COMUNICADO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Resultado do Edital 07/2008 - Bolsas de Apoio Técnico
O lançamento do Edital 07/2008 teve por objetivo prover pessoal técnico especializado para o
desempenho de tarefas de apoio à pesquisa, atendendo a uma demanda da comunidade
acadêmica, que relatava a dificuldade em agregar aos seus laboratórios e aos seus grupos de
pesquisa, profissionais para o desempenho de tarefas e procedimentos técnicos. Esses
procedimentos técnicos, de complexidade média, estariam, via de regra, sendo desempenhados
pelos próprios pesquisadores ou por estudantes de iniciação científica, mestrado ou doutorado,
em detrimento de suas atividades mais nobres no desempenho da pesquisa.
Tendo essa necessidade como fito, o Edital foi concebido de forma a fornecer esse tipo de
suporte a um número maior possível de pesquisadores e projetos, Logo, exigiu-se que o
proponente fosse líder de grupo de pesquisa ou responsável por laboratório e que a lista de
projetos e pesquisadores beneficiados fosse apresentada.
No entanto, foi possível verificar, pelas respostas ao Edital, que, com as naturais exceções, a
comunidade de uma maneira geral teve um entendimento algo diferente do espírito do edital. Um
número significativo das propostas continha, como plano de trabalho do candidato à bolsa,
atividades de pesquisa ou atividades meramente burocráticas. Em um outro tanto, o proponente e
seus estudantes eram os únicos beneficiários. Ainda, em um outro tanto, foram propostos como
candidatos à bolsa alunos de graduação ou mestrado, reproduzindo a situação atual que o Edital
tinha por propósito modificar.
Esta resposta impôs ao processo de análise e julgamento certas dificuldades, sentidas tanto nas
Câmaras de Assessoramento Técnico-Científicas quanto na Diretoria Executiva. Assim, ainda que
a qualidade, produção científica e titulação do proponente seja sempre um fator de importância
prioritário em nossos julgamentos, no caso presente, algumas propostas de pesquisadores muito
bem titulados foram prejudicadas pelas circunstâncias descritas acima. A par da lista das
propostas contempladas, que segue abaixo, cabe-nos, em base às considerações acima, dirigir à
comunidade dois comentários: a) enfatizar, o que acima já foi dito, que a concessão foi fortemente
afetada pela adequação da proposta aos objetivos do Edital, em particular, foram prejudicadas as
propostas nas quais se indicava alunos como bolsistas; b) a FUNCAP pretende lançar no primeiro
semestre do ano vindouro edital em moldes semelhante a este, de modo a contemplar aqueles
grupos que, em função da formulação não adequada de suas propostas, não tenham sido
atendidos no presente Edital.
Segue abaixo a lista das propostas contempladas. As bolsas serão implementadas a partir de
janeiro de 2009. Os candidatos à bolsa dos projetos contemplados devem agora comparecer à
FUNCAP para, após a comprovação de disponibilidade de dedicação integral, realizar os trâmites
burocráticos necessários à implementação das bolsas.
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BOLSAS DE APOIO TÉCNICO A PESQUISA – EDITAL Nº 07/08
RESULTADO GERAL DAS CONCESSÕES
Nº

PESQUISADOR

1
Joaquim Bento Cavalcante Neto
.

INST.

BOLSISTA

TÍTULO DA PROPOSTA

UFC

Fernando Pessoa Chagas

Apoio técnico ao laboratório de pesquisa em computação (LIA).

2 Nadja Gleuca as Silva Dutra
. Montenegro

UFC

Apoio técnico às atividades de manutenção de equipamentos/aplicativos e de
Wodisney Derarovele Semeão e reproduções gráficas relacionadas às pesquisas/projetos do grupo de pesquisa
Silva
em transporte, trânsito e meio ambiente (GTTEMA) e do observatório
tecnológico (OT).

3
Ricardo Cordeiro Corrêa
.

UFC

José Maria Silveira Neto

Laboratório de paralelismo, grafos e otimização combinatória.

ÁREA: CET
Nº
1

PESQUISADOR
Selene Maia de Morais

INST.
UECE

BOLSISTA
Lyeghyna
Machado

Karla

TÍTULO DA PROPOSTA
Andrade Estudo Químico e Bioprospecção de produtos naturais de plantas do Nordeste
do Brasil.

ÁREA: CHS
Nº
1

PESQUISADOR
Irlys Alencar Firmo Barreira

INST.
UFC

BOLSISTA
Genilria de Almeida Rios

TÍTULO DA PROPOSTA
Sociabilidade, Discursos e uso do espaço público em Fortaleza.

ÁREA: CBA
Nº
PESQUISADOR
1
Dirce Fernandes de Melo
.
2
Edson Holanda Teixeira
.

INST.

BOLSISTA

UFC

Camila Freitas Bezerra

UFC

Rafaela Mesquita Bastos

3
Gerly Anne de Castro Brito
.

UFC

Juliana Francisco de Souza

4
Iriana Carla Junqueira Zanin
.

UFC

Eliane dos Santos Pereira

URCA

Fabíola Fernandes Galvão
Rodrigues

5
José Galberto Martins da Costa
.
6
Ligia Queiroz Matias
.

UFC

Regina Celli Araújo de Freitas

TÍTULO DA PROPOSTA
Estudo do potencial antioxidante dos frutos tropicais como agentes protetores
do estresse oxidativo e da inflamação.
Avaliação das Potencialidades biotecnológicas de lectinas isoladas de vegetais
no estudo de formação de biofilmes microbianos.
Estudo da patogênese da doença induzida pelo C. difficle: efeito das toxinas A
e B na morfologia de células epiteliais e na resposta inflamatória da mucosa.
Solicitação de Apoio Técnico para laboratório de microbiologia e parasitologia Campus Sobral.
Avaliação Fitoquímica e Verificação das atividades antimicrobianas de óleos e
polpas de frutos de espécies vegetais oriundos da biorregião do Araripe Ceará.
Plano de Trabalho Bolsa Apoio Técnico (NM) - Herbário Prisco Bezerra.

ÁREA: CSB
Nº

PESQUISADOR

1
Ana Maria Sampaio Asreury
.
2
Flávia Almeida Santos
.
3
Francisco Airton Castro da Rocha
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.

Geanne Matos de Andrade
Cunha
Luzia Kalyne Almeida Moreira
Leal
Maria Elizabeth Amaral de Morais
Raimunda Samia Nogueira
Brilhante
Silvânia Maria Mendes
Vasconcelos
Thelma Leite de Araújo

INST.

BOLSISTA

TÍTULO DA PROPOSTA

UECE

Gabriela Fernandes Oliveira
Marques

Técnicas laboratoriais aplicadas ao Estudo da inflamação experimental com
produtos naturais.
Apoio técnico ao laboratório de produtos naturais do Departamento de
Fisiologia e Farmacologia da UFC.

UFC

Anyssa Quintino de Miranda

UFC

Natália Gomes dos Santos

UFC

Rafael Sousa da Silva

UFC

Jacqueline de Almeida Viana
Feitosa

Apoio Técnico ao Laboratório de Neurociências e comportamento do
Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC.
Análise farmacêutica e estudos de estabilidade, toxicológico e farmacológico
pré-clínico das Gotas Artur de Carvalho.

UFC

Raimundo das Chagas Marques

Identificação de novas moléculas terapêuticas com potencial antineoplasico.

UFC

Carlos Eduardo Cordeiro Teixeira

UFC

Angelucia de Sousa Carvalho

UFC

Daniel Bruno Resende Chaves

Efeito Protetor de um Polissacarídeo em Osteoartrite Experimental - Avaliação
Quantitativa e Qualitativa de Glicosaminoglicanos na Atividade da Osteoartrite.

Influencia dos hormônios sexuais na resposta imune a antígenos de
Coccidioides posadasii.
Estudo comportamental e neuroquimico de drogas e plantas com ação no
sistema nervoso central.
Ações de cuidado em saúde cardiovascular.

ÁREA: CAA
Nº
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.

PESQUISADOR

INST.

Breno Magalhães Freitas

UFC

Diva Correia

UFC

José Ferreira Nunes
Lúcia Daniel Machado da Silva

7
Marlos Alves Bezerra
.

Marcelo Casimiro Cavalcante

EMBRAPA Cinthya Fontenele Vieira

Elzania Sales Pereira

Luis Parente Maia

BOLSISTA

TÍTULO DA PROPOSTA
Apoio Laboratorial à Pesquisa com Abelhas e Polinização na Universidade
Federal do Ceará.
Auxilio a produção in vitro de mudas de espécies de interesse para a
agroindústria tropical

José Nery Rocha Junior

Avaliação de Alimentos para Animais.

UECE

Maria Iraci Clemente de Melo

Apoio Técnico Laboratorial em Biotecnologias da Reprodução

UECE

Carlos Cleser Oliveira Freitas

UFC

Tatiana dos Santos Moreira

EMBRAPA Amanda Soraya Freitas

Utilização da FIV como forma de avaliação do sêmen canino congelado com
ACP-106
Desenvolvimento de Tecnologia para Produção de Peixes Marinhos no Estado
do Ceará.
Fisiologia da Produção de Frutíferas - Atividades de Apoio ao Laboratório de
Fisiologia Vegetal da Embrapa Agroindústria Tropical.

