Edital FACEPE № 13/2021
Programa Estadual de
Residência Tecnológica – RESITEC

RESULTADO
A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – FACEPE, vinculada à Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco – SECTI, torna público o resultado da segunda rodada
do Edital 13/2021. A chamada tem por objetivo apoiar a criação de programa de cursos de residência
tecnológica que visem contribuir para formação qualificada de recursos humanos em nível de pósgraduação (lato sensu) a serem executados por parcerias envolvendo Instituições Científica, Tecnológica
e de Inovação do Estado de Pernambuco (ICTs-PE) e empresas a fim de qualificar recursos humanos de
forma acelerada e desenvolver soluções inovadoras nas empresas localizadas no estado de Pernambuco,
preferencialmente nos segmentos de maior intensidade tecnológica, de maneira a contribuir para
mudanças na estrutura produtiva e social. A reunião de julgamento de propostas ocorreu no dia
23/02/2022, contando com os seguintes membros da comissão:
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO EDITAL 13/2021
AVALIADOR

INSTITUIÇÃO

Lúcia Carvalho Pinto de Melo
Ricardo Massa Ferreira Lima
José Geraldo Eugênio de França

FUNDAJ
CIN/UFPE
UFRPE

A Comissão de Avaliação analisou duas propostas qualificadas submetidas ao Edital FACEPE 13/2021,
segundo os critérios estabelecidos no regulamento do edital, recomendando o apoio a uma das propostas,
totalizando R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), conforme lista abaixo:
Nº DO
PROCESSO

COORDENADOR
INSTITUIÇÃO DE
ÁREA DO
ORÇAMENTO
GERAL
DESENVOLVIMENTO CONHECIMENTO APROVADO
Rodrigo de Paula
ARC-0271-1.03/21
UNICAP
Ciências Exatas
R$ 132.000,00
Monteiro
O coordenador da proposta aprovada poderá assinar o respectivo Termo de Outorga, conforme
convocação por nosso setor responsável. Ao proponente que teve sua proposta não recomendada, será
enviada nos próximos dias correspondência eletrônica da FACEPE com o parecer que fundamentou o
resultado da análise da proposta.
Recife, 25 de fevereiro de 2022.

José Fernando Thomé Jucá

Aronita Rosenblatt

Diretor Presidente
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