
PPG CAMPUS PERFIL DO PPG PROJETO PONTUAÇÃO

EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA CAA Em consolidação

Potencializando as pesquisas e a produção do conhecimento 

através do diálogo com os movimentos sociais, povos e 

comunidades tradicionais e as redes públicas municipais de 

ensino

Prioridade item 6.3

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL CAA Em consolidação

Educação para a pesquisa, inovação, desenvolvimento e 

consolidação da interiorização do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil e Ambiental do Centro 

Acadêmico do Agreste da UFPE

Prioridade item 6.3

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - CAA CAA Emergente
Ciência de Dados aplicada a Gestão da Segurança Pública 

em Suporte ao Programa Pacto pela Vida em Pernambuco
Prioridade item 6.3

NUTRIÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E 

PLASTICIDADE FENOTÍPICA
CAV Emergente

Nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica: estudo 

dos mecanismos celulares e moleculares associados a origem 

perinatal de doenças crônico-metabólicas

Prioridade item 6.3

BIOTECNOLOGIA RECIFE Em consolidação

Fortalecimento de linhas de pesquisa do PPGBiotec/UFPE: 

Aproveitamento integral e valorização da biomassa de frutas 

da Caatinga para o aumento da sustentabilidade alimentar e 

ambiental do Semiárido

7,75

DESIGN RECIFE Em consolidação
Design instrucional para a formação de pesquisadores em 

programas de pós graduação com inovação
6,65

MORFOTECNOLOGIA RECIFE Emergente

Bioimpressão tridimensional de micro-órgãos e 

desenvolvimento de pele humana reconstruída para avaliação 

de formas farmacêuticas e produtos industriais

6,60

ENGENHARIA MECÂNICA RECIFE Em consolidação

Recuperação de resíduos de escória de soldagem visando o 

design de novas composições inorgânicas para aplicação 

quimicamente segura em materiais cimentícios

6,35

GENÉTICA RECIFE Em consolidação

Estabelecimento de Modelo animal para identificação de vias 

de ativação gênica da resposta imune e inflamatória na 

coinfecção Mycobacterium tuberculosis e SARSCoV-2

6,20

ENFERMAGEM RECIFE Em consolidação
Tecnologias educacionais para promoção da saúde de 

pessoas em situação de vulnerabilidade
6,00
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