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EDITAL FACEPE 06/2010 
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA DO  

CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES – CPqAM 
Convênio FIOCRUZ-FACEPE 

 

 

RESULTADO 
 

Nos termos do Convênio (Proposta SICONV nº 112129/2009) firmado entre a Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ) e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), e em 

conformidade com o previsto no item 5.1 do Edital FACEPE 06/2010 (APQ-CPqAM), após a análise pela 

Comissão Avaliadora, os projetos listados abaixo foram homologados pelo Comitê Gestor para a concessão 

de quota de bolsas de pesquisa, modalidade BCT (níveis 04, 08 e 11) com a duração de até 24 (vinte e 

quatro) meses. A relação aprovada compreende 2 (duas) bolsas BCT-04, 08 (oito) bolsas BCT-08 e 3 (três) 

bolsas BCT-11, com valor total de R$ 398.400,00 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais). 

 

Os coordenadores de cada projeto aprovado terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias para implementação 

da bolsa, contados a partir da publicação deste resultado, ou seja, até 01/09/2010. Qualquer inadimplência 

do coordenador com a FACEPE, não regularizada dentro do referido prazo, impedirá a implementação da 

respectiva quota de bolsa, não havendo recurso cabível. Bolsas não implementadas nesse prazo (até 

01/09/2010) serão concedidas a projetos ainda não contemplados, na ordem em que constem na lista de 

espera homologada pelo Comitê Gestor. 

 

 

Recife, 01 de agosto de 2010. 

 

 

Diogo Ardaillon Simões 

Diretor Presidente 

Alfredo Arnóbio de Souza Gama 

Diretor Científico 

 

 

No. processo Nome Título Duração. 
(meses) 

Valor total 
(R$) 

 
BCT-04 (valor mensal: R$ 2.900,00) 

APQ-0166-
2.11/10 

Ernesto Torres de 
Azevedo Marques 

Produção de anticorpos monoclonais para 
desenvolvimento de kits de diagnóstico de 
captura de antígeno NS1 para dengue e 
febre amarela 

24 69.600,00 

APQ-0188-
2.13/10 

Maria Alice Varjal de 
Melo Santos 

Avaliação de estratégia de controle de 
Aedes aegypti dirigida ao bloqueio de 
dispersão local de denv, com base em 
vigilância viral 

24 69.600,00 
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No. processo Nome Título Duração. 
(meses) 

Valor total 
(R$) 

 
BCT-08 (valor mensal: R$ 1.100,00) 

APQ-0195-
4.01/10 

Haiana Charifker 
Schindler 

Estudo da acurácia de testes moleculares 
para o diagnóstico de tuberculose e 
infecções causadas por micobacterioses. 

24 26.400,00 

APQ-0165-
2.12/10 

Laura Helena Vega 
Gonzales Gil 

Construção de sistema de genética reversa 
viral para geração de vacinas, recursos 
para diagnóstico e produção de antígenos 
contra o vírus da influenza aviária 

24 26.400,00 

APQ-0130-
4.06/10 

Maria de Fatima 
Pessoa Militão de 
Albuquerque 

estudo clínico-epidemiológico da co-
infecção HIV/tuberculose E sobrevida, 
causas de morte e fatores associados ao 
óbito de pacientes com HIV/Aids em 
Pernambuco 

24 26.400,00 

APQ-0135-
4.06/10 

Milena de Paiva 
Cavalcanti 

População de ectoparasitos em animais 
domésticos e sua relação com a 
epidemiologia das leishmanioses no Distrito 
de Três Ladeiras – Igarassu/PE 

24 26.400,00 

APQ-0184-
4.01/10 

Norma Lucena 
Cavalcanti Licinio da 
Silva 

Associação de polimorfismo genético com a 
susceptibilidade a doença inflamatória 
intestinal 

24 26.400,00 

APQ-0190-
2.02/10 

Osvaldo Pompilio de 
Melo Neto 

Identificação de parceiros funcionais e 
modificações pós-traducionais em 
homólogos do fator de iniciação da 
tradução EIF4E em Trypanosoma brucei. 

12 13.200,00 

APQ-0191-
2.02/10 Rafael Dhalia “Desenvolvimento de uma vacina de DNA 

contra o vírus da hepatite A” 24 26.400,00 

APQ-0170-
2.11/10 

Silvia Maria Lucena 
Montenegro 

Avaliação de células T regulatórias na 
hepatite C, na esquistossomose e na co-
infecção. 

24 26.400,00 

 
BCT-11 (valor mensal: R$ 850,00) 

APQ-0168-
2.01/10 

Cláudia Maria Fontes 
de Oliveira 

Avaliação do impacto de duas estratégias 
de controle de Culex quinquefasciatus e 
Aedes aegypti utilizando diferentes 
formulações de produtos à base de Bacillus 
sphaericus e Bacillus thuringiensis 
israelensis.  

24 20.400,00 

APQ-0140-
4.06/10 

Eduarda Ângela de 
Pessoa Cesse 

SERVIDIAH - Avaliação de serviços de 
atenção à saúde para diabéticos e 
hipertensos no âmbito do Programa de 
Saúde da Família  

24 20.400,00 

APQ-0162-
2.11/10 

Valéria Rêgo Alves 
Pereira 

Estudo do papel de células T reguladoras 
CD4+CD25+ na leishmaniose tegumentar 
americana 

24 20.400,00 

 


