
Saudações aos professores pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de

Pernambuco

A Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa tem a honra de vir a público saudar

os docentes que fazem parte dos Programas de Pós-Graduação da Universidade de Pernambuco,

abrigados na Escola Politécnica de Pernambuco, que obtiveram relevante destaque nos resultados

preliminares das Chamadas CNPq nº 03 e nº 04 de 2021.

Conforme preconizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPQ), as bolsas relativas à Chamada nº 03 de 2021 objetivam valorizar os

pesquisadores que apresentam uma clara participação em atividades de desenvolvimento

tecnológico e extensão inovadora, associadas a uma prática regular e adequada de publicação

científica dos resultados de seus trabalhos. Sobre as bolsas referentes à Chamada nº 04 de 2021, o

CNPQ visa valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação de

destaque em suas respectivas áreas do conhecimento.

Considerando a Chamada nº 03 de 2021, foram aprovados na seleção para Bolsa de

Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) os projetos dos

professores a seguir relacionados: Alexandre Magno Maciel DT-2, Byron Leite Dantas Bezerra

DT-2, Diego Jose Rativa Millan DT-2, e Wellington Pinheiro dos Santos DT-2. Em atendimento à

Chamada nº 04 de 2021, obtiveram aprovação, entre renovações e novas concessões, na seleção

para Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) os seguintes docentes: Carmelo José Albanez

Bastos Filho PQ-1C, Daniel Augusto Ribeiro Chaves PQ-2, Diego Jose Rativa Millan PQ-2,

Fernando Buarque de Lima Neto PQ-2, Francisco Madeiro Bernadino Júnior PQ-2, Patricia Takako

Endo PQ-2 e André Luís da Mota Vilela PQ-2.

É importante salientar que, além desses recentes resultados, o docente Bruno José Torres

Fernandes conta com uma Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão

Inovadora DT-2, o professor Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral conta com Bolsa de

Produtividade em Pesquisa PQ-1C e, por fim, o professor Jaelson Freire Brelaz de Castro conta a

Bolsa de Produtividade em Pesquisa PQ-2.

Apesar da crise que se estabelece no cenário acadêmico brasileiro e mesmo diante da

escassez e cortes de verbas para o desenvolvimento da pesquisa universitária, a POLI segue se

fortalecendo e criando novas possibilidades para o melhoramento da sociedade, conforme fica

demonstrado no excelente desempenho obtido pelos docentes supracitados.

Todo esse resultado é fruto da competência e dedicação abnegada destes professores,

cercados por servidores e gestores comprometidos. Além dos esforços individuais e conjuntos,

faz-se necessário reconhecer o incentivo constante dos diretores da Escola Politécnica de

Pernambuco, José Roberto de Souza Cavalcanti e  Alexandre Duarte Gusmão.
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É nesse contexto de relevantes conquistas acadêmicas, que chegamos ao término de 2021,

tendo um percentual de professores bolsistas de produtividade próximo a 10% do corpo docente

total da POLI. Assim, com muita alegria e esperança renovada, a Coordenação Setorial de

Pós-Graduação e Pesquisa felicita todo o corpo docente e técnico administrativo que compõem a

Escola Politécnica de Pernambuco e deseja um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de novas

realizações.

Profa. Maria de Lourdes Melo Guedes Alcoforado
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