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A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da UPE (PROPEGI), por meio da Coordenação Geral de Inovação, divulga o resultado final das propostas aprovadas
com bolsa e propostas aprovadas sem bolsa (recomendados) no Edital PIBIC IC CNPq UPE – 2019/2020. Solicitamos que os docentes com propostas aprovadas instruam
os discentes quanto aos procedimentos para implementação do vínculo (ler atentamente item 8 do edital). Cada projeto aprovado está sob a responsabilidade de 01
(um) estudante e seu orientador, apenas estes dois receberão certificação de iniciação científica da PROPEGI/UPE, conforme informado no item 8.3 do edital. Os
docentes, juntamente com os estudantes aprovados, devem estar atentos aos prazos para postagem de relatório parcial (10 a 15 de fevereiro de 2020) e relatório final
(De 24 a 29 de agosto de 2020) seguindo o modelo obrigatório informado no edital. Da mesma forma deverão apresentar os resultados finais, obtidos durante a
pesquisa, em evento específico a ser divulgado pela PROPEGI no segundo semestre de 2020. A entrega dos relatórios no prazo, e a apresentação do trabalho, são
requisitos obrigatórios para certificação.
a) Instruções para propostas aprovados com bolsa:
- O estudante aprovado com bolsa não deve possuir vínculo empregatício, ou outra remuneração de qualquer natureza. É vedado o acúmulo com bolsas de outros
Programas do CNPq ou de quaisquer agências nacionais, estrangeiras ou internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres;
- Os estudantes devem atualizar e enviar ao CNPq seus currículos lattes. As bolsas serão implantadas entre 01 a 10 de agosto de 2019, nesse sentido os estudantes que
não tiverem com o currículo lattes enviado ao CNPq, não receberão o termo de compromisso eletrônico para implantação da bolsa;
- Os bolsistas devem providenciar conta corrente individual no Banco do Brasil (não será aceito conta conjunta ou poupança);

- No momento da implantação da bolsa, um e-mail do CNPq será enviado automaticamente ao bolsista para o endereço eletrônico que está cadastrado no Currículo
Lattes do estudante. Neste e-mail o bolsista deve aceitar o Termo de Compromisso e disponibilizar os seus dados bancários;
- A UPE implanta as bolsas, mas todo o processo é realizado entre o estudante e o CNPq, logo não há necessidade do envio de nenhum documento à Pró-Reitoria de Pósgraduação, Pesquisa e Inovação (PROPEGI);
- O CNPq não faz pagamento retroativo de bolsas, conforme o item 4.5 da RN 017/2006. Assim, solicitamos que quando o bolsista receber o e-mail do CNPq, aceite
imediatamente o Termo de Compromisso e informe seus dados bancários;
b) Instruções para propostas aprovadas sem bolsa (recomendados):
- Docentes e estudantes com projetos aprovados sem bolsa (recomendados) devem entregar o “Termo de Compromisso” disponível em
http://www.upe.br/documentos-pesquisa, devidamente preenchido e assinado pelo docente e discente. A entrega pode ser feita diretamente na PROPEGI ou através do
e-mail cpqpropegi@upe.br até 24 de julho de 2019, conforme previsto no cronograma do edital.
- A não entrega do “Termo de Compromisso” dentro do prazo estabelecido, configura-se como desistência do estudante e seu orientador, resultando na retirada da
pesquisa da lista final dos projetos recomendados para o edital, e retirada desse vínculo no SISPG.

1. PROPOSTAS APROVADAS COM BOLSA
(ORDEM ALFABÉTICA – NOME DO DOCENTE)
DOCENTE

DISCENTE

CAMPUS

Byron Leite Dantas Bezerra

Murilo Campanhol Stodolni

POLI

Jornandes Dias da Silva

Paulo César Batista Gomes Júnior

POLI

Manoel da Cunha Costa

Lucas Mattos de Lima Sobral

ESEF

TÍTULO DO PROJETO
Estudo da viabilidade de uso de scanner 3D como ferramenta de apoio a
perícia grafotécnica
Criação de um Simulador para Produção de Hidrogênio em Células
Combustíveis pela Reformar a Vapor do Etanol
Desenvolvimento e validação de um sistema de baixo custo para
determinação da acidose gasosa por meio de pHmetria

2. PROPOSTAS RECOMENDADAS
(ORDEM ALFABÉTICA – NOME DO DOCENTE)
DOCENTE
DISCENTE
Emmanuel Andrade de Barros
Santos
Juliane Rocha Macedo Coutinho

Evanilson Landim Alves

Fábio Sérgio Barbosa da Silva
Gustavo Oliveira Cavalcanti
Helena Paula de Barros Silva

José Luiz Alves
Lucília Batista Dantas Pereira
Marcos Veríssimo de Oliveira
Cardoso
Marcos Veríssimo de Oliveira
Cardoso
Múcio Luiz Banja Fernandes

Múcio Luiz Banja Fernandes

Renan Marques Birro

Geraldo Rodrigues dos Santos Junior

Amanda Botelho Torres Galindo
Daniela Melo da Cunha Amaral

CAMPUS
POLI

Petrolina

ICB
POLI

TÍTULO DO PROJETO
Desenvolvimento de Protótipo 3D para fixação de optodos em um Sistema
de Espectroscopia Funcional em Infravermelho Próximo fNIRS
Nenhum a Menos na Aula de Matemática: produção de materiais didáticos
com o emprego de tecnologias assistivas dirigidos a estudantes do Ensino
Médio na perspectiva da Educação Inclusiva
Protocolo agrobiotecnológico para fornecimento de folhas de maracujazeiro,
com elevados teores de flavonoides, à indústria de fitomedicamentos
ansiolíticos

Sistema de Medição da Transmitância Luminosa dos Vidros de Carros
Energia eólica: mapeamento e estudo do atual cenário energético
Vitor Gabriel Matias
Mata Norte pernambucano
Práticas inovadoras e exitosas nas atividades de ensino no âmbito da
Faculdade de Ciências da Administração e Direito da Universidade de
Pernambuco: Um estudo acerca da gestão da FCAP Jr Consultoria.
Rosana Bezerra da Silva
FCAP
Elaborando Jogos Matemáticos para Celular como Possibilitador de
Diego Gomes dos Santos
Petrolina Aprendizagem para Estudantes do 2º Ano do Ensino Médio.
Síntese e Avaliação Farmacológica de inéditos Tiazóis como agentes
Maria Paula Pereira Borges
Petrolina antichagásicos
Prospecção de candidatos a fármacos antichagásicos: Síntese, caraterização
Anny Micaeli Macedo Sousa
Petrolina estrutural e Avaliação Farmacológica de inéditos tiazóis
Desenvolvimento de Soluções Ecoeficientes para Controle do Professo de
Paulo Rogério Pererira de Holanda filho Mata Norte Bioincrustação no Sistema de Resfriamento da Termopernambuco
Monitoramento do Meio Biótico Marinho na pArea de Influência Direta do
Sistema de Resfriamento da UTE Termopernambuco com Estudos da
Vírgina Rayanne Soares de Souza
Mata Norte Comunidade Planctônica.

Chrisna Larisa Seabra da Silva

Digitalização do acervo documental escolar e implantação do sistema digital
de gestão escolar na Escola Municipal Doutor Irineu de Pontes Vieira Mata Norte Carpina-PE

