
 

EDITAL FACEPE 14/2020 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU (1º SEMESTRE/2021) 
 

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

RESULTADO da ETAPA I 
– ENQUADRAMENTO – 

A equipe técnica da FACEPE analisou os 1.336 processos submetidos e desenquadrou os 27 (vinte e sete) 

abaixo (17 de Mestrado e 10 de Doutorado) – Quadros 1 e 2 – e cancelou a pedido do PPG ou do orientador 

05 processos (02 de mestrado e 03 de doutorado) – Quadros 3 e 4: 

Quadro 1: PROJETOS DESENQUADRADOS (MESTRADO) 

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROGRAMA ORIENTADOR TÍTULO 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PBPG-0077-
5.01/21 

UFRPE - RECIFE Agronomia 
(Ciências do Solo) 

Yuri Jacques Agra 
Bezerra da Silva 

Transporte e produção de sedimentos em bacias 
hidrográficas urbanas de Pernambuco 

PBPG-0888-
5.05/21 

UFRPE - RECIFE Biociência Animal Gustavo Ferrer 
Carneiro 

Avaliação da qualidade do colostro congelado e liofilizado 
de equídeos 

PBPG-0464-
5.04/21 

UFRPE - RECIFE Zootecnia Márcio Vieira da 
Cunha 

Dinâmica de crescimento da brachiaria decumbens em 
sistema silvipastoril no agreste de Pernambuco 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PBPG-0343-
2.03/21 

UFPE - RECIFE Biologia Vegetal Eugênia Cristina 
Gonçalves Pereira 

Viabilidade, vitalidade e bioatividade de simbiontes 
liquênicos submetidos a sistemas imobilizados 

PBPG-0924-
2.05/21 

UFRPE - RECIFE Botânica Jacqueline Santos 
da Silva 

Distribuição espaço-temporal da poluição por bitucas de 
cigarro (acetato de celulose) em uma praia urbana 
intensamente utilizada 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PBPG-0748-
4.02/21 

UFPE - RECIFE Odontologia Andrea dos Anjos 
Pontual 

Condição periodontal de indivíduos transgêneros em 
terapia de reposição hormonal (TRH) 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

PBPG-1206-
9.25/21 

UFPE - RECIFE Direitos Humanos Ana Claudia 
Rocha Cavalcanti 

As políticas públicas de moradia no município do recife, tomando 

como base o disposto no plano local de habitação de interesse 
social do município, apresentam bases executivas e jurídicas de 
planejamento urbano, ocupação democrática da cidade, proteção a 

grupos vulnerabilizados no quesito habitação e balizadores da 
atuação municipal nesse sentido. Todavia, apesar das disposições 

documentais e dos estudos de viabilidade realizados há várias 
gestões, pouca atuação prática é extraída do poder executivo 
municipal sobre o déficit habitacional do recife. Ao avaliar o plano 

local de habitação de interesse social mediante o modelo do ciclo 
de políticas públicas de John Kingdon, encontra-se uma base 

empírica relevante para analisar a criação de um problema político 
decorrente de um problema social e que já cumpriu as primeiras 
etapas do ciclo, necessitando, pois, de continuidade por parte dos 

atores formais que conduzem o executivo municipal do Recife 

PBPG-1202-
9.25/21 

UFPE - RECIFE Direitos Humanos Aristeu Portela 
Júnior 

O pré-projeto de pesquisa propõe uma análise da jurisprudência do 

supremo tribunal federal e da doutrina que o orienta, a partir de 
categorias críticas do pensamento decolonial, da teoria crítica da 

raça, teoria crítica da branquitude. O problema central a ser 
enfrentado é: qual é o lugar da raça na hermenêutica jurídica 
tradicional e qual poderia ser este lugar conforme a noção de 

epistemologias do sul? O presente problema comporta dois eixos 
centrais: (i) compreender como a categoria raça é considerada 

pelo STF e se (ii) pela noção de epistemologias do sul poderemos 
traçar uma posição de justiça cognitiva na interpretação dos 

direitos fundamentais e, assim, fazer valer e proteger direitos de 
minorias raciais. Propomos, então, uma pesquisa empírica que 
estude sistematicamente decisões do STF que envolvam direitos 

fundamentais de minorias raciais, a fim de analisar a posição 
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Quadro 1: PROJETOS DESENQUADRADOS (MESTRADO) 

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROGRAMA ORIENTADOR TÍTULO 

hermenêutica adotada a partir das seguintes categorias: raça, 

racismo, discriminação direta e indireta, interseccionalidade, 
modernidade/colonialidade, ecologia de saberes, epistemologias do 

sul, linhas abissais. Em termos de objetivo geral, a pesquisa se 
propõe a: compreender como a raça tem sido interpretada na 
jurisprudência do supremo tribunal federal e perquirir pela 

possibilidade de uma concepção hermenêutica dos direitos 
fundamentais baseada nas epistemologias do sul. Os objetivos 

específicos são: pesquisar, selecionar e analisar sistematicamente a 
jurisprudência do STF relativa a direitos fundamentais de minorias 
raciais; averiguar criticamente a doutrina adotada pelo STF nas 

decisões selecionadas; compreender quais as concepções de raça 
adotadas pela corte; refletir sobre a possibilidade de interpretar os 

direitos fundamentais de minorias raciais a partir das 
epistemologias do sul 

PBPG-1208-
9.25/21 

UFPE - RECIFE Direitos Humanos Maria Betânia do 
Nascimento 

Santiago 

O protagonismo das mulheres negras pelo exercício de sua 
liberdade sexual e reprodutiva frente ao estado de 
Pernambuco 

PBPG-0132-
6.03/21 

UFPE - RECIFE Economia Tatiane Almeida 
de Menezes 

Efeito características socioeconômicas e ambientais sobre 
a proliferação do covid-19 

PBPG-0540-
7.08/21 

UFPE - 
CARUARU 

Educação 
Contemporânea 

Mario de Faria 
Carvalho 

Cartografia sobre educação estética e sensibilidades no 
ensino de artes a partir de estratégias de desenho coletivo  

PBPG-0615-
6.05/21 

UFPE - RECIFE Desenvolvimento 
Urbano 

Virgínia Pontual Paisagem e patrimônio cultural: análises sobre o contexto 
urbano de Taquaritinga do Norte – PE  

ENGENHARIAS 

PBPG-1230-
3.03/21 

UFPE - RECIFE Ciência de 
Materiais 

Fernando 
Hallwass 

Síntese de sulfonilbisperileneimidas como mesógenos 
cromônicos para a preparação de sistemas liotrópicos 
como meios de alinhamento em RMN 

PBPG-1172-
3.06/21 

UNICAP Desenvolvimento 
de Processos 
Ambientais 

Valdemir 
Alexandre dos 

Santos 

Utilização de poda de árvores como fonte de carbono na 
obtenção de ácido sulfúrico de resíduos de gesso 

PBPG-0718-
3.07/21 

UFRPE - RECIFE Engenharia 
Ambiental 

Rosangela Gomes 
Tavares 

Adição de ureia na compostagem de resíduos 
essencialmente vegetal da UFRPE 

PBPG-1323-
3.08/20 

UFPE - RECIFE Engenharia de 
Produção - 

Centro Acadêmico 
do Agreste 

Thárcylla Rebecca 
Negreiros 
Clemente 

Análise de fatores gerenciais determinantes para a 
melhoria do nível de educação em instituições de ensino 
da rede pública no interior de Pernambuco 

PBPG-0111-
3.05/21 

UFPE - RECIFE Engenharia 
Mecânica 

Darlan Karlo 
Elisiário de 
Carvalho 

Desenvolvimento e implementação de um método dos 
volumes fini-tos para modelagem e simulação de 
problemas poromecânicos, voltados para a simulação de 
reservatórios de petróleo 

 

 

Quadro 2: PROJETOS DESENQUADRADOS (DOUTORADO) 

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROGRAMA ORIENTADOR TÍTULO 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PBPG-1507-
5.01/20 

UFRPE - RECIFE Agronomia 
(Ciências do Solo) 

Giselle Gomes 
Monteiro Fracetto 

Micorriza arbuscular e bactérias promotoras de 
crescimento de plantas: alternativa sustentável para o 
crescimento e desenvolvimento de plantas em condições 
de estresse hídrico 

PBPG-0078-
5.01/21 

UFRPE - RECIFE Agronomia 
(Ciências do Solo) 

Yuri Jacques Agra 
Bezerra da Silva 

Uso de traçadores geoquímicos e alternativos na 
identificação da fonte de sedimentos em bacias 
hidrográficas agrícolas e sob o processo de desertificação 
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Quadro 2: PROJETOS DESENQUADRADOS (DOUTORADO) 

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROGRAMA ORIENTADOR TÍTULO 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PBPG-0415-
2.13/21 

IAM/FIOCRUZ Biociência e 
Biotecnologia em 

Saúde 

Sheilla Andrade 
de Oliveira 

Potencial terapêutico de células tronco mobilizadas da 
medula óssea associado à quimioterapia na 
imunomodulação da fibrose hepática e redução da carga 
parasitária em modelo experimental de esquistossomose 
mansônica. 

PBPG-1015-
2.08/21 

UFPE - RECIFE Biotecnologia 
(Renorbio) 

Maria Tereza dos 
Santos Correia 

Produção, purificação e caracterização da lectina cratabl 
recombinante e avaliação de suas atividades biológicas 

PBPG-0315-
9.25/21 

UFPE - RECIFE Desenvolvimento 
e Meio Ambiente 

(Nordeste) 
(Doutorado) 

Gilberto 
Gonçalves 
Rodrigues 

A política de crédito rural em território indígena: impactos 
na sustentabilidade da agricultura Xukuru 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PBPG-0167-
4.01/21 

IMIP Saúde Integral João Guilherme 
Bezerra Alves 

Um estudo bibliométrico das publicações científicas sobre 
covid-19: um panorama do Brasil, Pernambuco e do 
interior do estado 

PBPG-0443-
4.06/21 

IAM/FIOCRUZ Saúde Pública Aline do Monte 
Gurgel 

Contaminação do ar e doenças alérgicas decorrentes do 
cultivo da cana-de-açúcar na zona da mata de 
Pernambuco 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

PBPG-0713-
7.09/21 

UFPE - RECIFE Ciência Política Leon Victor de 
Queiroz Barbosa 

 As controladorias gerais municipais e o desempenho do 
poder executivo 

PBPG-0623-
6.09/21 

UFPE - RECIFE Comunicação Giovana Borges 
Mesquita 

Jornalismo esportivo alternativo no Nordeste: o impacto da 
audiência na produção da notícia e a revolução dos novos 
produtos regionais 

ENGENHARIAS 

PBPG-0112-
3.05/21 

UFPE - RECIFE Engenharia 
Mecânica 

Paulo Roberto 
Maciel Lyra 

Um método de volumes finitos multiescala multinível para 
a simulação tridimensional de escoamentos água-óleo em 
reservatórios de petróleo muito heterogêneos utilizando o 
modelo de Stokes-Brinkman 

 

 

Quadro 3: PROJETO CANCELADO (MESTRADO) 

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROGRAMA ORIENTADOR TÍTULO 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PBPG-1189-
2.02/21 

UFPE - RECIFE Genética Tereza Cristina 
Leal Balbino 

Efeito inibitório dos terpenos &#945;-pineno, limoneno, 
safrol, &#945;-terpineno, eugenol e seus derivados sobre 
a expressão gênica de bomba de efluxo nora de 
staphylococcus aureus 1199 e 1199b e análise de seu 
transcriptoma 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

PBPG-0589-
7.07/21 

UFPE - RECIFE Psicologia Jorge Luiz 
Cardoso Lyra da 

Fonseca 

O apoio social sob a perspectiva de puérperas internadas 
no hospital da mulher do Recife 
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Quadro 4: PROJETO CANCELADO (DOUTORADO) 

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROGRAMA ORIENTADOR TÍTULO 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PBPG-0429-
4.03/21 

UFPE - RECIFE Inovação 
Terapêutica 

Maria Danielly 
Lima de Oliveira 

Plataformas bioeletroquímicas baseadas em filme de 
politiofeno e nanoestruturas de zinco: aplicações para zika, 
dengue e chikungunya 

PBPG-0902-
4.03/21 

UFPE - RECIFE Inovação 
Terapêutica 

Pedro Jose Rolim 
Neto 

Obtenção de associação dose fixa (adf) de praziquantel e 
pirplatina para o tratamento alternativo da 
esquistossomose 

ENGENHARIAS 

PBPG-0110-
3.05/21 

UFPE - RECIFE Engenharia 
Mecânica 

Tiago Felipe de 
Abreu Santos 

Implementação de modelagem e controle inteligente para 
otimização das propriedades mecânicas e microestrutura 
de peças metálicas obtidas pelo processo de manufatura 
aditiva por deposição à arco 

 

O prazo para interposição de recursos se encerrará em 10 (dez) dias corridos a partir do envio das mensagens 

eletrônicas. 

 

Recife, 1º de março de 2021. 

 

José Fernando Thomé Jucá  

Diretor Presidente 

Paulo Roberto Freire Cunha 

Diretor Científico 

 


