EDITAL FACEPE 01/2020
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PIBIC/FACEPE – 2020

RESULTADO da ETAPA I (Análise de Enquadramento)
A equipe técnica da FACEPE analisou os 1.493 processos submetidos e desenquadrou os 164 (cento e sessenta
e quatro) abaixo:
QUADRO 1: DESENQUADRADOS
Nº DO
PROCESSO

INSTITUIÇÃO

ORIENTADOR

TÍTULO

Ciências Agrárias
BIC-12855.01/20

IFPE

BIC-12635.04/20

IFSERTÃO-PE

Ellio Celestino de Oliveira Chagas

BIC-13405.04/20

IFSERTÃO-PE

Ellio Celestino de Oliveira Chagas

BIC-12145.01/20

IPA

BIC-12245.04/20

UFAPE

Daniel Barros Cardoso

BIC-19665.07/20

UFAPE

Gerla C Chinelate

BIC-12305.05/20

UFAPE

Marcelo Mendonça

BIC-20245.01/20

UFPE - Recife

BIC-17845.01/20

UFRPE Garanhuns

BIC-17525.06/20

UFRPE - Recife

Alfredo Olivera Galvez

BIC-17995.06/20

UFRPE - Recife

Alfredo Olivera Galvez

BIC-01285.01/20

UFRPE - Recife

Elvira Maria Regis Pedrosa

BIC-18855.01/20

UFRPE - Recife

Fernando Bruno Vieira da Silva

BIC-15285.04/20

UFRPE - Recife

Janerson José Coêlho

BIC-05685.01/20

UFRPE - Recife

Paulo Fellipe Cristaldo

Wagner Luís da Silva Souza

Luciana Gonçalves de Oliveira

Rômulo Simões Cezar Menezes
Diogo Paes da Costa

Caracterização de solos e da água para estudo, uso e
manejo sustentável no IFPE campus Barreiros
Matrizes prenhas de ovinos confinadas e submetidas a
dieta com diferentes níveis de silagem de subproduto da
vinificação
Matrizes prenhas de ovinos confinadas e submetidas a
dieta com diferentes níveis de silagem de subproduto da
vinificação
Desenvolvimento de cultivares de feijão-caupi adaptadas
às mesorregiões do estado de Pernambuco
Estratégia de manejo alimentar com dietas de alto
concentrado para cordeiros em confinamento
Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de cerveja de
baixa fermentação adicionada de soro de leite de búfala
como adjunto cervejeiro
Aplicação do sistema de análise de perigos e pontos
críticos de controle (APPCC) em rebanhos leiteiros
localizados no estado de Pernambuco
Rede de parcelas permanentes para monitoramento dos
estoques de biomassa forrageira e ciclagem de carbono
em áreas de uso pecuário no bioma caatinga
Parâmetros biogeográficos e edafoclimáticos que modulam
a diversidade microbiana dos solos em mesorregiões do
estado de Pernambuco
Efeito da gracilaria sp. No cultivo de litopenaeus vannamei
(Boone, 1931) em sistema de mínima troca de água
Cultivo de dinoflagelados no nordeste brasileiro
Qualidade biológica do solo e diversidade genética de
nematoides em áreas cultivadas com cana-de-açúcar e
inhame na zona da mata de Pernambuco
Biomonitoramento da deposição atmosférica de metais
pesados e mapeamento do potencial risco a saúde pública
e ambiental pela exposição a solos urbano – industrial da
Região Metropolitana do Recife
Bactérias associadas ao ciclo do nitrogênio em cultivos de
leguminosas e sua relação com a química do solo
Ataque de cupim em cana-de-açúcar mediado por
herbívoro: alteração física e química da planta hospedeira
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BIC-09685.05/20

UFRPE - Recife

Thiago Pajeú Nascimento

BIC-10865.01/20

UFRPE - Recife

Valdomiro Severino de Souza Junior

BIC-09435.04/20

UNIVASF

BIC-15365.07/20

UPE - Petrolina

Claudileide de Sá Silva

Aplicação de óleos essenciais na conservação de alimentos

BIC-12865.07/20

UPE - Petrolina

Marianne Louise Marinho Mendes

Películas de amido inhame e própolis: investigação na
conservação pós-colheita de manga Tommy

ORIENTADOR

Fernanda Melo Pereira Taran

TÍTULO
Avaliação trombolítica in vivo de uma protease fibrinolítica
produzida por mucor subtilissimus ucp 1262 e seus
possíveis efeitos toxicológicos e bioquímicos
Gênese de horizontes cimentados em solos dos tabuleiros
costeiros nos estados de Pernambuco e Paraíba
Termorregulação de equinos submetidos a diferentes
condições climáticas em provas de vaquejada no
semiárido

Ciências Biológicas
BIC-09592.09/20

CRCN

Fabiana Farias de Lima Guimarães

Estudo da propriedade radioprotetora do extrato de
gingko biloba (EGB 761) pela análise da frequência de
micronúcleos em linfócitos humanos do sangue periférico
irradiado

BIC-09782.09/20

CRCN

Fabiana Farias de Lima Guimarães

Investigação do efeito genotóxico sobre população
expostas a águas de poços em municípios de Pernambuco
influenciados por ocorrências de urânio natural

BIC-00132.11/20

FIOCRUZ

Milena Paiva

Imunologia aplicada ao desenvolvimento de novas
estratégias de controle para a leishmaniose visceral.

BIC-04172.11/20

FIOCRUZ

Valéria Pereira Hernandes

Avaliação imunológica de peptídeos de leishmania
(viannia)braziliensis como potenciais candidatos vacinais
para a leishmaniose tegumentar

BIC-00512.13/20

IAM/FIOCRUZ

Danielle Maria Nascimento Moura

Estudo da via ubiquitina-proteassomo na identificação de
novos alvos moleculares contra tripanosomatídeos
patogênicos

BIC-17382.13/20

IAM/FIOCRUZ

Fábio André Brayner dos Santos

Flebotomíneos: classificação, sazonalidade, taxa de
infecção e distribuição espacial em área endêmica para
leishmaniose tegumentar americana no estado de
Pernambuco, Brasil.

BIC-14132.13/20

IAM/FIOCRUZ

Fabio Lopes Melo

Avaliação imune e fisiopatológica dos efeitos terapêuticos
do p-mapa e da silimarina em camundongos infectados
experimentalmente por schistosoma mansoni

BIC-01852.02/20

IAM/FIOCRUZ

Gabriel da Luz Wallau

Diversidade de culicídeos silvestres e infecção por
patógenos humanos

BIC-14022.13/20

IAM/FIOCRUZ

Osvaldo Pompilio de Melo Neto

Avaliação de proteínas quiméricas para uso no diagnóstico
humano e canino da leishimaniose visceral

BIC-12012.02/20

UFPE - Recife

Ana Maria Benko Iseppon

Análises bioinformáticas de peptídeos antimicrobianos com
potencial antiviral e bactericida

BIC-04712.05/20

UFPE - Recife

Bruna Martins Bezerra

BIC-13022.12/20

UFPE - Recife

Danielle Patrícia Cerqueira Macêdo

BIC-16412.05/20

UFPE - Recife

Eder Silva Barbier

BIC-06622.06/20

UFPE - Recife

Fernanda Chagas Angelo Mendes
Tenorio

Bioacústica e ecoacústica como ferramentas emergentes
para monitorar biodiversidade.
Infecções fúngicas oportunistas em pacientes com
leucemia em Pernambuco: diagnóstico, perfil
epidemiológico e de sensibilidade, e abordagens com
híbridos moleculares como alternativa terapêutica
Interação parasito-hospedeiro: morcegos podem ter seu
fitness afetado por moscas hematófagas?
Avaliação morfológica do sangue e órgãos reprodutivos de
neonatos nascidos de ratas prenhes tratadas com sulfato
de hidroxicloroquina
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Nº DO
PROCESSO

INSTITUIÇÃO

BIC-21002.04/20

UFPE - Recife

Giovanni Amadeu Paiva dos Santos

Aprimoramento dos exames de qualidade das praias e
estuários de importância econômica e ambiental do litoral
pernambucano. Uma visão integrativa de pré e pós
impacto entre a química sedimentar e a fauna intersticial.

BIC-18152.09/20

UFPE - Recife

Isvânia Maria Serafim da Silva
Lopes

Resveratrol como potencial radioprotetor cerebral: análise
morfofisiológica

BIC-15782.10/20

UFPE - Recife

Ivone Antônia de Souza

BIC-05042.01/20

UFPE - Recife

Maria Betania Melo de Oliveira

BIC-14832.12/20

UFPE - Recife

Rejane Pereira Neves

BIC-20602.02/20

UFPE - Recife

Tercilio Calsa Junior

BIC-18842.12/20

UFPE - Recife

Vera Lucia de Menezes Lima

BIC-20372.08/20

UFPE - Recife

Vera Lucia de Menezes Lima

BIC-15222.07/20

UFRPE - Recife

Anísio Francisco Soares

BIC-16052.02/20

UFRPE - Recife

Anna Carolina Soares Almeida

Análise dos mecanismos de resistência em bactérias
oriundas de hospitais do estado de Pernambuco

BIC-18832.03/20

UFRPE - Recife

Carmen Sílvia Zickel

Taxonomia, anatomia e filogenia de sapotaceae no brasil,
com ênfase em sapotoideae e chrysophylloideae

BIC-11642.04/20

UFRPE - Recife

Geraldo Jorge Barbosa de Moura

Reconhecimento de áreas tratadas por inseticida piretróide
por espécies de escorpiões pertencentes ao genero tityus

BIC-04622.05/20

UFRPE - Recife

Paula Braga Gomes

Diversidade e ecologia das anêmonas-do-mar
(cnidaria:actiniaria) no Brasil

BIC-20152.05/20

UFRPE - Recife

Ralf Tarciso Silva Cordeiro

Manejo e conservação de recifes e corais brasileiros:
novas perspectivas e abordagens multidisciplinares

BIC-11142.11/20

UFRPE - Recife

Valeria Wanderley Teixeira

BIC-10732.05/20

UPE - Nazaré da
Mata

Múcio Luiz Banja Fernandes

BIC-14502.11/20

UPE - Recife e
RMR

Patrícia Muniz Mendes Freire de
Moura

BIC-10032.12/20

UPE - Recife e
RMR

Rafael Barros de Souza

ORIENTADOR

TÍTULO

Avaliação fitoquímica e antidiarreica do extrato
hidroetanólico de folhas de psidium guineense swartz
Avaliação dos mecanismos de resistência e virulência de
isolados clínicos obtidos de unidades de saúde em RecifePernambuco, Brasil
Descoberta e desenvolvimento de novos compostos
antifúngicos com capacidade de reversão de resistência
antifúngica
Caracterização molecular e bioquímica de lentilhas-d`água
coletadas no estado de Pernambuco
Compostos bioativo de mimosa acutistipula (mart.) Benth
Desenvolvimento de nanopartículas poliméricas contendo
óleo essencial de hymenaea cangaceira (fabaceae) com
propriedade analgésica: um agente terapêutico
genuinamente brasileiro
Implicações cardiovasculares e renais do uso de
anabolizantes esteróides em ratos treinados com natação

Resposta imunológica de abelhas apis mellifera
(hymenoptera: apidae) frente a inseticidas
Monitoramento ambiental da biota marinha, retidas no
sistema de captação de água da usina termelétrica de
SUAPE – Pernambuco, Brasil.
Estudo de isolados do vírus da artrite-encefalite caprina
(caev) para imunoterapia de infecções por retrovírus
heterólogos
Estudo do metabolismo de carboidratos de interesse
industrial em lactobacillus vini

Ciências da Saúde
BIC-09614.07/20

FSM

BIC-07364.02/20

UFPE - Recife

Alessandra de Albuquerque Tavares
Carvalho

BIC-19874.04/20

UFPE - Recife

Amadeu Sá de Campos Filho

Viviany Andrea Meireles Alves

Funções executivas, qualidade de vida e habilidades
motoras de estudantes universitários
Avaliação quantitativa das citocinas il-1, il-6, il-10, th1, th2
e tnf-&#945; na progressão da periodontite crônica em
pacientes renais crônicos
Uso da realidade virtual no ensino de habilidades em
procedimentos de enfermagem
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PROCESSO

INSTITUIÇÃO

BIC-16434.08/20

UFPE - Recife

Ana Karina Pessoa da Silva Cabral

BIC-16484.08/20

UFPE - Recife

Ana Karina Pessoa da Silva Cabral

BIC-02884.05/20

UFPE - Recife

Ana Paula Rocha de Melo

BIC-13714.04/20

UFPE - Recife

Analucia de Lucena Torres

BIC-08574.01/20

UFPE - Recife

Claudia Diniz Lopes Marques

BIC-18114.09/20

UFPE - Recife

Eduardo Zapaterra Campos

BIC-19724.01/20

UFPE - Recife

Emmanuelle Tenorio Albuquerque
Godoi Berenguer de

BIC-19244.02/20

UFPE - Recife

Fábio Barbosa de Souza

BIC-05114.01/20

UFPE - Recife

Gustavo Fernandes Godoy Almeida

UFPE - Recife

Hilton Justino da Silva

UFPE - Recife

José Luis Simões

BIC-06544.03/20

UFPE - Recife

Maria do Carmo Alves De Lima

BIC-07294.01/20

UFPE - Recife

Mario Ribeiro de Melo Junior

BIC-08374.03/20

UFPE - Recife

Nereide Stela Santos Magalhães

BIC-11514.01/20

UFPE - Recife

Simone Cristina Soares Brandão

UFPE - Recife

Teresinha Gonçalves da Silva

UFPE - Recife

Vinicius de Oliveira Damasceno

BIC-15794.07/20
BIC-19034.09/20

BIC-14004.03/20
BIC-10524.09/20

ORIENTADOR

BIC-17934.09/20

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

Emilia Chagas Costa

BIC-09074.09/20

UFPE - Vitória de
Sto. Antão

Saulo Fernandes Melo de Oliveira

BIC-11494.09/20

UFRPE - Recife

André Luiz Torres Pirauá

TÍTULO
Terapia ocupacional e funcionalidade de pessoas com
deficiência para o engajamento em ocupações nos
contextos acadêmico e laboral
Terapia ocupacional e funcionalidade de pessoas com
deficiência para o engajamento em ocupações nos
contextos acadêmico e laboral
Nutrição e autismo: a influência do glúten e da caseína na
alimentação da pessoa com transtorno do espectro autista
(tea) em instituições especializadas na cidade do recife
Avaliação dos sintomas dissociativos ao estresse pós
traumático em pacientes hospitalizados em um hospital
escola em Recife - PE
Estudo brasileiro de coorte observacional para avaliação
do efeito do uso crônico dos antimaláricos sobre a
frequência de infecção pelo novo corona vírus 2019
(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – sarscov-2) em pacientes com doenças reumátic
Efeito da suplementação aguda de nitrato de sódio na
potência, velocidade e repetições totais no agachamento
Inovação na educação em saúde da sociedade acerca do
manejo de parada cardiorrespiratória através de protótipo
de baixo custo
Aplicação do método de aprendizagem baseada em
equipes no ensino da biossegurança odontológica: o que
pensam os discentes?
Análise epidemiológica por relatórios anatomopatológicos
dos pacientes com sarcoma de partes moles
diagnosticados no hospital das clínicas da universidade
federal de Pernambuco
Termografia pré e pós frenotomia lingual durante
amamentação
A participação de atletas com deficiência no cenário
esportivo em Pernambuco: relatos e experiências
Elucidação do mecanismo de ação, análise ultraestrutural
e avaliação da atividade leishmanicida compostos
heterocíclicos pentagonais e bioisósteros
Ensaios imunoquimiluminescentes de marcadores
prognósticos para em pacientes com doença inflamatória
intestinal
Desenvolvimento, caracterização e estudo de estabilidade
de nanocarreadores poliméricos contendo antimicrobianos
Estudo clínico e epidemiológico das demências em
ambulatório especializado do hospital das clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco
Avaliação da atividade anticâncer de novos derivados da
tiadiazina e investigação de possíveis mecanismos de ação
Construção e validação de uma web-cartilha de exercício
home base para mulheres com câncer
Formação continuada, inserção e atuação do profissional
de educação física na atenção básica de Vitória de Santo
Antão
Determinação do perfil da composição corporal e
morfologia de atletas paralímpicos
Efeito da frequência semanal, com volume equalizado, do
treinamento de força em superfície instável sobre a
capacidade neuromuscular, qualidade vida e o medo de
cair de idosos.
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Nº DO
PROCESSO

INSTITUIÇÃO

BIC-21074.01/20

UNIVASF

BIC-17214.02/20

UPE - Arcoverde

BIC-04464.08/20

UPE - Petrolina

BIC-13784.02/20

UPE - Recife e
RMR

BIC-07744.04/20

UPE - Recife e
RMR

BIC-10334.04/20

UPE - Recife e
RMR

BIC-14374.06/20
BIC-17824.04/20
BIC-15574.01/20

UPE - Recife e
RMR
UPE - Recife e
RMR
UPE - Recife e
RMR

BIC-13104.04/20

UPE - Recife e
RMR

BIC-18004.01/20

UPE - Recife e
RMR

BIC-17724.04/20
BIC-00484.06/20

UPE - Recife e
RMR
UPE - Recife e
RMR

BIC-10224.09/20

UPE - Recife e
RMR

BIC-02154.04/20
BIC-02494.04/20
BIC-05934.02/20

UPE - Recife e
RMR
UPE - Recife e
RMR
UPE - Recife e
RMR

BIC-07344.01/20

UPE - Recife e
RMR

BIC-09334.02/20
BIC-12714.04/20

UPE - Recife e
RMR
UPE - Recife e
RMR

ORIENTADOR

TÍTULO

Benefícios da utilização de uma rede neural artificial na
classificação de pacientes com lesões de pele no
ambulatório dermatológico do HU- UNIVASF
Avaliação e motivação do uso de técnicas
Fernanda Regina Ribeiro Santos
comportamentais na clínica odontopediátrica no município
de Arcoverde / PE
Efeito do treinamento físico intervalado de alta intensidade
na capacidade física, na composição corporal, na
Victor Ribeiro Neves
qualidade de vida e no controle autonômico cardíaco de
hipertensos
Estudo retrospectivo de neoplasias de glândula salivar
Ana Paula Veras Sobral
diagnosticadas no hospital de câncer de Pernambuco
(HCP)
Qualidade de vida de pacientes vítimas de trauma
Betise Mery Alencar Sousa Macau
cranioencefálico submetidos à neurocirurgia em hospital
Furtado
público de referência em Recife, PE
Análise espacial de acidentes de trasporte terrestre em
Betise Mery Alencar Sousa Macau
idosos em município de região metropolitana atendidos
Furtado
pelo SAMU- 192, no período de 2018 a 2020
Carolina da Franca Bandeira Ferreira Adolescentes lésbicas, gays e bissexuais (LGB) e uso de
Santos
álcool e/ou drogas
Marcos Duarte Guimarães

Emanuela Batista Ferreira e Pereira

Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem

Correlação clínico-metabólica entre sarcopenia e
hiperparatireoidismo primário
Qualidade de vida no trabalho e a vulnerabilidade aos
Jael Maria de Aquino
transtornos mentais de enfermeiros de um hospital
universitário
Modelo laboratorial de estratificação de risco de morte
intrahospitalar associando escore hematológico,
José Gildo de Moura Monteiro Júnior
marcadores imunológicos e metaloproteinases em
pacientes com infarto agudo do miocárdio
Francisco Alfredo Bandeira e Farias

Leticia Moura Mulatinho
Luiz Eduardo Correia Miranda
Manoel da Cunha Costa
Maria Sandra Andrade
Maria Sandra Andrade
Mônica Vilela Heimer
Rodrigo Pinto Pedrosa
Sandra Lúcia Dantas de Moraes
Simone Maria Muniz da Silva
Bezerra

Desenvolvimento de aplicativo para minimização da dor
Perfil dos médicos brasileiros que buscam residência nos
EUA
Análise das respostas agudas do exercício de alta e
moderada intensidade sobre o perfil cardiovascular,
metabólico e neuro-humoral de pacientes transplantados
de coração
Tecnologia educativa para alfabetização em saúde da
prevenção ao vírus da imunodeficiência humana
Tecnologia educativa para alfabetização em saúde da
prevenção ao vírus da imunodeficiência humana
Distúrbios do sono e fatores associados em crianças e
adolescentes da região metropolitana do recife
Efeito do exercício aeróbio intervalado de alta intensidade
na pressão arterial central e rigidez arterial de pacientes
com apneia obstrutiva do sono.
Técnicas de moldagem funcional em prótese total
convencional: impacto sobre a retenção
Utilização da simulação clínica virtual como método de
ensino de estudantes de enfermagem

Ciências Exatas
BIC-17251.07/20

UFPE - Recife

Andres Bustamante Londoño

Tratamento de dados de mapas de raios-x em
microssonda eletrônica e sua aplicação no estudo do
metamorfismo.
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QUADRO 1: DESENQUADRADOS
Nº DO
PROCESSO
BIC-18411.03/20

INSTITUIÇÃO

ORIENTADOR

TÍTULO

UFPE - Recife

Carla Taciana Lima Lourenço Silva
Schuenemann

Um estudo sobre a privacidade do usuário de software na
era da internet das coisas
Desenvolvimento de sistemas de monitoramento e
integralização de informações para o tratamento de
crianças com autismo.

BIC-20801.03/20

UFPE - Recife

Edna Natividade da Silva Barros

BIC-00381.05/20

UFPE - Recife

Eduardo Padrón Hernández

BIC-06491.08/20

UFPE - Recife

Jesser Fidelis de Souza Filho

BIC-06591.08/20

UFPE - Recife

Jesser Fidelis de Souza Filho

BIC-09201.08/20

UFPE - Recife

José Souto Rosa Filho

BIC-14671.07/20

UFPE - Recife

Lauro Cézar Montefalco de Lira
Santos

BIC-18681.07/20

UFPE - Recife

Lucas Costa de Souza Cavalcanti

BIC-19481.08/20

UFPE - Recife

Pedro Augusto Mendes de Castro
Melo

BIC-02761.08/20

UFPE - Recife

Sigrid Neumann Leitao

BIC-21021.03/20

UFPE - Recife

Tsang Ing Ren

Redes neurais profundas para câmaras de celulares

BIC-03131.03/20

UPE - Caruaru

Patricia Takako Endo

Utilização de modelos deep learning para classificação e
predição de dados de saúde

Pretores condenando a casta? A atuação dos tribunais
superiores na esfera penal

Estudos em nanofios magnéticos
Crustáceos bentônicos da plataforma e talude continental
(isóbatas de 10 a 2000 m) da bacia potiguar-rn, brasil
Impactos do derrame de petróleo sobre as comunidades
biológicas dos ecossistemas costeiros (recifes, estuários e
prados de angiospermas marinhas) do litoral de
Pernambuco
Monitorando os efeitos do óleo na costa pernambucana.
O antes e o depois da chegada do óleo nas comunidades
bentônicas
Geologia e petrografia das rochas mineralizadas em fe-ti
que ocorrem ao sul de Quixaba, Pernambuco
Influência do relevo na estruturação das paisagens em
diferentes biomas
Monitoramento de petróleo na água e seu impacto na
base da teia alimentar na costa de Pernambuco:
implicações ecológicas
Monitoramento de petróleo na água e seu impacto na
base da teia alimentar na costa de Pernambuco:
implicações ecológicas

Ciências Humanas
BIC-10207.09/20

UFPE - Recife

Ernani Rodrigues de Carvalho Neto

BIC-10267.09/20

UFPE - Recife

Ernani Rodrigues de Carvalho Neto

BIC-10497.06/20

UFPE - Recife

Francisco Kennedy Silva dos Santos

BIC-02477.07/20

UFPE - Recife

Jorge Luiz Cardoso Lyra da Fonseca

BIC-03127.02/20

UFPE - Recife

Josimar Jorge Ventura de Morais

BIC-15347.07/20

UFPE - Recife

Karla Galvão Adrião

BIC-07108.03/20

UFPE - Recife

Mannuela Ramos da Costa

BIC-03168.02/20

UFPE - Recife

Tiago Hermano Breunig

Modernistas brasileiros, leitores de Nietzsche

BIC-18907.08/20

UFPE - Recife

Tícia Cassiany Ferro Cavalcante

Estratégias cognitivas e adequações curriculares na
alfabetização de estudantes com deficiência intelectual

Pretores condenando a casta? A atuação dos tribunais
superiores na esfera penal
Instrumentalização e aprendizagem colaborativa na
construção de conceitos em geografia: panoramas
formativos e interdiciplinares a partir das redes digitais e
metodologias ativas
Avaliação da atenção a mulheres em situação de violência
na rede de atenção básica em saúde no município de
recife
Luthiers, músicos e instrumentos musicais: uma sociologia
praxiológica da produção de artefatos musicais
Contextos sociais, respostas programáticas e marcações
subjetivas na vulnerabilidade ao HIV/AIDS de homens que
fazem sexo com homens da região metropolitana do recife
Observatório de políticas públicas para cinema e
audiovisual
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QUADRO 1: DESENQUADRADOS
Nº DO
PROCESSO
BIC-00627.07/20

INSTITUIÇÃO
UFPE - Vitória de
Sto. Antão

ORIENTADOR

TÍTULO

Danielle de Andrade Pitanga Melo

Espelho, espelho meu... Corpos anoréxicos ou bulímicos:
interfaces entre subjetividade e cultura
Espaços construídos, cartografias imaginadas: traçados e
imagens das cidades na literatura latino-americana

BIC-13578.02/20

UFRPE - Recife

Brenda Carlos de Andrade

BIC-08467.02/20

UFRPE - Recife

Giuseppa Maria Daniel Spenillo

BIC-10937.08/20

UFRPE - Recife

Jadilson Ramos de Almeida

BIC-10947.08/20

UFRPE - Recife

Jadilson Ramos de Almeida

BIC-04267.09/20

UNIVASF

BIC-11117.08/20

UPE - Garanhuns

Alena Pimentel Mello Cabra Nobre

BIC-13057.05/20

UPE - Garanhuns

Karina Moreira Ribeiro da Silva e
Melo

BIC-00977.05/20

UPE - Nazaré da
Mata

Kalina Vanderlei Paiva da Silva

BIC-20507.08/20

UPE - Nazaré da
Mata

Suzane Bezerra de Franca

BIC-10877.08/20

UPE - Petrolina

Paulo César Marques de Andrade
Santos

BIC-00237.05/20

UPE - Petrolina

Thiago Alves Dias

BIC-19197.08/20

UPE - Recife e
RMR

Lívia Tenorio Brasileiro

Simone Piletti Viscarra

Cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis: o
que as ciências sociais têm a dizer?
Análise das atividades propostas nos livros didáticos de
matemática do ensino fundamental para o ensino da
álgebra
Análise das atividades propostas nos livros didáticos de
matemática do ensino fundamental para o ensino da
álgebra
Eleições pós 1988 em Petrolina/PE: como votam os
cidadãos da cidade?
Intervenção nas funções executivas em sala de aula como
estratégia de favorecimento à aprendizagem e
autorregulação emocional de professores e alunos
Entre fronteiras coloniais e imperiais: indígenas na
formação histórica de Pernambuco
Protagonismo indígena, guerra, cultura e sociedade –
etnogêneses, estruturas militares e a sociedade colonial na
capitania de Pernambuco (sec. XVI-XVII)
Caracterização dos espaços não escolares da zona da
mata norte de Pernambuco para o ensino-aprendizagem
de ciências
Impactos do ENADE na organização do trabalho docente
nos cursos de enfermagem e pedagogia da universidade
de Pernambuco – campus de Petrolina (PE)
Algodão e revolução: estrutura fundiária, escravidão,
dinâmica mercantil e evolução política nos sertões do
brasil (1780-1822)
As danças urbanas nas aulas de educação física escolar:
possibilidades construídas através de uma pesquisa
colaborativa

Ciências Sociais Aplicadas
BIC-02416.09/20

UFPE - Caruaru

Sheila Borges de Oliveira

Inventário do rádio em Pernambuco: memória, atualidade
e perspectivas

BIC-13046.02/20

UFPE - Caruaru

Sueli Menelau de Novais

Mapeamento da indústria 4.0 nos setores público e
privado em Pernambuco

BIC-09306.09/20

UFPE - Recife

Fernanda Capibaribe Leite

BIC-08676.08/20

UFPE - Recife

Francisco Sá Barreto dos Santos

BIC-11636.13/20

UFPE - Recife

Itamar Jose Dias e Cordeiro

BIC-03986.01/20

UFPE - Recife

Jayme Benvenuto Lima Junior

BIC-15876.09/20

UFPE - Recife

Raldianny Pereira dos Santos

Escrita criativa em tempos de pandemia

BIC-03336.09/20

UFPE - Recife

Soraya Maria Bernardino Barreto
Januário

Feminismo comoditizado: uma cartografia das intersecções
entre os feminismos e o consumo.

Regimes de visibilidade no desvio: éthos coletivo e sentido
da violência de sexo-gênero em imagens de dissidência.
Culturas do passado presente: um estudo sobre o discurso
da novidade e as políticas patrimoniais em um recife de
três tempos
Inovação e criatividade no desenho de produtos turísticos
competitivos
Análise da atuação da defensoria pública da união na
assistência jurídica dos refugiados venezuelanos na
cidade do recife

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE)
Rua Benfica, 150, Madalena, 50720-001, Recife/PE – (81) 3181-4600

7/9

EDITAL FACEPE 01/2020 – PIBIC 2020
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA / PIBIC/FACEPE – 2020

QUADRO 1: DESENQUADRADOS
Nº DO
PROCESSO
BIC-14986.05/20

INSTITUIÇÃO
UFRPE Garanhuns

ORIENTADOR
Luciano Pires de Andrade

BIC-18356.03/20

UFRPE - Recife

Maria Gilca Pinto Xavier

BIC-13126.01/20

UPE - Arcoverde

Isabele Bandeira de Moraes
Dangelo

BIC-18486.01/20

UPE - Recife e
RMR

Silvano José Gomes Flumignan

BIC-18636.01/20

UPE - Recife e
RMR

Silvano José Gomes Flumignan

BIC-15316.01/20

UPE - Recife e
RMR

Venceslau Tavares Costa Filho

BIC-17416.01/20

UPE - Recife e
RMR

Venceslau Tavares Costa Filho

TÍTULO
Parques eólicos no semiárido do nordeste: um estudo
sobre os impactos causados
Inovação, tecnologia e a gestão dos resíduos sólidos da
aglomeração produtiva de confecção do agreste de
Pernambuco
Relações entre as políticas de saneamento básico e o seu
papel para o desenvolvimento da saúde nas áreas
agrícolas de Arcoverde-PE
Impactos no federalismo brasileiro acerca do
reconhecimento pelo STF da competência dos estados e
municípios em regras de isolamento social provocado pelo
covid-19
Impactos no federalismo brasileiro acerca do
reconhecimento pelo stf da competência dos estados e
municípios em regras de isolamento social provocado pelo
covid-19
Análise da efetividade da lei maria da penha na tutela dos
direitos morais e patrimoniais da mulher vítima de
violência doméstica e familiar no âmbito das varas de
violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca
do Recife
Análise da efetividade da lei maria da penha na tutela dos
direitos morais e patrimoniais da mulher vítima de
violência doméstica e familiar no âmbito das varas de
violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca
do Recife

Engenharias
BIC-18323.05/20

FUP

Francimária Rodrigues

Eficiência térmica de edificações ventiladas naturalmente:
estudos no sertão pernambucano

BIC-20463.05/20

FUP

Francimária Rodrigues

Eficiência térmica de edificações ventiladas naturalmente:
estudos no sertão pernambucano

BIC-17903.05/20

IFPE

Felipe Augusto Cruz

Avaliação de vasos de pressão contendo fissuras utilizando
conhecimentos da mecânica do dano e da fratura

BIC-17183.09/20

IFPE

Isabelle Viviane Batista de Lacerda

BIC-17513.05/20

IFPE

BIC-01063.08/20

UFPE - Caruaru

BIC-01093.08/20

UFPE - Caruaru

BIC-17043.06/20

UFPE - Recife

BIC-06613.07/20

UFPE - Recife

BIC-11663.07/20

UFPE - Recife

BIC-06313.08/20

UFPE - Recife

Influência da qualidade de imagens pet no planejamento
radioterápico por dose painting
Simulação numérica utilizando um modelo zero
Thiago Luis Costa Cavalcanti Novaes dimensional de um motor do ciclo diesel operando com
misturas diesel/biodiesel/biogás de palma/vapor de água
Protocolos de eficiência baseados na análise envoltória de
Thyago Celso Cavalcante
dados para evacuação de leitos hospitalares durante
Nepomuceno
eventuais surtos epidêmicos do covid-19 e outras viroses
no agreste de Pernambuco
Protocolos de eficiência baseados na análise envoltória de
Thyago Celso Cavalcante
dados para evacuação de leitos hospitalares durante
Nepomuceno
eventuais surtos epidêmicos do covid-19 e outras viroses
no agreste de Pernambuco
Efeito dos teores de extrativos na hidrólise enzimática de
Emmanuel Damilano Dutra
palma forrageira em alta carga de sólidos
Seleção de microrganismos aeróbios e anaeróbios
Fabricio Motteran
degradadores de hidrocarbonetos aromáticos provenientes
de contaminação de derivados de petroquímicos
Água de chuva em zonas rural, urbana e industrial:
Fabricio Motteran
proteção sanitária, saúde e definições de usos
Márcio José das Chagas Moura

A novel quantitative ecological and microbial risk
assessment methodology: theory and practice
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QUADRO 1: DESENQUADRADOS
Nº DO
PROCESSO

INSTITUIÇÃO

BIC-08693.06/20

UFPE - Recife

BIC-18603.07/20

UFRPE - Cabo de
Sto Agostinho

BIC-15823.07/20

UFRPE - Recife

BIC-06643.07/20

UNICAP

Eduardo Antonio Maia Lins

Diagnóstico de ilhas de calor e chuva ácida na região
metropolitana do recife

BIC-08973.07/20

UNICAP

Eduardo Antonio Maia Lins

Diagnóstico de ilhas de calor e chuva ácida na região
metropolitana do recife

BIC-14733.08/20

UNIVASF Salgueiro

BIC-12383.05/20

UPE - Recife e
RMR

ORIENTADOR
Natália Ferreira Campos
Robson Jose Silva
Valmir Cristiano Marques de Arruda

Kliver Lamarthine Alves Confessor
Rogério Pontes de Araújo

TÍTULO
Aplicação de carvão ativado preparado a partir de sabugo
de milho na adsorção ternária dos íons cu2+, mn2+ e
ni2+
Produção de adubos a partir da compostagem de resíduos
orgânicos provenientes do mercado público e shopping
center do município do Cabo de Santo Agostinho/PE
Diagnóstico da geração de dejetos de animais domésticos
e da pecuária para fins de manejo sustentável

Perspectivas empíricas e teóricas nas micro e pequenas
empresas
Desenvolvimento de um método para a determinação
otimizada do intervalo de calibração de padrões e
equipamentos metrológicos

E um processo foi cancelado a pedido do orientador:
Nº DO
PROCESSO

INSTITUIÇÃO

BIC-1596-2.10/20

UFPE - Caruaru

ORIENTADOR
Iasmine Andreza Basilio dos Santos
Alves

TÍTULO
Avaliação do uso de chatbot no tratamento de pacientes
hipertensos na atenção primária à saúde

O prazo para interposição de recursos se encerrará em 22 de maio/2020.

Recife, 12 de maio de 2020.

José Fernando Thomé Jucá
Diretor Presidente

Paulo Roberto Freire Cunha
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