Edital PROPCI/PROPG – UFBA 004/2016
Programa de Apoio a Jovens Doutores
PROPESQ
As Pró-Reitorias de Pesquisa, Criação e Inovação e de Ensino de Pós-Graduação têm
a satisfação de divulgar a relação das propostas selecionadas no Edital de Apoio a Jovens
Doutores, PROPESQ, em ordem alfabética de autores, após o julgamento realizado pelo
Comitê Científico deste Edital e que serão contempladas com os recursos assegurados pela
Universidade Federal da Bahia em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações.
O Edital PROPESQ foi dirigido aos docentes e técnico-administrativos que obtiveram
seus doutoramentos nos últimos cinco anos; representando, assim, não apenas mais uma
possibilidade de fomento às pesquisas realizadas no âmbito da Instituição, mas um importante
estímulo para que jovens pesquisadores possam dar início às suas atividades de investigação
científica, tecnológica e artística em condições de real competitividade e semelhança com seus
os pares já instalados na universidade.
Superando todas as mais otimistas previsões, o Edital mobilizou quase duas centenas
de jovens pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento que apresentaram projetos
de muito bom nível; prova disto é que poucas foram as propostas desenquadradas por não
atenderem aos requisitos do Edital; ademais, a demanda qualificada representou quase dois
terços das propostas admitidas. Todas as propostas foram submetidas a examinadores
especializados nas subáreas e temas definidos por seus autores; estes examinadores emitiram
pareceres que foram analisados por um Comitê Científico de alto nível composto por
renomados investigadores, alguns deles de fora do Estado, cobrindo as grandes áreas do
saber. Após o julgamento embasado no pareceres, o Comitê Científico elaborou uma relação
das propostas a serem contempladas respeitando a proporcionalidade da representação das
grandes áreas do conhecimento frente à demanda qualificada.
O total de recursos disponíveis no Edital apontava inicialmente para o número final de
50 propostas apoiadas; entretanto, um exame apurado dos orçamentos sugeridos em cada
uma das propostas escolhidas, permitiu ao Comitê Gestor do Edital ampliar este número em
dez por cento atendendo a um maior número de contemplados. Oxalá, seja este programa o
início de mais uma boa parceria entre a Universidade e o MCTIC e que tenhamos outras
oportunidades de fomentar as atividades de pesquisa em nossa instituição.
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BENEFICIADOS

Adonias Magdiel Silva Ferreira
Ana Paula Corona
Andre Rodrigues Duraes
Anna Karla Carneiro Roriz Lopes de
Souza
Antonio Gualberto Pereira

PROJETOS DE PESQUISA

Pesquisa Sobre Segurança de Produtos de
Consumo e Avaliação de Riscos de Acidentes
Domésticos

20.000,00

Validade da triagem auditiva com aplicativo
para smartphone
30.000,00
Rivaroxabana versus Varfarina em portadores
de prótese metálica e RNI instável: estudo
antes e depois
28.820,00
Sarcopenia em idosos: prevalência e fatores
associados
Influência da Titulação Acadêmica Docente
no Desempenho dos Estudantes de Ciências
Contábeis no ENADE

Barbara Maria Parana da Silva Souza Estudo molecular de Dirofilaria sp em cães da
Região Metropolitana de Salvador.
Estudo químico e avaliação da atividade
biológica de schinopsis brasiliensis e phanera
Bruno Oliveira Moreira
flexuosa espécies vegetais da caatinga
baiana.
Avaliação da imunoexpressão das proteínas
GPC 3 e 5 e identificação sorológica de GPC3
Caroline Brandi Schlaepfer Sales
em pacientes com carcinoma escamocelular
de boca
O impacto dos determinantes sociais em
Claudia Geovana da Silva Pires
saúde na prevenção e controle dos fatores de
risco cardiovascular em pessoas hipertensas
Estratégias analíticas para avaliar a
composição mineral e estimar a
Daniele Cristina Muniz Batista dos
bioacessibilidade de elementos essenciais e
Santos
potencialmente tóxicos em alimentos
empregando técnicas espectrométricas
Expressão de microRNAs e proteínas
relacionados à ativação de macrófagos M2
Deise Souza Vilas Boas
em associação com aspectos clínicopatológicos do carcinoma escamocelular de
boca
Avaliação do reparo ósseo e morfologia
muscular após implante com biocerâmicas
Eliana dos Santos Camara Pereira
(HaAlg) associadas ou não às ondas
vibratórias
Formas complexas na Arquitetura: criação,
Erica de Sousa Checcucci
validação e fabricação utilizando modelos
numéricos
Avaliação do reparo da periodontite apical
Fabiola Bastos de Carvalho
assintomática após obturação do canal
radicular
Fabricio Freire de Melo

VALOR
APROVADO

10.980,00

27.840,00
28.000,00

20.840,00

28.500,00

20.400,00

28.800,00

30.000,00

30.000,00

29.700,00

23.975,00

Xenomonitoramento de populações de Aedes
aegypti para CHIKV, DENV e Zika vírus em
30.000,00

Vitória da Conquista.

Francine Johansson Azeredo

Francisco Jose Aragao Pedroza
Cunha

Frederico Sampaio Neves

Gilson Correia de Carvalho

Gloria Cecilia dos Santos Figueiredo

Avaliação Pré-Clinica da Farmacocinética e da
Penetração Tecidual do Resveratrol e de seus
principais metabólitos
Informação, documentos, arquivos e
repositórios em saúde: mecanismos de
difusão de conhecimentos para as inovações
gerenciais nos sistemas de saúde
Detecção da desmineralização do esmalte
dental por meio de subtração radiográfica
digital
Teste da Hipótese de Distúrbio Intermediário
e Desenvolvimento de Ferramentas de
Detecção de Impactos Ambientais Utilizando
Macroinvertebrados de Ambientes Lóticos
Tramas de Transferências de Imóveis em
Salvador: A Construção Social do Valor da
Cidade

29.600,00

25.770,00

30.000,00

30.000,00

29.980,00

Guilherme Bertissolo

Composição e cognição: contribuições para a
Teoria de Compor e o Ensino de Composição 30.000,00

Iacy Maia Mata

Escravidão, pós-abolição, raça e cidadania:
Brasil e Cuba (1860-1890)

23.812,00

Juliana Cantos Faveri

Farinha de mexilhões dourados na
alimentação de poedeiras comerciais

30.000,00

Julio Augusto Mendes da Silva

Hibridização de ciclos Rankine por energia
solar térmica na Bahia

22.580,00

Junia Cambraia Mortimer

Imaginários e visibilidades: práticas urbanas
em fotografias soteropolitanas (1940-1970)
Proposta de modelo de formação em
competências infocomunicacionais e
metaliteracy (ProCim)
Guerra Fria e ambientalismo internacional:
dois projetos da Fundação Smithsonian para
a Amazônia brasileira (1967-1984)

Jussara Borges de Lima

Laura de Oliveira
Leonardo Bispo de Jesus Junior

Leonardo Fonseca Maciel

Leticia Marques dos Santos

Liane Castro de Araujo

30.000,00

29.800,00

25.456,00

O desmonte da Petrobras e seu impacto na
economia baiana
27.500,00
Ocorrência de ocratoxina A em clones de
cacau e derivados desenvolvidos na região
sul da Bahia visando segurança de alimentos,
e determinação de resveratrol.
30.000,00
Efeitos das manifestações neurológicas
congênitas associadas ao Zika vírus sobre o
desenvolvimento infantil: Um estudo de
coorte prospectiva em Salvador-BA
25.200,00
Jogos e materiais pedagógicos na
alfabetização

30.000,00

Maira Kubik Taveira Mano
Marcelo Moura Mello

Marcio Andre Fernandes Martins

Marcos Alberto Rodrigues
Vasconcelos

Mario Andre Trindade Dantas

Gênero em disputa: mapeamento e
análise do Legislativo
Espíritos holandeses, história e colonialismo
na Guiana
Desenvolvimento de métodos para sintonia
sistemática de controladores preditivos
considerando as incertezas de medição,
modelagem e informação
Processo de formação de crateras de impacto
meteorítico em rochas basálticas: estudo
baseado na modelagem numérica das
crateras meteoríticas de Vargeão/SC e Vista
Alegre/PR
Paleoecologia isotópica dos megamamíferos
do Quaternário da Região Intertropical
Brasileira - ecologia alimentar (d13C, d18O),
largura e sobreposição de nicho ecológico

5.530,00
22.775,00

30.000,00

21.000,00

29.920,00

Marta Vasconcelos Bittencourt

Detecção de lesão renal precoce em cães
com leptospirose

Maycon Leone Maciel Peixoto

Oferecimento de QoS para Smart City
Surveillance por meio de Fog Computing
29.488,00
Petrografia e geoquímica do complexo Riacho
de Santana: implicações para a petrogênese
do bloco Guanambi Correntina, Cráton do
São Francisco
22.600,00
Composição química e mecanismos de
tolerância à estresses abióticos em sementes
e plântulas de Ricinus communis: uma
abordagem multi-ômica voltada ao
melhoramento genético.
30.000,00

Natali da Silva Barbosa

Paulo Roberto Ribeiro de Jesus

Pedro Milet Meirelles

Estudo de ambientes marinhos através da
metagenômica

Rafael Augusto de Melo

Opt-UFBA: Fortalecimento e consolidação da
área de otimização na UFBA
Visualização da estrutura intelectual e
cognitiva da área de células-tronco: análise
bibliométrica da produção científica
brasileira.
Entrega contínua: desafios e evidências
empíricas
Trajetória profissional de enfermeiros
egressos de programas de residência
multiprofissional e em área profissional da
saúde
Estudo de associação do nível de expressão
da IL17A e de variantes em seu gene com os
diferentes fenótipos de asma, incluindo asma
resistente ao glicocorticoide.

Raymundo das Neves Machado

Rodrigo Rocha Gomes E Souza

Rosana Maria de Oliveira Silva

Ryan dos Santos Costa

29.908,00

29.868,00
30.000,00

9.246,00
28.990,00

13.688,00

29.900,00

Sandra Garrido de Barros

Silvana Soares Costa Ribeiro

Simone Coelho Amestoy

Thadeu Mariniello Silva

Da arte dentária à odontologia moderna: a
gênese da profissão de cirurgião-dentista no
Brasil e na França do século XIX
24.690,00
Descrevendo áreas dialetais do Brasil a partir
dos dados do Projeto Atlas Linguístico do
Brasil: estudos com base no léxico dos
brinquedos e brincadeiras infantis
27.220,00
Ensino da liderança na graduação em
enfermagem: perspectivas dos docentes e
discentes
29.610,00
Compostagem e vermicompostagem de
dejetos animais como alternativa sustentável
na adubação forrageira
30.000,00

Thais Troncon Rosa

Urbanidades liminares: moradia e dinâmicas
socioespaciais nas margens da cidade

Tiago Alfredo da Silva Ferreira

Análise do Comportamento Clínica: teoria e
pesquisa
Reações de transferência protônica
relevantes para os mecanismos de
combustão: uma abordagem teórica

Tiago Vinicius Alves
Vanessa Rodrigues Paixâo Cortes
Yukari Figueroa Mise

Evolução molecular da família gênica srgap
(slit-robo rho gtpase activating protein)
Acidente por animais peçonhentos: um
problema ambiental e da saúde do
trabalhador

23.000,00
16.085,00

30.000,00
30.000,00

25.200,00

