveis cardiopulmonares em jovens e idosos
sedentários
Bruna de Carvalho Farias
Saúde bucal e fatores biopsicossociais em adolescentes
Vajgel
escolares
Bruna de Carvalho Farias
Vajgel

Estudo das coroas monolíticas e metalo-cerâmicas sobre
implantes instaladas em diabéticos tipo 2 – ensaio clínico
randomizado
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TÍTULO

BIC-09284.04/17

UFPE - Recife

Cecilia Maria Farias de
Queiroz Frazão

BIC-09454.04/17

UFPE - Recife

Cecilia Maria Farias de
Queiroz Frazão

BIC-02654.02/17

UFPE - Recife

Claudio Heliomar Vicente
da Silva

Associação dos diagnósticos de enfermagem da classe
autocuidado com os dados clínicos de pacientes submetidos
à diálise peritoneal
Associação dos diagnósticos de enfermagem da classe
autocuidado com os dados clínicos de pacientes submetidos
à diálise peritoneal
Avaliação da qualidade de cimentação de microlaminado
cerâmicos

BIC-20814.02/17

UFPE - Recife

Daene Patricia Tenorio
Salvador Da Costa

Estudo comparativo da abrasividade de cremes dentais
clareadores no esmalte dentário humano

BIC-14374.03/17

UFPE - Recife

Danielle Cristine Almeida
Silva de Santana

BIC-14864.03/17

UFPE - Recife

Danielle Cristine Almeida
Silva de Santana

BIC-10174.01/17

UFPE - Recife

Dinaldo Cavalcanti de
Oliveira

Desenvolvimento e caracterização de sistemas de liberação
nanoestruturados para a administração tópica de
ibuprofeno
Desenvolvimento e caracterização de sistemas de liberação
nanoestruturados para a administração tópica de
ibuprofeno
Associações entre mutações e polimorfismos geneticos e
doença arterial coronariana

BIC-00854.01/17

UFPE - Recife

BIC-20074.01/17

UFPE - Recife

BIC-04194.07/17

UFPE - Recife

Emmanuelle Tenorio
Albuquerque Godoi
Berenguer de
Emmanuelle Tenorio
Albuquerque Godoi
Berenguer de
Hilton Justino Da Silva

Avaliação longitudinal de indivíduos infectados com o vírus
da imunodeficiência humana para detecção precoce da
aterosclerose por ultrassonografia Doppler
Avaliação longitudinal de indivíduos infectados com o vírus
da imunodeficiência humana para detecção precoce da
aterosclerose por ultrassonografia Doppler
Atividade elétrica da musculatura supra hioidea e pressão
da língua durante a deglutição de idosos

BIC-22744.08/17

UFPE - Recife

Kátia Karina do Monte
Silva Machado

BIC-22784.08/17

UFPE - Recife

Kátia Karina do Monte
Silva Machado

BIC-19854.06/17

UFPE - Recife

Manuela Figueiroa Lyra de
Freitas

BIC-22454.06/17

UFPE - Recife

Manuela Figueiroa Lyra de
Freitas

BIC-15574.01/17

UFPE - Recife

Marcelo Moraes Valença

Eficácia da estimulação magnética transcraniana associada
à terapia manual no controle da dor e funcionalidade de
pacientes com osteoartrite de joelho: ensaio clínico
controlado randomizado
Eficácia do treino de marcha com suporte de peso corporal
associado a estimulação magnética transcraniana na
recuperação sensório-motora de pacientes lesados
medulares: ensaio clínico randomizado duplo cego
Efeito da associação naltrexona/bupropiona sobre a via de
sinalização dopaminérgica do comportamento alimentar em
ratos wistar obesos
Avaliação em ratos do potencial antiobesidade de extratos
brutos das folhas e cascas do caule de canela
(cinnamomum zeylanicum)
Análise da presença de crises convulsivas em pacientes
portadores de tumores cerebrais primários

BIC-07124.08/17

UFPE - Recife

Marcelo Renato Guerino

Eficácia da eletroacupuntura e tens tipo acupuntura na dor
crônica em pacientes com osteoartrite de joelho

BIC-11274.08/17

UFPE - Recife

Marcelo Renato Guerino

Análise da marcha com uso de eletroestimulação funcional
em pacientes com pé equino

BIC-15804.08/17

UFPE - Recife

Marcus Costa de Araújo

Eficácia e eficiência de produtos assistivos nacionais sobre a
grafomotricidade de crianças com discinesia

BIC-17084.08/17

UFPE - Recife

Efeitos da prática mental sobre a marcha e o risco de
quedas em pessoas com doença de Parkinson

BIC-17654.01/17

UFPE - Recife

Maria das Graças
Wanderley de Sales
Coriolano
Maria Ines Remigio de
Aguiar

BIC-19394.03/17

UFPE - Recife

Monica Felts de La Roca
Soares

Dispersões sólidas ternárias para incremento de
solubilidade do fármaco posaconazol

BIC-03614.08/17

UFPE - Recife

Patrícia Érika de Melo
Marinho

Efeitos da plataforma vibratória sobre a variabilidade da
frequencia cardíaca em transplantados renais: ensaio clínico
controlado e randomizado

Efeitos da gastrectomia vertical sobre o coração
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BIC-03824.08/17

UFPE - Recife

Patrícia Érika de Melo
Marinho

BIC-05234.09/17

UFPE - Recife

Pedro Pinheiro Paes Neto

BIC-12354.03/17

UFPE - Recife

Rafael Matos Ximenes

BIC-05364.05/17

UFPE - Recife

Rubem Carlos Araújo
Guedes

BIC-21234.06/17

UFPE - Recife

Sandra Valongueiro Alves

BIC-02994.07/17

UFPE - Recife

Silvana Maria Sobral Griz

Estudo do processamento temporal auditivo e a
compreensão de fala em ruído

BIC-05774.08/17

UFPE - Recife

Sílvia Regina Arruda de
Moraes

BIC-11954.01/17

UFPE - Recife

Simone Cristina Soares
Brandão

BIC-22944.09/17

UFPE - Recife

Vilde Gomes de Menezes

Treino em esteira assoaciado à insulinoterapia sobre a
restauração das propriedades biomecânicas e estruturais do
tendão do calcâneo em ratos wistar induzidos ao diabetes
experimental
Impacto dos níveis de tsh na qualidade de vida e na
eficácia da radiodoterapia em pacientes tireoidectomizados
por câncer diferenciado da tireoide.
“Políticas públicas e gestão no esporte e lazer nas regiões
norte e nordeste do Brasil”,

BIC-03834.06/17

UFPE - Recife

Vilma Costa de Macêdo

Sífilis na gestação e a sua influência na morbidade
materno-infantil

BIC-06374.02/17

UFPE - Recife

Viviane Colares Soares de
Andrade Amorim

O consumo de bebidas energéticas por adolescentes e a
sua associação com cárie e trauma dentário

BIC-00514.01/17

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

Carolina Peixoto
Magalhaes

Análise morfofuncional dos forames emissários parietais

BIC-23044.09/17

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

Flávio Renato Barros da
Guarda

BIC-08304.04/17

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

Jaqueline Galdino
Albuquerque

Custos e consequências da atividade física no programa
academia da saúde: bases preparatórias para a avaliação
econômica de programas de promoção da atividade física
no sistema único de saúde
Padrão de consumo de drogas e avaliação da saúde mental
de estudantes de nível superior

BIC-01784.08/17

UFRPE - Recife

Anna Myrna Jaguaribe de
Lima

Validação e confiabilidade do teste de degrau de seis
minutos e na apneia obstrutiva do sono

BIC-21604.08/17

UNICAP

Cristiana Maria Macedo de
Brito

Abordagens fisioterapêuticas para o desenvolvimento
neuropsicomotor na infância e adolescência

BIC-08324.06/17

UNIVASF

Cheila Nataly Galindo
Bedor

Microcefalia: uma análise da assistência à saúde prestada
na atenção primária

BIC-08844.06/17

UNIVASF

Cheila Nataly Galindo
Bedor

Cuidado humanizado à pessoa surda: perspectiva do
profissional de saúde

BIC-15944.03/17

UNIVASF

Fabrício Souza Silva

Avaliação da atividade espasmolítica e antiasmática dos
monoterpenos carvona e citronelal

BIC-16044.03/17

UNIVASF

Fabrício Souza Silva

Avaliação da atividade espasmolítica e antiasmática dos
monoterpenos carvona e citronelal

BIC-13904.06/17

UNIVASF

Matheus Rodrigues Lopes

Avaliação do letramento em saúde dos usuários das
unidades básicas de saúde

BIC-12754.06/17

UNIVASF

Rodrigo Feliciano do
Carmo

Prevalência de coinfecção leishmania-HIV/AIDS no
município de Petrolina-PE

BIC-06094.01/17

UPE

Hugo Rafael de Souza e
Silva

Investigação da existência de construto dependência
tecnológica

Efeitos da plataforma vibratória sobre a variabilidade da
frequencia cardíaca em transplantados renais: ensaio clínico
controlado e randomizado
A influência da ordem dos exercício sobre o lactato
sanguíneo, respostas psicológicas, perceptivas e afetivas
Avaliação etnoguiada da atividade antimicrobiana de
plantas medicinais da caatinga frente a isolados clínicos de
orofaringe
Interação taurina-pilocarpina em ratos jovens previamente
amamentados em condições desfavoráveis: estudo
eletrofisiológico e imunohistoquímico
Doenças cardiovasculares e mortalidade materna - novo
padrão de causas de morte
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BIC-06244.01/17

UPE

BIC-13634.08/17
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Hugo Rafael de Souza e
Silva

Investigação da existência de construto dependência
tecnológica

UPE - Petrolina

Francis Trombini de Souza

BIC-13874.08/17

UPE - Petrolina

Francis Trombini de Souza

BIC-18844.08/17

UPE - Petrolina

Paulo Adriano Schwingel

Análise do equilíbrio postural, força muscular, flexibilidade
articular e qualidade de vida de idosos praticantes de
atividade física nas academias ao ar livre da cidade de
Petrolina - PE
Tradução, adaptação transcultural e validação do
instrumento knee oa pre-screening questionnaire para o
português Brasileiro
Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com apneia
obstrutiva do sono (aos) no Vale do São Francisco

BIC-19254.08/17

UPE - Petrolina

Paulo Adriano Schwingel

BIC-06004.08/17

UPE - Petrolina

BIC-10424.08/17

UPE - Petrolina

Rodrigo Cappato de Araújo Dor no ombro em adolescentes atletas: prevalência, fatores
associados e sua influência sobre medidas de função do
membro superior
Victor Ribeiro Neves
Estudo da influência do gênero e da idade sobre o controle
autonômico cardíaco de indivíduos saudáveis

BIC-14074.08/17

UPE - Petrolina

BIC-07574.02/17

Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com apneia
obstrutiva do sono (aos) no Vale do São Francisco

Victor Ribeiro Neves

Estudo da influência do gênero e da idade sobre o controle
autonômico cardíaco de indivíduos saudáveis

UPE - Recife e RMR

Ana Paula Veras Sobral

BIC-16434.01/17

UPE - Recife e RMR

Antonio Medeiros
Peregrino da Silva

Análise imuno-histoquímica das metaloproteinases 7, 9 e da
cox-2 no ameloblastoma unicístico e queratocisto
odontogênico
Disfunções tireoidianas em pacientes com depressão

BIC-14464.02/17

UPE - Recife e RMR

Arnoldo Vasconcelos de
Alencar Filho

Avaliação da incidência de cárie dentária em crianças após
o uso de dentifrício enriquecido com nanofluoreto de prata

BIC-16694.02/17

UPE - Recife e RMR

Arnoldo Vasconcelos de
Alencar Filho

Avaliação das condições bucais em crianças com síndrome
congênita do zika vírus

BIC-21334.01/17

UPE - Recife e RMR

Carolina da Cunha Correia

Avaliação morfológica, histoquímica e imuno-histoquímica
das miopatias

BIC-14954.01/17

UPE - Recife e RMR

Dilênia de Oliveira Cipriano Estudo dos fatores genéticos associados à fibrilação atrial
Torres

BIC-14214.06/17

UPE - Recife e RMR

Eliane Campos Coimbra

BIC-21294.06/17

UPE - Recife e RMR

Fabia Maria de Lima

BIC-22274.09/17

UPE - Recife e RMR

Lívia Tenorio Brasileiro

BIC-11864.09/17

UPE - Recife e RMR

Manoel da Cunha Costa

BIC-10804.04/17

UPE - Recife e RMR

Maria Beatriz Araújo Silva

BIC-08374.02/17

UPE - Recife e RMR

Mônica Maria de
Albuquerque Pontes

A constituição dos saberes escolares em educação física por
professores generalistas: uma analise da prática
pedagógica na rede municipal de ensino do Recife
Comportamento da composição corporal e alterações
metabólicas em mulheres praticantes de atividade física de
acordo com o avanço da idade
Perfil clínico e epidemiológico das arboviroses (dengue,
chikungunya, zika) no Distristo Sanitário III do município do
Recife
Percepção dos discentes sobre a influência do estágio
curricular obrigatório na formação acadêmica

BIC-08564.02/17

UPE - Recife e RMR

Mônica Maria de
Albuquerque Pontes

Percepção dos docentes sobre a influência do estágio
curricular obrigatório na formação do cirurgião-dentista

BIC-06654.06/17

UPE - Recife e RMR

Silvana de Fátima Ferreira
da Silva Caires

Estudo da ocorrência e aperfeiçoamento diagnóstico de
parasitos emergentes/oportunistas intestinais

BIC-11004.04/17

UPE - Recife e RMR

Simone Maria Muniz da
Silva Bezerra

Qualidade de vida e adesão terapeutica de pacientes com
insuficiencia cardiaca congestiva

Caracterização do perfil epidemiológico de pacientes com
câncer cervical atendidas no Centro de Oncologia (CEON)
do Hospital Universitário Oswaldo Cruz de Pernambuco
(HUOC/PE)
Prevalência de depressão em idosos indígenas diabéticos
com alteração cognitiva
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BIC-11054.04/17

UPE - Recife e RMR

ORIENTADOR

TÍTULO

Simone Maria Muniz da
Silva Bezerra

Adesão terapêutica e auto cuidado em pacientes em uso de
anticoagulantes orais

CIÊNCIAS EXATAS
BIC-20151.03/17

CESAR

Felipe Silva Ferraz

Um mecanismos de anonimato aplicado a soluções
interoperáveis e heterogêneas

BIC-19001.03/17

CESAR

Ioram Schechtman Sette

Federação de políticas de autorização em ambientes multinuvem heterogêneos

BIC-20421.03/17

FSM

Sidney Marlon Lopes de
Lima

BIC-20941.03/17

FSM

Sidney Marlon Lopes de
Lima

BIC-04411.03/17

UFPE - Recife

Adriano Augusto De
Moraes Sarmento

BIC-04221.07/17

UFPE - Recife

Alcides Nobrega Sial

BIC-17941.07/17

UFPE - Recife

Ana Lúcia Bezerra
Candeias

Antivírus com aprendizado baseado em redes neurais
artificiais visando detectar malwares dotados de antiforense digital
Antivírus com aprendizado baseado em redes neurais
artificiais visando detectar malwares dotados de antiforense digital
Synthehigher: ambiente para desenvolvimento incremental
de projeto de sistemas embarcados a partir de
especificações em um alto nível de abstração
Plutonismo intermediário a ácido neoproterozóico nas faixas
de dobramentos Cachoeirinha-Salgueiro e Alto Pajeú,
domínio transversal da província Borborema, reanalisado à
luz de novos dados geoquímicos e isotópicos
Extração de feições em imagens de sensoriamento remoto
utilizando morfologia matemática

BIC-18161.07/17

UFPE - Recife

Ana Lúcia Bezerra
Candeias

Extração de feições em imagens de sensoriamento remoto
utilizando morfologia matemática

BIC-20101.06/17

UFPE - Recife

Antonio Rodolfo de Faria

BIC-18851.07/17

UFPE - Recife

Danielle Gomes da Silva

BIC-19711.08/17

UFPE - Recife

Dóris Regina Aires Veleda

Síntese, docking e atividade antichagásica de novos
derivados híbridos isoxazolina/tiazolidinadiona como
alternativa terapêutica ao benznidazol
Evolução da paisagem geomorfológica da zona da mata
pernambucana a partir dos estudos dos modelados de
denudação e acumulação no município de Quipapá
Modelo regional de produtividade primária da pluma do
Amazonas

BIC-02021.07/17

UFPE - Recife

Enelise Katia Piovesan

Ostracodes de depósito lagunar da formação sousa, bacia
rio do peixe, nordeste do Brasil

BIC-21581.06/17

UFPE - Recife

Filipe da Silva Lima

BIC-02191.03/17

UFPE - Recife

Francisco de Assis Tenorio
de Carvalho

Estudo dos efeitos específicos de íons em micelas catiônicas
reversas e sua aplicação na síntese de nanopartículas de
sílica-gel
Métodos não supervisionados de classificação para dados
quantitativos e simbólicos

BIC-10001.08/17

UFPE - Recife

José Souto Rosa Filho

BIC-07941.08/17

UFPE - Recife

Manuel de Jesús Flores
Montes

BIC-19751.08/17

UFPE - Recife

Marcus André Silva

Formação e evolução da camada de barreira na borda
sudoeste do Atlântico Tropical

BIC-21041.08/17

UFPE - Recife

Marcus André Silva

Formação e evolução da camada de barreira na borda
sudoeste do atlântico tropical

BIC-18701.08/17

UFPE - Recife

Maria Elisabeth de Araújo

BIC-12051.06/17

UFPE - Recife

Nathália Bezerra de Lima

Naufrágios de Pernambuco como ambiente para
recrutamento de peixes associados a recifes: influência de
fatores bióticos e abióticos
Complexos de íons lantanídeos: intensificação da
luminescência, síntese e mecanismos de reação

BIC-02721.08/17

UFPE - Recife

Pedro Augusto Mendes de
Castro Melo

Uso de abordagem descritiva e experimental na
caracterização da conexão da fauna bentônica em
ambientes costeiros tropicais - CONEBE
Atualização metodológica nos estudos do sistema carbonato
e fluxo de CO2 no litoral de Pernambuco

O papel dos copepoda no consumo do fitoplâncton em um
estuário eutrofizado (Bacia do Pina, Pernambuco)
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BIC-09321.03/17

UFPE - Recife

Ricardo Massa Ferreira
Lima

Modelagem e avaliação de desempenho de sistemas
dinâmicos de eventos discretos

BIC-09621.06/17

UFPE - Recife

Sebastião José de Melo

BIC-15881.06/17

UFPE - Recife

Sebastião José de Melo

Pirimidinas: síntese por meio convencional e/ou microondas e ultrassom e avaliação de suas atividades
farmacológicas
Flavonóides: síntese por meio convencional e por ultrassom
e avaliação das atividades antioxidante

BIC-06011.07/17

UFPE - Recife

Valderez Pinto Ferreira

BIC-09921.03/17

UFPE - Recife

Veronica Teichrieb

BIC-12021.06/17

UFPE - Recife

Walter Mendes de Azevedo Preparação, caracterização e aplicações de materiais nano
estruturados híbridos

BIC-05871.03/17

UFRPE - Recife

Douglas Véras e Silva

BIC-14591.03/17

UFRPE - Recife

Filipe Rolim Cordeiro

BIC-13311.03/17

UFRPE - Recife

Glauco Estácio Gonçalves

BIC-02251.03/17

UFRPE - Recife

Péricles Barbosa Cunha de
Miranda

Otimização de designs de algoritmos de inteligência
computacional

BIC-02321.03/17

UFRPE - Recife

Péricles Barbosa Cunha de
Miranda

Otimização de designs de algoritmos de inteligência
computacional

BIC-18231.06/17

UFRPE - Serra
Talhada

Eduardo de Castro Aguiar

BIC-04381.06/17

UFRPE - Serra
Talhada

Túlio Ricardo Couto de
Lima Souza

Estudo da viabilidade dos alcaloides da prosopis juliflora
contra o aedes aegypti por métodos computacionais e
experimentais
Métodos de química verde aplicados a alilação de aldeídos
visando a obtenção de álcoois homoalílicos quirais

BIC-01641.03/17

UNIVASF

Jorge Luis Cavalcanti
Ramos

BIC-01681.03/17

UNIVASF

Jorge Luis Cavalcanti
Ramos

BIC-12451.03/17

UPE - Recife e RMR

Bruno José Torres
Fernandes

Mineração e visualização de dados educacionais para
suporte ao monitoramento da evasão na educação a
distância
Mineração e visualização de dados educacionais para
suporte ao monitoramento da evasão na educação a
distância
Sistema inteligente para prevenção de escaras e depressão
em pacientes com mobilidade prejudicada

BIC-09791.01/17

UPE - Recife e RMR

Emerson Alexandre de
Oliveira Lima

Desenvolvimento de algoritmos de reconstrução de
imagens para a tomografia gama de processo industrial

Correlação geológica entre os domínios zona transversal e
Pernambuco alagoas da província Borborema com o
domínio nw camarões do cinturão de dobramentos da
África Central
Aprimoramento de técnicas para orientação de exercício
terapêutico em aplicações de realidade aumentada
utilizando reconhecimento de gestos biomecânicos e
exploração de métodos de reconhecimentos de gestos
funcionais

Aplicação de técnicas de sistemas de recomendação de
domínio cruzado sensíveis a contexto em problemas do
mundo real
Desenvolvimento de um algoritmo de
detecc&#807;a&#771;o de no&#769;dulos em
pulma&#771;o usando imagens de tomografia
computadorizada
Aplicação de teoria do controle supervisório em sistema iot
multi-usuário para telemetria de parâmetros ambientais

Ciências Humanas
BIC-17307.06/17

FFPP/UPE

Raimunda Aurea Dias de
Sousa

O agro(negócio) – a riqueza/pobreza no polo
Juazeiro/Petrolina

BIC-16147.08/17

UFPE - Caruaru

Flávia Cristina Gomes
Catunda de Vasconselos

BIC-01347.08/17

UFPE - Recife

Investigação de práticas formativas com recursos didáticos
para o ensino de química na região do agreste
pernambucano
Diferença e (in) tolerância religiosa: uma discussão sobre
o ensino religioso e o ensino de história da África em
escolas públicas estaduais e municipais de Recife
envolvendo noções de pluralidade

Aurenéa Maria de Oliveira
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BIC-01357.08/17

UFPE - Recife

Aurenéa Maria de Oliveira

BIC-20887.04/17

UFPE - Recife

Daniela Cisneiros Silva
Mutzenberg

Diferença e (in) tolerância religiosa: uma discussão sobre
o ensino religioso e o ensino de história da África em
escolas públicas estaduais e municipais de Recife
envolvendo noções de pluralidade
Arqueologia e divulgação científica: carta arqueológica dos
sítios pré-históricos de Pernambuco

BIC-21897.04/17

UFPE - Recife

Daniela Cisneiros Silva
Mutzenberg

Arqueologia e divulgação científica: carta arqueológica dos
sítios pré-históricos de Pernambuco

BIC-00247.03/17

UFPE - Recife

Elaine Müller

Narrativas do nascer: abordagem biográfica do parto e
nascimento

BIC-13307.07/17
BIC-04437.08/17

UFPE - Recife

Jorge Luiz Cardoso Lyra da
Fonseca
Kátia Aparecida da Silva
Aquino

Paternidade e cuidado nos serviços de saúde

BIC-07437.08/17

UFPE - Recife

Kátia Aparecida da Silva
Aquino

BIC-10738.01/17

UFPE - Recife

Marcelo Amorim Sibaldo

BIC-03647.09/17

UFPE - Recife

Marcelo de Almeida
Medeiros

BIC-22377.08/17

UFRPE - Recife

Edenia Maria Ribeiro do
Amaral

BIC-03507.05/17

UFRPE - Recife

Ricardo de Aguiar Pacheco

Políticas de institucionalização do patrimônio: velhas e
novas práticas de preservação

BIC-00848.01/17

UFRPE - Recife

Vicentina Maria Ramires
Borba

Diversidade de gêneros, religião e discurso: a voz da igreja
no debate sobre a ideologia de gêneros

BIC-12297.07/17

UFRPE - Serra
Talhada

Maria Waleska Camboim
Lopes de Andrade

, Cultura e ecologia na comunidade do saco

BIC-14647.03/17

UNIVASF

Delcides Marques

O diálogo inter-religioso: tolerância e relativismo

BIC-16827.03/17

UNIVASF

Delcides Marques

O diálogo inter-religioso: tolerância e relativismo

BIC-19067.07/17

UPE - Garanhuns

Claudimara Chisté Santos

"Efeitos de uma intervenção na educação cognitiva de
adolescentes da educação básica do agreste
pernambucano

BIC-20207.08/17

UPE - Petrolina

Iracema Campos Cusati

História da educação matemática no Brasil: uma
investigação histórico-comparativa sobre a constituição
dos saberes matemáticos elementares de 1890 a 1970

BIC-21317.08/17

UPE - Petrolina

Iracema Campos Cusati

Projeto logos ii: a formação de professores para ensinar
matemática em tempos do movimento da matemática
moderna

BIC-10567.08/17

UPE - Petrolina

Virginia Pereira da Silva de
Ávila

Os arquivos escolares como fonte de pesquisa para a
história da educação

João Claudio Carneiro de
Carvalho

A influência das metáforas na construção de uma
identidade jurídica local e a relação com o sentimento de
nacionalismo no Brasil

UFPE - Recife

ORIENTADOR

TÍTULO

A utilização da argumentação e do debate crítico como
ferramenta na construção de uma aprendizagem
significativa crítica no ensino de ciências
Estudo do processo de uma produção audiovisual como
estratégia didática para a construção do conhecimento na
perspectiva de uma aprendizagem significativa
Sintagmas preposicionais predicados em sentenças
nominais na história do português
Migração, autonomia estatal e cidadania pós-nacional: um
estudo comparativo entre Brasil, Estados Unidos e França,
no século XXI
Relações entre perfis conceituais, atividades, e contextos na
sala de aula: análise do processo de conceituação e
proposição de estratégias didáticas para o ensino de ciências

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
BIC-20236.01/17

FACIPE

BIC-15496.03/17

UFPE - Caruaru

Monaliza de Oliveira
Ferreira

Inserção competitiva do setor têxtil e de confecções de
Pernambuco no mercado internacional

BIC-23126.02/17

UFPE - Caruaru

Nelson da Cruz Monteiro
Fernandes

Organizações e territórios: a efetividade das ações
empreendedoras do CT moda caruaru no desenvolvimento de
inovação no APL de confecções do agreste pernambucano.
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BIC-09436.01/17

UFPE - Recife

Artur Stamford Da Silva

Sociologia da decisão jurídica

BIC-14266.01/17

UFPE - Recife

Bruno César Machado
Torres Galindo

BIC-14506.01/17

UFPE - Recife

Bruno César Machado
Torres Galindo

BIC-21906.02/17

UFPE - Recife

Jairo Simião Dornelas

Justiça de transição e reparações às vítimas de graves
violações de direitos humanos: análise coevolutiva dos
paradigmas jurisprudenciais interamericanos a partir de
seus diálogos com as cortes constitucionais
Justiça de transição e reformas institucionais
democráticas: análise coevolutiva dos paradigmas
jurisprudenciais interamericanos a partir de seus diálogos
com as cortes constitucionais
As consequências previstas e não previstas do uso de big
data na tomada de decisão não estruturada

BIC-22356.01/17

UFPE - Recife

Liana Cristina da Costa
Cirne Lins

BIC-18626.02/17

ORIENTADOR

UFRPE - Garanhuns Roberta Medeiros de Souza

BIC-21536.02/17

UPE

Pablo Aurélio Lacerda de
Almeida Pinto

TÍTULO

Cidade e participação
Práticas de gestão de tecnologia e inovação em
organizações do sistema territorial pernambucano de
inovação.
Análise de eficiência do gasto público nas áreas de
educação e saúde nos municípios pernambucanos

ENGENHARIAS
BIC-20893.09/17

CRCN

Emerson Emiliano
Gualberto De Farias

Projeto radônio em Pernambuco: saúde da população em
área densamente habitada sob influência do fosforito
uranífero

BIC-22833.09/17

CRCN

Thiago Oliveira dos Santos

Contaminação ambiental de solos urbanos de parques e
praças utilizados para fins recreativos na Região
Metropolitana do Recife

BIC-18493.01/17

UFPE - Caruaru

Artur Paiva Coutinho

Caracterização hidrogeofísica e modelagem dos processos
de transferência e armazenamento de água no leito seco do
Rio Capibaribe

BIC-18833.01/17

UFPE - Caruaru

Artur Paiva Coutinho

Caracterização hidrogeofísica e modelagem dos processos
de transferência e armazenamento de água no leito seco do
Rio Capibaribe

BIC-02473.04/17

UFPE - Recife

Eduardo Fontana

Configurações inovadoras de sensores baseados em
ressonância de plasmons de superfície

BIC-09163.01/17

UFPE - Recife

José Fernando Thomé
Jucá

Tecnologias para aproveitamento energético de biogás e
redução de emissões provenientes de resíduos sólidos
urbanos

BIC-19383.01/17

UFPE - Recife

José Fernando Thomé
Jucá

Tecnologias para aproveitamento energético do biogás e
redução de emissões provenientes de resíduos sólidos
ubanos

BIC-08183.13/17

UFPE - Recife

Mariana Brayner
Cavalcanti Freire Bezerra

Estudo da viabilidade e genotoxicidade de células-tronco
mesenquimais humanas após irradiação in vitro

BIC-06023.06/17

UFPE - Recife

Maurício Alves da Motta
Sobrinho

Desenvolvimento de nanomateriais de grafeno

BIC-09063.05/17

UFPE - Recife

Rômulo Simões Cezar
Menezes

Análise de desempenho e emissões de grupo motogerador
com a utilização de diferentes misturas de biodiesel

BIC-09013.11/17

UFPE - Recife

Silvio Eduardo Gomes de
Melo

Criação de um cluster beowulf para apoio acadêmico ao
curso de engenharia naval da UFPE

BIC-07613.05/17

UFPE - Recife

Yogendra Prasad Yadava

BIC-07903.05/17

UFPE - Recife

Yogendra Prasad Yadava

Produção de revestimentos cerâmicos à base de zircôniatitânia e zircônia-alumina reforçados com óxidos de terra
rara para aplicação no sistema de exaustão de turbinas a
gás no setor aeroespacial.
Desenvolvimento e produção de encapsulamento cerâmico
inerte ao petróleo cru para fabricação de sensores de
temperatura encapsulados em cerâmicas para industria
petrolífera
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BIC-21803.06/17

UFRPE - Recife

BIC-10663.07/17

ORIENTADOR

TÍTULO

Leocadia Terezinha
Cordeiro Beltrame

Aproveitamento de resíduos da maricultura

UNICAP

Eduardo Antonio Maia Lins

Diagnóstico de ilhas de calor e chuva ácida na cidade do
Recife – estudo de caso no bairro da Boa Vista

BIC-10783.07/17

UNICAP

Eduardo Antonio Maia Lins

Diagnóstico de ilhas de calor e chuva ácida na cidade do
Recife – estudo de caso no bairro da Boa Vista

BIC-03143.04/17

UNIVASF

Eduard Montgomery Meira
Costa

Estudo e desenvolvimento de veículos autônomos
inteligentes (vai)

BIC-21913.04/17

UNIVASF

Isnaldo José de Souza
Coêlho

BIC-14813.01/17

UPE - Recife e RMR

Bianca Maria Vasconcelos
Valério

Modulação eletrônica de sinais ópticos para sensoriamento
remoto - mesos aplicações em telemetria para
caracterização de gesso na indústria e para agrimensura de
precisão no campo.
Proposta de acessibilidade informacional a partir dos
aspectos físicos, perceptivos e cognitivos, visando a
inclusão da PCD à comunidade acadêmica

BIC-11463.01/17

UPE - Recife e RMR

Simone Rosa da Silva

Conservação de água em edificações

O prazo para interposição de recursos se encerrará em 22 de maio/2017.

Recife, 11 de maio de 2017.

Abraham Benzaquen Sicsú

Paulo Roberto Freire Cunha

Diretor Presidente

Diretor Científico
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