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RESULTADO do ENQUADRAMENTO 

A equipe técnica da FACEPE analisou os 1.152 processos submetidos e desenquadrou os 214 (duzentos e 
quatorze) abaixo: 

 

QUADRO 1: DESENQUADRADOS 
 

Nº DO 
PROCESSO 

INSTITUIÇÃO ORIENTADOR TÍTULO 

 Ciências Agrárias     

BIC-1008-
5.07/19 

UFRPE - Garanhuns Daniele Silva Ribeiro Pigmentos monascus sp.: produção, bioatividade e aplicação em 
filmes biodegradáveis 

BIC-1403-
5.01/19 

UFPE - Recife Everardo Valadares de Sa 
Barretto Sampaio 

Simbiose entre leguminosas e rizóbios naturalmente estabelecidos 
em solos de Pernambuco: potencial de aporte de nitrogênio 

BIC-1536-
5.01/19 

UFPE - Recife Everardo Valadares de Sa 
Barretto Sampaio 

Simbiose entre leguminosas e rizóbios naturalmente estabelecidos 
em solos de Pernambuco: potencial de aporte de nitrogênio 

BIC-1195-
5.05/19 

UNIVASF Durval Baraúna Júnior Densitometria óssea na segunda vértebra lombar de espécimes 
caninos portadores de leishmania spp.  Pelo método de tomografia 

computadorizada quantitativa  

BIC-0566-
5.05/19 

UFRPE - Garanhuns Sílvia Elaine Rodolfo de Sá 
Lorena 

Estudo clínico das propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes da 
planta momordica charantia em cães 

BIC-1271-
5.03/19 

UFRPE - Recife Gledson Luiz Pontes de 
Almeida 

Variabilidade espacial da resistência à penetração e infiltração da 
água em solo sob pastagem em função da intensidade de pisoteio 
animal 

BIC-1293-
5.07/19 

UFRPE - Garanhuns Mirko Salomon Chavez 
Gutierrez 

Analise e processamento de imagens digitais rgb para estimação e 
classificaçao de frutas de estação estocadas sob diferentes 

condições de temperatura  

BIC-1392-
5.07/19 

UFRPE - Garanhuns Mirko Salomon Chavez 
Gutierrez 

Gerador de água atmosférico de baixo custo sustentado por fontes 
de energia renovável. 

BIC-1281-
5.01/19 

UFRPE - Recife Daniele Regina Parizotto Inventário, criação e monitoramento das abelhas (hymenoptera: 
apidae) do estado de Pernambuco 

BIC-1656-
5.01/19 

UFRPE - Recife Paschoal Grossi Sistemática de besouros pleurosticti no estado de Pernambuco, 
Brasil (coleoptera, polyphaga, scarabaeoidea) 

BIC-1858-
5.01/19 

UFRPE - Recife José Luiz Sandes de Carvalho 
Filho 

Avaliação agronômica e avanço de progênies f2:3  de tomate 
visando resistência à murcha bacteriana 

BIC-0772-
5.01/19 

EMBRAPA Maria Auxiliadora Coêlho de 
Lima 

Caracterização química e variabilidade intraespecífica de 
metabólitos secundários dos extratos de cascas, folhas e frutos de 
acessos dos bancos ativos de germoplasma de abacaxizeiro, 
cajazeira e umbuzeiro  

BIC-1837-
5.04/19 

UFRPE - Serra 
Talhada 

Ana Patrícia Souza de Lima Análise da variabilidade genética de estoques de reprodutores de 
tilápia do Nilo (oreochromis niloticus) no sertão de Pernambuco 
utilizando marcadores microssatélites 

BIC-1266-
5.02/19 

UFRPE - Recife Rinaldo Luiz Caraciolo Ferreira Dinâmica de uma área de caatinga submetida a ações antrópicas no 
sertão pernambucano 

BIC-1348-
5.02/19 

UFRPE - Recife Rinaldo Luiz Caraciolo Ferreira Dinâmica de uma área de caatinga submetida a ações antrópicas no 
sertão pernambucano 

BIC-1517-
5.02/19 

UFRPE - Recife Rute Berger Sobrevivência inicial de plantios de eucalyptus spp. Na Zona da 
Mata de Pernambuco: técnicas convencionais e uso de 

geotecnologias 

BIC-1609-
5.05/19 

UFRPE - Recife Fábio de Souza Mendonça Deficiência de sódio em ovinos na microrregião do Vale do Ipojuca 
no agreste pernambucano 

BIC-1875-
5.04/19 

UFRPE - Serra 
Talhada 

Jose Ricardo Coelho da Silva Utilização de composto secundário como modulador da 
fermentação em silagem  
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BIC-1232-
5.04/19 

UFRPE - Recife Júlio Cézar dos Santos 
Nascimento 

Substituição do óleo de soja por óleo das sementes de moringa 
oleifera em dietas de codornas de postura 

BIC-0556-
5.04/19 

UNIVASF Gisele Veneroni Gouveia Análises metagenômicas de líquido ruminal de caprinos nativos 

BIC-0145-
5.07/19 

UFRPE - Garanhuns Gerla C Chinelate Estudo dos efeitos da redução de cloreto de sódio na produção do 
queijo de coalho  

BIC-0398-
5.07/19 

UFRPE - Garanhuns Luciares Costa de Araújo Caracterização de polpa e casca de pitayas hylocereus undatus 
(polpa branca) e h. Polyrhizus (polpa vermelha) para 

aproveitamento e industrialização.  

BIC-1547-
5.07/19 

UFRPE - Garanhuns Luciares Costa de Araújo Otimização e validação de metodologia espectrofotométrica para 
determinação da atividade coagulante do leite 

Ciências Biológicas 
  

BIC-1713-

2.09/19 

CRCN Fabiana Farias de Lima 

Guimarães 

Avaliação de dose absorvida em indivíduos expostos à radiação 

ionizante pela técnica RT-PCR 

BIC-0188-

2.01/19 

UFPE - Recife Paulo Roberto Cavalcanti 

Carvalho 

Estudo do treinamento aeróbio, força e biota intestinal em 

camundongos submetidos na ação antitumoral dos glicosídeos 
isolados da herissantia crispa (brizicky) e lapachol 

BIC-0876-
2.04/19 

UFPE - Recife Pedro Ivo Simões Comunicação acústica em anuros de Pernambuco: uma avaliação 
do conhecimento atual e de lacunas de informação taxonômica e 
geográfica 

BIC-1425-

2.05/19 

UNIVASF Aline Candida Ribeiro Andrade 

e Silva 

Estudos com a entomofauna terrestre na caatinga: composição, 

riqueza e variação sazonal nas áreas do pisf (projeto de integração 
do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste 
setentrional) 

BIC-1013-

2.05/19 

UFPE - Recife João Lucas Leão Feitosa O potencial da bioacústica como ferramenta para identificação de 

espécies de xiras (gênero haemulon): implicações para o manejo 
pesqueiro 

BIC-1769-
2.05/19 

UNIVASF Jose Alves de Siqueira Filho Recuperação de mata ciliar em sítios invadidos por algaroba no Rio 
São Francisco, Petrolina - PE 

BIC-1007-

2.05/19 

UFPE - Recife José Roberto Botelho de 

Souza 

Biodiversidade de poliquetas (annelida) dos ambientes costeiros de 

Pernambuco – Brasil  

BIC-1254-

2.05/19 

UFRPE - Recife Geraldo Jorge Barbosa de 

Moura 

Herpetofauna do Jardim Botânico do Recife 

BIC-1478-

2.10/19 

UFPE - Caruaru Iasmine Andreza Basilio dos 

Santos Alves 

Caracterização do perfil de utilização dos inibidores da 

acetilcolinesterase e seus efeitos sobre o desempenho funcional e 
cognitivo em pacientes idosos com doença de alzheimer submetidos 
ao tratamento na policlínica do idoso no município de Caruaru – PE 

BIC-0335-

2.10/19 

UPE - Garanhuns Ana Carolina de Carvalho 

Correia 

Produtos obtidos de plantas medicinais utilizados para o tratamento 

de doenças pulmonares 

BIC-0581-

2.07/19 

UFPE - Recife Belmira Lara da Silveira 

Andrade da Costa 

Análise da biocompatibilidade de celulose bacteriana obtida a partir 

do melaço da cana  de açúcar  como suporte para recuperação 
neural em trauma cranio-encefálico: uma proposta  biotecnológica  
regional  com potencial aplicação médica 

BIC-1775-

2.07/19 

UFPE - Vitória de 

Sto. Antão 

Monique Assis de Vasconcelos 

Barros 

Avaliação da função autonômica cardíaca em crianças com excesso 

de peso/obesidade dos 7 aos 10 anos de idade no município de 
Vitória de Santo Antão 

BIC-0387-
2.04/19 

UFPE - Vitória de 
Sto. Antão 

Rene Duarte Martins Variação intraespecífica da peçonha do escorpião jaguajir rochae 
coletados em diferentes biótopos da caatinga 

BIC-1892-
2.07/19 

UFPE - Recife Dayane Aparecida Gomes Função mitocondrial no eixo hipotálamo-neurohipofisário na fase 
aguda e tardia da sepse 

BIC-0257-
2.07/19 

UNIVASF Eduardo Miranda Dantas Avaliação dos efeitos agudos da administração de alcaloides do 
veneno de formiga lava-pés solenopsis (insecta, hymenoptera, 
formicidae) sobre a modulação autônoma da frequência cardíaca 

em ratos wistar 
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BIC-0716-
2.03/19 

UFPE - Recife Marciel Teixeira de Oliveira Recuperação de áreas degradadas no semiárido utilizando espécies 
lenhosas da caatinga em simbiose com fungos micorrizicos 

arbusculares 

BIC-0073-

2.02/19 

UFPE - Recife Vilma Loreto da Silva Estudo citogenético em populações de gafanhotos representantes 

das famílias acrididae e romaleidae com ênfase na análise do dna 
repetitivo 

BIC-0508-
2.02/19 

UFPE - Recife Marcos André Cavalcanti 
Bezerra 

Investigação da associação de polimorfismos no gene anxa2 com o 
desenvolvimento de doença cerebrovascular em coorte pediátrica 
com anemia falciforme 

BIC-1431-
2.02/19 

UPE - Recife e RMR Maria Tereza Cartaxo Muniz Possíveis associações do polimorfismo próximo ao gene do MCR4 
(rs17782313) no consumo alimentar e estado nutricional de 

adolescentes 

BIC-1383-

2.02/19 

UFPE - Recife Ana Maria Benko Iseppon Estudos genéticos e evolutivos aplicados a plantas nativas e 

cultivadas do nordeste brasileiro 

BIC-1736-

2.02/19 

UFRPE - Recife Anna Carolina Soares Almeida Análise molecular de alterações de membrana externa em isolados 

de k. Pneumoniae resistentes a beta-lactâmicos a colistina 

BIC-1842-

2.02/19 

CPqAM/FIOCRUZ Christian Robson de Souza 

Reis 

Identificação de alvos para inibidores sintéticos do complexo de 

iniciação da tradução eif4f de leishmania infantum  

BIC-1899-
2.02/19 

UPE - Petrolina Elaini Oliveira dos Santos 
Alves 

Diversidade genética intravarietal de psidium guajava l. Cv. ‘paluma’ 
micorrizadas e infectadas pelo fitonematoide meloidogyne 
enterolobii 

BIC-0526-
2.02/19 

UFPE - Recife Michelly Cristiny Pereira Avaliação da expressão de par-4 e seu papel funcional na 
proliferação, morte celular, metástase e tratamento em câncer de 
pulmão. 

BIC-1851-

2.02/19 

UFPE - Recife Tercilio Calsa Junior Identificação e caracterização de proteínas de palma forrageira 

responsivas ao déficit hídrico e a infestação por cochonilha-de-
escamas (diaspis echinocacti bouché) 

BIC-1888-
2.02/19 

UFPE - Recife Tercilio Calsa Junior Identificação e caracterização de proteínas de palma forrageira 
responsivas ao déficit hídrico e a infestação por cochonilha-de-
escamas (diaspis echinocacti bouché) 

BIC-1865-
2.11/19 

UFPE - Recife Pablo Ramon Gualberto 
Cardoso 

Avaliação de biomarcadores para o lúpus eritematoso sistêmico e 
seu comprometimento com a nefrite lúpica  

BIC-1894-
2.11/19 

UPE - Recife e RMR Patrícia Muniz Mendes Freire 
de Moura 

Análise do perfil de subpopulações de linfócitos t e expressão de 
cd39 em pacientes portadores do vírus linfotrópico de células t 

humanas tipo 1 (htlv-1) e sua associação com o desenvolvimento 
de doença neurológica. 

BIC-0984-
2.11/19 

FIOCRUZ Clarice Neuenschwander Lins 
de Morais Fonseca 

Análise do papel da galectina-9 na exaustão de células t 
dependente do receptor tim-3 e indução de células t reguladoras 
(cd4+ cd25+ foxp3+) em infecções virais crônicas 

BIC-1908-
2.11/19 

CPqAM/FIOCRUZ Ana Virginia Matos Sá Barreto Estudo do envolvimento de anafilatoxinas na fibrose hepática e no 
acompanhamento pós-terapêutico em pacientes com 

esquistossomose mansoni. 

BIC-1300-

2.08/19 

UFPE - Vitória de 

Sto. Antão 

Claudia Jacques Lagranha  Avaliação do balanço oxidativo central e periférico em ratos 

supernutridos na lactação: efeitos da manipulação serotoninergica 
na vida aduta  

BIC-1616-
2.12/19 

UFPE - Recife Edvaneide Leandro de Lima 
Nascimento 

Caracterização taxonômica e bioquímica de pertusaria 
(lecanoromycetes – ascomycota) ocorrentes na estação ecológica 
Raso da Catarina, Bahia 

BIC-0564-
2.13/19 

UPE Daniela de Araújo Viana 
Marques 

Avaliação da atividade antiparasitária de extratos aquosos e 
proteínas obtidos da biomassa de dunaliella tertiolecta frente a 

trypanosoma cruzi 

BIC-0316-

2.13/19 

UFPE - Vitória de 

Sto. Antão 

Maria Carolina Accioly Brelaz 

de Castro 

Avaliação da atividade antichagásica, da toxicidade aguda e do 

potencial genotóxico e mutagênico de uma nova classe de 
derivados tiazóis substituídos. 

BIC-1140-
2.13/19 

CPqAM/FIOCRUZ Maria Edileuza Felinto de Brito  Avaliação do desempenho de testes moleculares em amostras de 
swab oral e da conjuntiva ocular de roedores silvestres e 
sinantrópicos, reservatórios da leishmania (v.) Braziliensis, em área 

endêmica de Pernambuco.  

BIC-0045-

2.08/19 

UFPE - Recife Maria Tereza dos Santos 

Correia 

Investigação de atividades biológicas de preparações lectínicas de 

plantas 

BIC-0165-

2.08/19 

UPE - Garanhuns Rosangela Estevao Alves 

Falcao 

Bioprospecção farmacobotânica do agreste meridional e caatinga de 

Pernambuco 



 

 EDITAL FACEPE 01/2018 – PIBIC 2018  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA / PIBIC/FACEPE – 2018 

 

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

 
4/10 

Nº DO 
PROCESSO 

INSTITUIÇÃO ORIENTADOR TÍTULO 

Ciências da Saúde 
  

BIC-1902-
4.03/19 

IBGM Ana Carolina Messias de Souza 
Ferreira da Costa 

Avaliação do tratamento farmacológico x perfil endêmico de geo-
helmintíases na população da região metropolitana de recife e 
agreste de Pernambuco. 

BIC-1320-
4.03/19 

FIS Gevanio Bezerra de Oliveira 
Filho 

Planejamento estrutural, síntese e avaliação farmacológica de 
inéditas 4-tiazolidinonas 

BIC-1763-
4.03/19 

IBGM Maria Luiza Carneiro Moura 
Gonçalves 

Avaliação do uso de fitoterápicos na erradicação de geo-
helmintíases na cidade do Recife e Garanhuns.   

BIC-1678-

4.05/19 

UFPE - Vitória de 

Sto. Antão 

Carol Virginia Gois Leandro Avaliação do consumo alimentar referente ao grau de 

processamento em escolares dos 7 aos 10 anos de idade do 
município de Vitória de Santo Antão  

BIC-1747-
4.05/19 

UFPE - Vitória de 
Sto. Antão 

Carol Virginia Gois Leandro Avaliação do consumo alimentar referente ao grau de 
processamento em escolares dos 7 aos 10 anos de idade do 
município de Vitória de Santo Antão  

BIC-0767-
4.03/19 

UFPE - Recife Michelly Cristiny Pereira Avaliação da expressão de par-4 e seu papel funcional na 
proliferação, morte celular, metástase e tratamento em câncer de 
pulmão. 

BIC-0351-

4.01/19 

CPqAM/FIOCRUZ Eduardo Caetano Brandão 

Ferreira da Silva 

Utilização da terapia complexa descongestiva para o tratamento do 

linfedema de membro inferior: investigação bioquímica e 
imunológica da eficácia terapêutica em relação à morbidade 

BIC-0328-
4.01/19 

UFPE - Recife Fernanda Chagas Angelo 
Mendes Tenorio 

Análise eletrofisiológica e morfológica do cérebro de ratos jovens 
submetidos à iluminação constante e tratados com melatonina  

BIC-0605-
4.01/19 

UFPE - Recife Francisca Janaina Soares 
Rocha 

Caracterização in situ das populações celulares (macrófagos, células 
nk e células dendríticas), mediadores imunoinflamatórios (hif-
1&#945;, vegf e tnf-&#945;) em lesões tegumentares de 

leishmaniose humana  

BIC-0659-

4.01/19 

UFPE - Recife Francisca Janaina Soares 

Rocha 

Caracterização in situ das populações celulares (macrófagos, células 

nk e células dendríticas), mediadores imunoinflamatórios (hif-
1&#945;, vegf e tnf-&#945;) em lesões tegumentares de 
leishmaniose humana  

BIC-0889-
4.05/19 

UPE - Recife e RMR Ana Celia Oliveira dos Santos Associação de fatores preditores de alteração da composição 
corporal e estado nutricional  de pessoas que vivem com HIV/AIDS 
em uso de terapia antirretroviral 

BIC-1501-

4.05/19 

UPE - Recife e RMR Ana Celia Oliveira dos Santos Associação de fatores preditores de alteração da composição 

corporal e estado nutricional  de pessoas que vivem com HIV/AIDS 
em uso de terapia antirretroviral 

BIC-1846-
4.01/19 

UFPE - Recife Epitácio Leite Rolim Filho Avaliação da eficácia da tenotomia dos adutores na preservação da 
qualidade de vida e prevenção de luxação do quadril em pacientes 
com síndrome congênita do zikavírus 

BIC-1662-
4.01/19 

UFPE - Recife Paulo Cezar Vidal Carneiro de 
Albuquerque 

Correção de falhas ósseas com utilização de metodologia de 
reconstrução óssea e articular utilizando a fixação externa 

BIC-1066-
4.01/19 

UPE - Recife e RMR Ricardo de Carvalho Lima Aspecto clínico cirúrgico de pacientes submetidos à reoperação 
valvar mitral  

BIC-0300-
4.02/19 

UPE - Recife e RMR Belmiro Cavalcanti do Egito 
Vasconcelos 

Avaliação da reparação óssea após exodontias de terceiros molares 
inclusos com fibrina rica em plaquetas e leucócitos (l-prf) 

BIC-1638-
4.01/19 

UPE - Recife e RMR Dinaldo Cavalcanti de Oliveira Análise da correlação entre o cálcio e aparelho subvalvar mitral 
avaliados pela ecocardiografia e ventriculografia esquerda e o 

sucesso da valvoplastia mitral percutânea 

BIC-1470-

4.01/19 

UFPE - Recife Luiz Alberto Reis Mattos Junior Impacto da microbiota intestinal na carcinogênese e tratamento do 

câncer de mama e de colo de útero em pacientes usuárias do 
sistema único de saúde (SUS) 

BIC-0953-
4.01/19 

UPE - Recife e RMR Maria Socorro de Mendonça 
Cavalcanti 

 Avaliação do polimorfismo do gene lgals7 (rs76477826) com úlcera 
de membros inferiores em pacientes com anemia falciforme 

BIC-1733-
4.01/19 

UPE - Recife e RMR Rodrigo Pinto Pedrosa Efeito do exercício aeróbio intervalado de alta intensidade nas 
variáveis cardiovasculares e autonômicas de pacientes com apneia 
obstrutiva do sono: um ensaio clínico controlado randomizado. 

BIC-1755-

4.01/19 

UPE - Recife e RMR Rodrigo Pinto Pedrosa Efeito do exercício aeróbio intervalado de alta intensidade nas 

variáveis cardiovasculares e autonômicas de pacientes com apneia 
obstrutiva do sono: um ensaio clínico controlado randomizado. 

BIC-1883-
4.01/19 

FCM- UPE Ulisses Ramos Montarroyos  Fatores associados à falha da resposta imunológica e/ou virológica 
em pacientes vivendo com hiv em terapia antirretroviral  
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BIC-1945-
4.01/19 

FCM- UPE Ulisses Ramos Montarroyos  Fatores associados à falha da resposta imunológica e/ou virológica 
em pacientes vivendo com hiv em terapia antirretroviral  

BIC-1069-
4.02/19 

UPE Marianne de Vasconcelos 
Carvalho 

Análise da citotoxicidade de materiais dentários 

BIC-1516-
4.05/19 

UFPE - Vitória de 
Sto. Antão 

João Henrique da Costa Silva Efeitos de uma dieta hiperlipídica rica em ácidos graxos saturados 
sobre variáveis morfológicas, bioquímicas e cardiometabólicas em 

animais jovens 

BIC-1257-

4.05/19 

EMBRAPA Aline Telles Biasoto Marques Influência do uso de diferentes genótipos de acerola (malpighia 

emarginata dc) sob a qualidade do suco, otimização do processo e 
avaliação da vida útil do produto 

BIC-1804-
4.05/19 

UPE - Petrolina Claudileide de Sá Silva Aplicação de óleos essenciais na conservação de produtos de carne 
de bode 

BIC-1918-
4.05/19 

UPE - Petrolina Claudileide de Sá Silva Aplicação de óleos essenciais na conservação de produtos de carne 
de bode 

BIC-0712-
4.05/19 

UFPE - Recife Elizabeth do Nascimento Frequência da ingestão de proteína ao longo do dia: influência da 
distribuição quantitativa por refeição sobre a hipertrofia e força 
muscular em homens jovens submetidos a treinamento de força. 

BIC-1401-

4.09/19 

UFPE - Recife Daniela Karina da Silva 

Ferreira 

Análise intra e inter indivíduo da pressão arterial ambulatorial de 

mulheres hipertensas após sessões de exercício isométrico de 
handgrip em diferentes intensidades 

BIC-1532-
4.09/19 

UFPE - Vitória de 
Sto. Antão 

Diogo Antonio Alves de 
Vasconcelos 

Regulação pós-transcricional através dos micrornas circulantes 
sobre o metabolismo energético no músculo esquelético e tecido 
adiposo de ratos e humanos submetidos ao exercício físico  

BIC-1712-
4.09/19 

UNIVASF Fernando de Aguiar Lemos Efeito de uma intervenção de 16 semanas com abordagem 
coordenativa em circuitos nos parâmetros eletrofisiológicos 

cerebrais, autonômicos, e no equilíbrio de idosos: um ensaio clínico 
randomizado 

BIC-1752-
4.09/19 

UNIVASF Fernando de Aguiar Lemos Efeito de uma intervenção de 16 semanas com abordagem 
coordenativa em circuitos nos parâmetros eletrofisiológicos 
cerebrais, autonômicos, e no equilíbrio de idosos: um ensaio clínico 
randomizado 

BIC-0919-
4.09/19 

UFPE - Vitória de 
Sto. Antão 

Iberê Caldas Souza Leão Avaliação do nível de conhecimento tático declarativo e 
desempenho motor em atletas escolares de handebol 

BIC-0627-

4.09/19 

UFPE - Vitória de 

Sto. Antão 

Leandro Jose Camati Felippe Resposta da fadiga neuromuscular e respiratória frente à diferentes 

estratégias de treinamento com baixo glicogênio muscular 

BIC-1373-

4.09/19 

UPE - Recife e RMR Maria Teresa Cattuzzo A habilidade  levantar-se do solo (supine to stand) e fatores da 

aptidão física: estudo em escolares recifenses  

BIC-0987-

4.09/19 

UFPE - Recife Pedro Pinheiro Paes Neto A relação do afeto e do humor com a intensidade nas aulas de 

educação física escolar 

BIC-1376-

4.09/19 

UFPE - Recife Tony Meireles dos Santos Efeito da fadiga mental nas respostas neurológicas, fisiológicas e 

psicológicas de adultos com sobrepeso e obesidade grau i durante a 
prática de exercício intervalado  

BIC-1077-
4.09/19 

UFPE - Recife Vinicius de Oliveira 
Damasceno 

Efeito dos fatores fisiológicos, psicologicos e ambientais (exercício 
prévio, nutrição, prime effect, personalidade, cronobiologia) na 
percepção de esforço (pes) no exercicio aeróbio. 

BIC-1235-
4.09/19 

UFPE - Recife Vinicius de Oliveira 
Damasceno 

Efeito dos fatores fisiológicos, psicologicos e ambientais (exercício 
prévio, nutrição, prime effect, personalidade, cronobiologia) na 

percepção de esforço (pes) no exercicio aeróbio 

BIC-1795-

4.04/19 

UPE - Recife e RMR Betânia da Mata Ribeiro 

Gomes 

Diagnóstico situacional da assistência à saúde de estudantes com 

deficiências e seus familiares: implicações para a enfermagem. 

BIC-1404-
4.04/19 

UPE - Recife e RMR Fatima Maria da Silva Abrão Relacionamentos amorosos e sexualidade de pessoas vivendo com 
hiv: um estudo de representações sociais 

BIC-1705-
4.04/19 

UPE - Petrolina Flávia Emília Cavalcante 
Valença Fernandes 

Efetividade do uso de colchão pneumático para prevenção de lesão 
por pressão em pacientes internados na unidade de terapia 
intensiva 

BIC-0541-
4.04/19 

UPE - Recife e RMR Maria Aparecida Beserra Status vacinal de graduandos de uma universidade pública de 
Pernambuco 

BIC-1723-
4.04/19 

UFPE - Vitória de 
Sto. Antão 

Luiz Miguel Picelli Sanches O uso de podcast como ferramenta de ensino ao aluno de 
graduação em enfermagem 

BIC-0937-
4.04/19 

UPE - Recife e RMR Simone Maria Muniz da Silva 
Bezerra 

Perfil lipídico de hipertensos no município de Recife-PE 
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BIC-1101-
4.04/19 

FACIPE Hortencia Farias de Andrade Fontes alternativas para tratamento de anemia ferropriva no grupo 
infantil de uma creche da região metropolitana do Recife 

BIC-0903-
4.04/19 

UNIVASF Sonia Lorena Soeiro Argollo 
Fernandes 

Convivendo com a asma: percepções e enfrentamentos de crianças 
em idade escolar 

BIC-1811-
4.04/19 

UPE - Recife e RMR Jael Maria de Aquino Estresse e qualidade de vida de enfermeiros vítimas de assédio 
moral  

BIC-1543-
4.06/19 

FIOCRUZ Elainne Christine de Souza 
Gomes 

Estudo experimental das formas ectópicas da esquistossomose: 
avaliação da resposta morfofisiopatológica. 

BIC-1565-

4.06/19 

FIOCRUZ Elainne Christine de Souza 

Gomes 

Estudo experimental das formas ectópicas da esquistossomose: 

avaliação da resposta morfofisiopatológica. 

BIC-0511-

4.06/19 

UNIVASF Gloria Maria Pinto Coelho Transtornos mentais comuns e qualidade de vida em trabalhadores 

do campo expostos a agrotóxicos no submédio São Francisco 

BIC-1819-

4.06/19 

UPE - Recife e RMR Mônica Vilela Heimer Distúrbios do sono e fatores associados em crianças e adolescentes 

da região metropolitana do Recife 

BIC-1855-

4.06/19 

CPqAM/FIOCRUZ Rafael da Silveira Moreira Parasitologia em foco: educação em saúde associada ao 

diagnóstico, tratamento e prevenção de parasitoses em escolas da 
rede pública municipal de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 
Brasil 

BIC-1329-
4.03/19 

UFPE - Recife Elba Lúcia Cavalcanti de 
Amorim 

Contribuição do conhecimento popular para a descoberta de  novos 
antimicrobianos 

BIC-1489-
4.03/19 

UFPE - Recife Elba Lúcia Cavalcanti de 
Amorim 

Contribuição do conhecimento popular para a descoberta de  novos 
antimicrobianos 

BIC-0834-
4.08/19 

UFPE - Recife Andrea Tavares Dantas Eficácia da mobilização articular e da cinesioterapia na 
funcionalidade das mãos de pacientes com esclerose sistêmica – 

ensaio clínico controlado e randomizado 

BIC-0875-
4.08/19 

UFPE - Recife Maria das Graças Wanderley 
de Sales Coriolano 

Efeitos do uso de um aplicativo com estimulação auditiva ritmica 
sobre a mobilidade funcional de atividades de vida diária de idosos 
com doença de Parkinson 

BIC-1598-
4.08/19 

UFPE - Recife Maria do Amparo Andrade Efeito da terapia complexa descongestiva sobre parâmetros da 
resposta imune em indivíduos com linfedema residentes em área 
endêmica de filariose 

BIC-0127-
4.08/19 

UPE - Petrolina Victor Ribeiro Neves Efeito do treinamento físico intervalado de alta intensidade na 
capacidade física, na composição corporal, na qualidade de vida e 

no controle autonômico cardíaco de hipertensos 

BIC-0787-
4.07/19 

FSM Angélica Galindo Carneiro 
Rosal 

Desenvolvimento de habilidades cognitivo-linguísticas em escolares 
na educação infantil: estudo de intervenção 

BIC-1172-
4.07/19 

FSM Angélica Galindo Carneiro 
Rosal 

Desenvolvimento de habilidades cognitivo-linguísticas em escolares 
na educação infantil: estudo de intervenção 

BIC-1055-
4.07/19 

UFPE - Recife Hilton Justino da Silva Efeitos imediatos do treinamento muscular respiratório na 
geometria faríngea 

BIC-1727-
4.02/19 

UFPE - Recife Jacinto da Costa Silva Neto Estudos morfológico e morfométrico de experimentação aplicada. 

BIC-0199-
4.01/19 

UPE - Recife e RMR Marcus Vitor Diniz de Carvalho Avaliação morfométrica de esternos pertencentes a uma coleção 
osteológica de esqueletos identificados do nordeste brasileiro 

BIC-1162-
4.01/19 

UPE - Recife e RMR Marcus Vitor Diniz de Carvalho Avaliação morfológica de crânios pertencentes a uma coleção 
osteológica de esqueletos identificados do nordeste brasileiro 

BIC-0229-
4.02/19 

UPE - Recife e RMR Antonio Azoubel Antunes Estimativa de estatura através de medidas antropométricas das 
órbitas em tomografias computadorizadas para fins de identificacao 
humana: estudo de validação 

BIC-0259-

4.02/19 

UPE - Recife e RMR Antonio Azoubel Antunes Estimativa da estatura a partir de medidas antropometricas 

plantares para fins de identificacao humana: estudo de validação 

BIC-0708-

4.01/19 

UFPE - Recife Everton Botelho Sougey Avaliação multidisciplinar dos comportamentos de risco e violência 

auto infligida na população jovem 

BIC-1929-

4.01/19 

FMO Fernando Augusto Pacífico Associação entre o uso de substâncias psicoativas e presença de 

sintomas de ansiedade, estresse, depressão e/ou síndrome de 
burnout em estudantes de medicina do estado de Pernambuco 

BIC-1515-
4.01/19 

UPE Hugo Rafael de Souza e Silva  Investigação da existência do construto dependência tecnológica 

BIC-0803-
4.02/19 

UPE - Recife e RMR Gabriela Granja Porto  Análise morfométrica da cavidade glenóide e eminência articular na 
determinação do sexo, altura e idade  
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BIC-0339-
4.01/19 

UPE - Recife e RMR Marcela Silvestre Outtes 
Wanderley 

Avaliação da efetividade dos métodos de diagnóstico da sífilis em 
pacientes obstétricas atendidas pelo sistema único de saúde do 

município de Serra Talhada/PE 

BIC-1882-

4.06/19 

CPqAM/FIOCRUZ Wheverton Ricardo Correia do 

Nascimento 

Implantação de métodos de diagnóstico para a esquistossomose 

mansônica baseados na detecção de imunoglobulinas humanas 

BIC-1927-

4.06/19 

CPqAM/FIOCRUZ Wheverton Ricardo Correia do 

Nascimento 

Implantação de métodos de diagnóstico para a esquistossomose 

mansônica baseados na detecção de imunoglobulinas humanas 

Ciências Exatas   

BIC-0149-

1.01/19 

UFRPE - Recife Eudes Mendes Barboza Versão de equações tipo-hénon para problemas clássicos de 

equações diferenciais parciais 

BIC-1339-

1.05/19 

UFRPE - Recife Natalia Rodrigues de Melo Estudo da ótica não linear via mistura de quatro ondas degenerada 

em vapor atômico 

BIC-1144-

1.05/19 

UFPE - Recife Anderson Monteiro Amaral Modulação e detecção de estruturas luminosas 

BIC-0580-

1.05/19 

UPE - Petrolina Claudemiro de Lima Júnior Estudo da viabilidade econômica e financeira de um dessalinizador 

acionado por energias renováveis no semiárido pernambucano 

BIC-0590-

1.05/19 

UPE - Petrolina Claudemiro de Lima Júnior Estudo da viabilidade econômica e financeira de um dessalinizador 

acionado por energias renováveis no semiárido pernambucano 

BIC-1732-
1.05/19 

IFPE Pesqueira Mario Antonio Alves Monteiro Redução da temperatura em painéis fotovoltaicos por meio de 
sistema de refrigeração eólico utilizando nanofuido de grafeno 
como fluido refrigerante 

BIC-0895-
1.06/19 

UFPE - Recife Rogério Tavares Ribeiro Desenvolvimento de uma rota eletrossintética para óxidos 
condutores transparentes (tco) com aplicação em sistemas de 
células solares 

BIC-0481-

1.07/19 

UFPE - Recife Osvaldo Girão da Silva. Mapeamento e análise da evolução morfodinâmica em municípios 

do litoral norte de pernambuco: uma contribuição à análise de 
riscos geomorfológicos 

BIC-1328-
1.07/19 

UFPE - Recife Ranyére Silva Nóbrega Diagnóstico microclimático da cidade do Recife 

BIC-1829-
1.07/19 

UFPE - Recife Ranyére Silva Nóbrega Diagnóstico microclimático da cidade do Recife 

BIC-0137-
1.01/19 

UFRPE - Recife Thiago Araujo de Albuquerque 
Mendonça 

Superfícies com direção  principal canônica em certos espaços 
homogêneos tridimensionais 

BIC-0118-
1.01/19 

UFRPE Marcelo Velloso Flamarion 
Vasconcellos 

Ondas de gravidade na presença de uma topografia variável 

BIC-0699-
1.03/19 

CESAR Erico Souza Teixeira Data science aplicada no estudo do tratamento de câncer por feixe 
de prótons 

BIC-0702-
1.03/19 

CESAR Erico Souza Teixeira Data science aplicada no estudo do tratamento de câncer por feixe 
de prótons 

BIC-1619-
1.03/19 

UFRPE - Recife Péricles Barbosa Cunha de 
Miranda 

Aplicabilidade e impactos quanto a adoção de modelos de 
classificação como mecanismos anti-phishing 

BIC-0455-
1.08/19 

UFPE - Recife José Souto Rosa Filho Shrimp_nen – rede cooperativa multidisciplinar para subsidiar o 
manejo da pesca dos estoques de camaões da região nordeste e 

norte do brasil com foco ecossistêmico 

BIC-0521-

1.08/19 

UFPE - Recife José Souto Rosa Filho Shrimp_nen – rede cooperativa multidisciplinar para subsidiar o 

manejo da pesca dos estoques de camaões da região nordeste e 
norte do brasil com foco ecossistêmico 

BIC-0614-
1.06/19 

IFSertão PE Ana Paula de Oliveira Desenvolvimento e validação de métodos analíticos para 
quantificação de compostos fenólicos totais por uv-vis e marcadores 
químicos por rmnq em extratos de espécies vegetais do bioma 

caatinga 

BIC-1220-

1.06/19 

UACSA/UFRPE Nilson Sant Anna Júnior Monitoramento do teor de matéria orgânica em sedimentos 

superficiais e parâmetros físico - químicos das águas da barragem 
do Bita, Suape - PE 

BIC-1668-
1.06/19 

UFPE - Recife Andre Galembeck Biodisponibilização de macronutrientes (k, p e n) incorporados em 
nanoestruturas para o desenvolvimento in vitro e in vivo de mudas 
de cana-de-açúcar 

BIC-0359-
1.06/19 

CETENE Giovanna Machado Desenvolvimento de células solares sensibilizadas por corantes 
(dsscs) a partir do uso de perovskita 

BIC-1080-
1.06/19 

UFPE - Recife Ivani Malvestiti Catálise de reações orgânicas com redes de coordenação com íons 
lantanídeos 
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BIC-1123-
1.03/19 

UFRPE - Garanhuns Anderson Fernandes de 
Alencar 

Plataforma livre para democratização do acesso à produção 
científica na área das ciências humanas 

BIC-1113-
1.03/19 

UFPE - Recife Djamel Fawzi Hadj Sadok  Sistema de monitoramento e gerenciamento de energia 

Ciências Humanas   

BIC-0376-
7.09/19 

UFPE - Recife Davi Cordeiro Moreira O texto como dado (text as data) e a relevância do conteúdo em 
processos políticos 

BIC-1278-
7.08/19 

UPE - Recife e RMR Marcelo Soares Tavares de 
Melo 

Jogo eletrônico: contribuições teórico-metodológicas para a 
formação de professores dos cursos de licenciatura em educação 

física 

BIC-0048-

7.06/19 

UFPE - Recife Francisco Kennedy Silva dos 

Santos 

Redes digitais e aprendizagem geográfica na docência em 

geografia: possibilidades e desafios para prática docente no 
aprendizado discente 

BIC-1485-
7.06/19 

UFPE - Recife Rodrigo Dutra Gomes Geografia, complexidade e filosofia: releituras epistemológicas 

BIC-1877-
7.06/19 

UPE - Garanhuns Daniel Dantas Moreira Gomes Análise de riscos socioambientais em bacias hidrográficas do estado 
de pernambuco através da utilização de ferramentas de 
geoprocessamento e modelos geoestatísticos 

BIC-1209-
7.05/19 

UFPE - Recife Antonio Torres Montenegro Justiça do trabalho, dissídio coletivo e regime civil-militar (1979-
1985) 

BIC-1793-
7.05/19 

CESA (CESA, FENFA) Augusto César Acioly Paz Silva Tornar-se professor: memorias, cotidiano e histórias da fundação 
da faculdade de formação de professores de Arcoverde - FAFOPA 

(1969-1980) 

BIC-1270-

7.05/19 

UFPE - Recife George Félix Cabral de Souza Sistematização e análise da correspondência entre os poderes locais 

e os poderes centrais e seus representantes em Pernambuco 
colonial (secúlos XVI-XIX). 

BIC-1420-
7.05/19 

UFPE - Recife George Félix Cabral de Souza Sistematização e análise da correspondência entre os poderes locais 
e os poderes centrais e seus representantes em Pernambuco 
colonial (secúlos XVI-XIX). 

BIC-1781-
7.05/19 

UFRPE - Recife Gustavo Acioli Lopes Um mar de fibras: o comércio de têxteis e de escravos no atlântico 
sul português 

BIC-1586-
7.05/19 

UFRPE - Recife Mariana Albuquerque Dantas Protagonismo indígena na zona da mata sul de pernambuco: o 
processo de constituição e desestruturação do aldeamento do 

Riacho do Mato (1860-80) 

BIC-1655-
7.05/19 

UFRPE - Recife Giselda Brito Silva Professores assimilados: entre a política educativa colonial do 
império português e a resistência nas comunidades rurais de angola 
(1933-1975) 

BIC-0507-
7.07/19 

UFPE - Recife Alina Galvão Spinillo O conhecimento matemático e as experiências matemáticas 
realizadas em casa por crianças surdas 

BIC-1507-
7.07/19 

UNIVASF Marina Pereira Gonçalves Adaptação acadêmica de estudantes universitários: há influência do 
bem-estar subjetivo, resiliência e prática esportiva? 

BIC-1575-
7.07/19 

UNIVASF Marina Pereira Gonçalves Adaptação acadêmica de estudantes universitários: há influência do 
bem-estar subjetivo, resiliência e prática esportiva? 

BIC-0731-
7.07/19 

UPE - Petrolina Juliana Lucena Sociabilidade e brincadeiras triádicas em crianças de creche e pré-
escola 

BIC-0753-
7.07/19 

UPE - Petrolina Juliana Lucena Sociabilidade e brincadeiras triádicas em crianças de creche e pré-
escola 

BIC-1415-
7.07/19 

UFPE - Recife Luís Felipe Rios do Nascimento Contextos sociais, respostas programáticas e marcações subjetivas 
na vulnerabilidade ao hiv/aids de homens que fazem sexo com 

homens da região metropolitana do Recife 

BIC-0755-
7.07/19 

UFPE - Recife Maria de Fátima de Souza 
Santos 

Intervenções em embriões humanos : abordagem psicossocial 
comparativa entre Brasil e França 

BIC-1262-
7.02/19 

UFPE - Recife Cristiano Wellington Noberto 
Ramalho 

Mestrança, cultura do trabalho e maritimidade na pesca artesanal 
em Pernambuco 

BIC-1340-
7.08/19 

UFPE - Recife Ramon de Oliveira  As práticas de gestores e docentes visando tornar a escola de 
ensino médio atrativa para os jovens estudantes  

BIC-0138-
7.07/19 

UNICAP Edilene Freire de Queiroz A errância como sintoma atual 

BIC-0210-
7.07/19 

UNIVASF Junnia Maria Moreira Efeitos do treino de autocontrole conjugado e separado da 
meditação do tipo atenção plena, comparados à intervenção padrão 
do capsad, sobre o uso abusivo de substâncias 
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Ciências Sociais Aplicadas  

BIC-0468-
6.07/19 

UFPE - Recife Diego Andres Salcedo Repositório filatélico brasileiro 

BIC-1438-
6.07/19 

UFPE - Recife Edilene Maria da Silva Gestão de dados abertos do pacto pela vida do estado de 
Pernambuco 

BIC-0442-
6.12/19 

UFPE - Recife Walter Franklin Marques 
Correia 

Desenvolvimento de novos produtos (dnp) por meio da aplicação de 
metodologias diferenciadas em design: criando conceitos em 
artefatos de consumo, artefatos genéricos, artefatos industriais, 

artefatos para saúde 

BIC-1434-
6.12/19 

UFPE - Recife Walter Franklin Marques 
Correia 

Desenvolvimento do propap - programa pernambucano de análise 
de produtos de consumo 

BIC-1468-
6.01/19 

UFPE - Recife Manuela Abath Valença Audiências de custódia: caminho para o enfrentamento à violência 
institucional e ao encarceramento provisório? 

BIC-0795-
6.01/19 

UPE - Recife e RMR Maria Amalia Oliveira de 
Arruda Camara 

A contribuicao do acesso a informacao para a consolidacao 
democratica 

BIC-0808-
6.01/19 

UPE - Recife e RMR Maria Amalia Oliveira de 
Arruda Camara 

A contribuicao do acesso a informacao para a consolidacao 
democratica 

BIC-1456-
6.11/19 

UFRPE - Recife Joseana Maria Saraiva Crise no cuidado como risco social: um estudo dos fatores que se 
interpõem as relações e às práticas de cuidado em ilpis 

BIC-1518-
6.11/19 

UFRPE - Recife Joseana Maria Saraiva Crise no cuidado como risco social: um estudo dos fatores que se 
interpõem as relações e às práticas de cuidado em ilpis 

BIC-0446-
6.03/19 

UFPE - Caruaru Roberta Rocha Economias de aglomeração x distribuição dos agentes produtivos 

BIC-0060-
8.02/19 

UFRPE - Recife João Batista Pereira A alegoria e a crítica literária na modernidade 

BIC-0088-
6.04/19 

UFPE - Recife Joelmir Marques da Silva Validação da metodologia de verificação da integridade visual para 
a gestão da conservação de jardins históricos de pernambuco: 

subsidio para candidatura como patrimônio mundial 

BIC-1421-

6.10/19 

UFPE - Recife Vivian Matias dos Santos Quais os impactos dos feminismos na sociologia?  Para conhecer e 

situar a produção sociológica brasileira, nordestina e pernambucana 
sobre feminismos e gênero 

BIC-1703-
6.09/19 

UFPE - Recife Jeder Silveira Janotti Junior Gênero musical; mediação; performance de gosto; escuta conexa; 
agenciamento 

BIC-0096-
6.09/19 

UFPE - Recife Thiago Soares Música pop periférica na américa latina: análise comparativa dos 
contextos Brasil-Argentina 

BIC-0718-
6.07/19 

UFPE - Recife Fábio Mascarenhas e Silva Estudo da produção científica de pesquisadores brasileiros das 
áreas da humanidade a partir das análises bibliométricas de artigos, 
livros e projetos (2016 a 2017). 

BIC-0331-
6.01/19 

UFPE - Recife Artur Stamford da Silva Sociologia da decisão jurídica 

BIC-0194-

8.01/19 

UFRPE - Recife Vicentina Maria Ramires Borba A presença da mulher nas eleições presidenciais de 2018: marcas 

discursivas de ideologia e poder 

Engenharias    

BIC-0114-
3.13/19 

UFPE - Recife Mariana Brayner Cavalcanti 
Freire Bezerra 

Estudo da viabilidade e genotoxicidade de células-tronco 
mesenquimais humanas irradiadas in vitro 

BIC-0098-
3.04/19 

UNIVASF Eduard Montgomery Meira 
Costa 

Sistema automático de análise microbiológica 

BIC-1179-
3.01/19 

UFPE - Caruaru Gilson Lima da Silva Tratamento alternativo de efluentes de lavanderias de 
beneficiamento de jeans 

BIC-0799-

3.13/19 

UFPE - Recife Emery Cleiton Cabral Correia 

Lins 

Desenvolvimento da imagem da difusão óptica para diagnósticos 

funcionais em dentes humanos 

BIC-0155-

3.13/19 

UFPE - Recife Marilú Gomes Netto Monte da 

Silva 

Reconhecimento de padrões em sinais de emg para controle de 

múltiplas funções da mioprótese 3d 

BIC-0203-

3.05/19 

UFPE - Recife José Claudino Lira Júnior Estudo de eficiência energética em sistemas de utilidades industriais 

BIC-0228-

3.11/19 

UFPE - Recife Heitor de Oliveira Duarte Análise de riscos marítimos com prático a bordo 

BIC-0836-

3.11/19 

UFPE - Recife Paula Suemy Arruda Michima Estudo da viabilidade do vim para geração de energia limpa em rios 

pernambucanos 
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Nº DO 
PROCESSO 

INSTITUIÇÃO ORIENTADOR TÍTULO 

BIC-1251-
3.03/19 

UACSA/UFRPE Daniela de Lourdes Anjos 
Coutinho Simões Andrade 

Obtenção de filmes à base de quitosana: estudo da influência das 
variáveis e condições de processo 

BIC-1265-
3.03/19 

UFPE - Recife Tiago Felipe de Abreu Santos Soldabilidade de tubulações de cobre para indústria naval e 
alumínio ou aços resistentes à corrosão para aviação civil em 

dispositivos com rigorosos requisitos mecânicos 

BIC-1611-

3.03/19 

UFPE - Recife Tiago Felipe de Abreu Santos Soldabilidade de tubulações de cobre para indústria naval e 

alumínio ou aços resistentes à corrosão para aviação civil em 
dispositivos com rigorosos requisitos mecânicos 

BIC-0077-
3.06/19 

UNICAP Leonie Asfora Sarubbo  Produção de biossurfactantes com potencial de aplicação industrial 

BIC-1065-
3.06/19 

UFPE - Recife Santiago Arias Henao Óxidos mistos na conversão de biomassa via pirólise para obtenção 
de biocombustíveis 

BIC-1253-
3.07/19 

UFPE - Recife Sávia Gavazza dos Santos 
Pessôa  

Remoção de corante azo e aminas aromáticas sob diferentes 
concentrações de salinidade e oxigênio 

 
 

E um processo foram cancelado a pedido do orientador/aluno: 

PROCESSO INSTITUIÇÃO ORIENTADOR TÍTULO 

BIC-1370-
7.06/19 

FFPP/UPE Raimunda Aurea Dias de 
Souza 

AGRO: A produção da riqueza e pobreza no campo: a 
realidade do negócio no polo Juazeiro/Petrolina 

 

O prazo para interposição de recursos se encerrará em 14 de maio/2019. 

 

Recife, 06 de maio de 2019. 

 

José Aluísio Lessa da Silva Filho 

Diretor Presidente 

Paulo Roberto Freire Cunha 

Diretor Científico 

 


