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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
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RESULTADO FINAL
EDITAL PIBIC ENSINO MÉDIO CNPq UPE – 2019/2020

A Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (PROPEGI), através da Coordenação Geral de Pesquisa, divulga o
resultado final das propostas aprovadas com bolsa e propostas aprovadas sem bolsa (recomendados) no Edital PIBIC Ensino Médio
CNPq UPE – 2019/2020. Solicitamos que os docentes com propostas aprovadas instruam os estudantes 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 ter currículo lattes atualizado e enviado para o CNPq. 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 Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (PROPEGI);
- O CNPq não faz pagamento retroativo de bolsas, conforme o item 4.5 da Resolução Normativa CNPq 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 15 de agosto 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.
Coordenação Geral de Pesquisa.

1. PROPOSTAS APROVADAS COM BOLSA
(ordem alfabética - nome do docente)
DOCENTE

DISCENTE

CAMPUS

PROJETO

1

Helena Paula Barros Silva

Wallacy Vitor de Oliveira
Fontes

CAMPUS MATA
NORTE

2

João Allyson Ribeiro de Carvalho

Ronaldo dos Santos de Moura

CAMPUS MATA
NORTE

Oficinas de monitoramento ambiental para o
ensino da Geografia: levando o conhecimento da
Universidade para a Escola
Aperfeiçoamento de Práticas Ambientais na Escola
de Aplicação Professor Chaves, Município de
Nazaré da Mata-PE

3

Kalina Vanderlei Paiva da Silva

Ivan Igor de Oliveira Santos

CAMPUS MATA
NORTE

4

Renan Marques Birro

João Paulo Figueredo Silva

CAMPUS MATA
NORTE

5

Rosângela Estevão Alves Falcão

Maria Rafaela de Sousa
Nogueira

CAMPUS GARANHUNS

Prospecção Fitoquímica e Identificação de Plantas
Medicinais do Agreste Meridional

6

Virginia Pereira da Silva de Avila

Iarlley Islander Silva Sousa

CAMPUS PETROLINA

7

Viviane Lúcia dos Santos Almeida
de Melo

Wallyson Albino da Silva

CAMPUS MATA
NORTE

Acervo digital e preservação da memória
educacional no sertão pernambucano: digitalização
e catalogação de documentos escolares
Fauna planctônica bioindicadora em ambientes
aquáticos das Regiões da Mata e Agreste de
Pernambuco: estado da arte

Grupos sociais através da documentação da
capitania de Pernambuco dos séculos XVII e XVIII:
literatura sobre as tropas de homens pretos
Santos medievais na Terra do Açúcar: a produção
de um mapa interativo

2. PROPOSTAS APROVADAS SEM BOLSA (recomendados)
(ordem alfabética - nome do docente)
DOCENTE

DISCENTE

CAMPUS

Ana Cláudia Ribeiro Tavares

Karen Almeida dos reis

CAMPUS MATA
NORTE

Iracema Hermes Pires de Mélo
Montenegro

Ana Luiza Nunes de Alcântara

CAMPUS PETROLINA

Odaléa Feitosa Vidal

Rayssa Meireles Ferreira da
Silva

CAMPUS MATA
NORTE

Viviane Lúcia dos Santos Almeida
de Melo

Rafael Farias Vanderlei Pinto
Filho

CAMPUS MATA
NORTE

1

2

3

4

PROJETO

Os usos biopolíticos dos livros de literatura juvenil
no Ensino Médio: um panorama das imagens
identitárias dos jovens negros.
Avaliação de alternativas didático-pedagógicas
como método complementar ao estudo do corpo
humano no ensino médio.
Mapeamento dos recursos tecnológicos e a
utilização pedagógica na Escola de Aplicação
Professor Chaves - UPE CAMPUS Mata Norte
Inventário dos Rotifera planctônicos em corpos
d’água da Região da Mata, Pernambuco, Brasil
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