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Proposta	   Programa	   Coordenador	   Resultado	  

Captação	  de	  Professor	  Visitante	  Estrangeiro	  com	  o	  perfil	  de	  excelência	  
Científica	  para	  ministrar	  disciplina	  no	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  
Estudos	  da	  Linguagem.	  

Estudos	  da	  Linguagem	   Edvaldo	  Balduino	  Bispo	   Aprovada	  

Obtenção	  de	  recursos	  para	  continuação	  da	  colaboração	  do	  grupo	  de	  
professores	  do	  PPgCSa	  com	  a	  Université	  Paris	  Sud.	   Ciências	  da	  Saúde	   Eryvaldo	  Sócrates	  Tabosa	  

do	  Egito	   Aprovada	  

Colaboração	  Internacional	  do	  PPGEQ	  com	  Centro	  de	  Engenharia	  
Quimica	  –	  Faculdade	  de	  Engenharia	  Universidade	  do	  Porto	  –	  Portugal	  
na	  área	  de	  Engenharia	  Ambiental.	  

Engenharia	  Química	   Eduardo	  Lins	  de	  Barros	  
Neto	   Aprovada	  

Estabelecer	  uma	  parceria	  internacional	  entre	  a	  UFRN	  e	  o	  Instituto	  de	  
Carboquímica	  e	  o	  Conselho	  Superior	  de	  Investigações	  Cientificas	  da	  
Espanha	  ICB/CSIC.	  

Química	   Luis	  Henrique	  da	  Silva	  
Gasparotto	   Aprovada	  

Captar	  professor	  visitante	  Dr.	  François-‐Michel	  Le	  Tourneau	  para	  atuar	  
na	  internacionalização	  da	  UFRN.	   Geografia	   Maria	  Helena	  Braga	  e	  Vaz	  

da	  Costa	   Aprovada	  

Avaliação	  da	  atividade	  biológica	  de	  produtos	  naturais	  em	  modelos	  in	  
vitro	  e	  in	  vivo	  através	  de	  testes	  genotoxicidade	  e	  estresse	  oxidativo.	   Ciências	  Farmacêuticas	   Matheus	  de	  Freitas	  

Fernandes	  Pedrosa	   Aprovada	  

Estabelecer	  colaboração	  com	  pesquisador	  internacional	  de	  
reconhecida	  excelência	  científica	  de	  forma	  a	  aumentar	  o	  perfil	  
internacional	  do	  PPGF.	  

Física	   Claudionor	  Gomes	  Bezerra	   Aprovada	  

Pesquisa	  e	  Educação	  para	  sustentabilidade	  no	  combate	  a	  doenças	  
emergentes	  e	  acidentais:	  a	  cultura	  popular	  como	  divulgação	  científica	  
na	  formação	  para	  o	  enfrentamento	  do	  Zikavirus	  e	  do	  Ofidismo,	  numa	  
perspectiva	  internacional.	  

Desenvolvimento	  e	  
Meio	  Ambiente	   Eliza	  Maria	  Xavier	  Freire	   Aprovada	  

	  


