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EDITAL FACEPE 05/2015 

COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU (2º SEMESTRE/2015) 
 

RESULTADO 

Em atendimento ao item 4.2 (Recursos de terceiros para complementação de bolsas em áreas/temas específicos) do 
Edital FACEPE 05/2015 – Concessão de Bolsas de Pós-Graduação Stricto Sensu (2º semestre/2015) os 
projetos de pós-graduação aprovados e que postularam bolsa complementar foram submetidos aos comitês gestores das 
entidades concedentes dos recursos adicionais, os quais decidiram sobre a concessão com base na aderência do projeto 
à área ou tema específico de seu interesse. 
 

Nota: Para os processos IBPG cancelados por desistência ou por não apresentação da 
documentação da bolsa principal IBPG, as bolsas complementares também estão 

automaticamente canceladas mesmo estando listadas como aprovadas no resultado abaixo. 

 

Acordo de Coooperação FACEPE - Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC 
Dos 02 (dois) projetos que postularam a complementação, o comitê gestor do Acordo FACEPE-APAC avaliou ambos já 
aprovados por mérito e não aprovou a concessão para nenhum dos dois, considerando que os projetos apresentaram 
baixa aderência aos objetivos da APAC ou estavam foram da área de abrangência da instituição. 
 
Acordo de Coooperação FACEPE – Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS 
Um (01) projeto postulou complementação para esta instituição e o comitê gestor do Acordo FACEPE-ITEP/OS não avaliou 
nenhum, pois este não foi recomendado pela Comissão Julgadora da FACEPE. 
  
Acordo de Coooperação FACEPE – Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA 
De um (01) projeto que postulou a complementação, o comitê gestor do Acordo FACEPE-IPA não avaliou o projeto 
aprovado por mérito, uma vez que o aluno desistiu da bolsa da FACEPE. 
 
Acordo de Coooperação FACEPE – Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH 
Doze (12) projetos postularam a complementação, desses o comitê gestor do Acordo FACEPE-CPRH avaliou 02 (dois) já 
aprovados por mérito e desses não aprovou a concessão para nenhum dos dois, considerando que todos os projetos 
apresentaram baixa aderência aos objetivos do CPRH ou estavam foram da área de abrangência da instituição. 
 
Acordo de Coooperação FACEPE – Fundação para Inovações Tecnológicas – FITec 
Não houve postulações para esta instituição neste edital. 

 

Recife, 20 de agosto de 2015. 
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