
 

 

RESULTADO PRELIMINAR DO JULGAMENTO DO PROGRAMA DE 
BOLSAS DE PÓS DOUTORADO – PD                                                    

CHAMADA FAPERO/CAPES Nº. 007/2018 
 

      Em observância ao estabelecido no Programa de Bolsas de Pós-Doutorado Chamada 

FAPERO/CAPES nº 007/2018, e tendo sido cumpridas as etapas do processo de admissão, análise e 

julgamento, a Fundação Rondônia (FAPERO) torna público o RESULTADO PRELIMINAR DO 

JULGAMENTO segundo o edital da referida Chamada 

       Obs-1: As listas relacionadas estão organizadas em ordem alfabética. 

      Obs-2: Dentre as 05 (cinco) propostas RECOMENDADAS na referida Chamada, as instituições a serem 

contempladas são: Universidade Federal de Rondônia (UNIR); Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUC-RS) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-RO). 

     De acordo com o item 5. Cronograma, da referida Chamada, caso o proponente tenha justificativa 

para contestar o resultado do julgamento das propostas ou tenha interesse em conhecer os motivos da 

Recomendação ou Não Recomendação de sua Proposta, deverá encaminhar Formulário de Recurso ou 

de Solicitação (em Formulário próprio da Fundação disponível no site fapero.ro.gov.br) via SIGFAPERO, 

no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação do resultado na página da FAPERO. 

 

 

RESULTADO PRELIMINAR DO JULGAMENTO PROGRAMA DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO 

CHAMADA FAPERO/CAPES Nº 007/2018 

Lista preliminar de propostas RECOMENDADAS para atendimento dentro dos recursos 

disponíveis  

PROPONENTE Título do Projeto de Pesquisa  INSTITUIÇÃO. 

Andreimar Martins Soares 

Peptídeos sintéticos derivados da L-
aminoácido oxidase de Crotalus atrox com 
potencial atividade antiparasitária contra 

Leishmania spp. 

FIOCRUZ-RO 

Angelo Gilberto Manzatto 
Modelos preditivos para estudos de 

impactos sobre assembleias de plantas no 
interflúvio purus-madeira 

UNIR-PVH 

Agemir Bavaresco 

Modernização conservadora brasileira 
como conciliação entre República e 

sociedade colonial: ensaio de 
interpretação filosófica 

PUC-RS 

Elcio Aloisio Fragoso 

As formas dominantes do conhecimento 
sobre a linguagem na 

contemporaneidade: o múltiplo e o plural 
da/na linguagem 

UNIR-PVH 
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Leonardo de Azevedo 
Calderon 

Implementação da plataforma de síntese 
química em fase sólida de peptídeos 

bioativos de serpentes da família 
viperidae 

UNIR-PVH 

Lista preliminar de propostas NÃO RECOMENDADAS para atendimento  

Marcia Abib Hecktheuer 

As políticas de educação indígena como 
forma de manutenção e valorização das 

práticas, saberes e cultura dos povos 
indígenas: um estudo comparado das 
realidades rondoniense e catarinense. 

FCR 


