
Projeto Nome do projeto Nome do PPG Código PPG IES (Principal) Sigla IES
Nome do 

coordenador
CPF coordenador

Valor 
(contrapartida)

Tipo de despesa

1 Ações Inovadoras para Valorização e Sustentabilidade da Cadeia Produtiva do Leite Caprino no 
Semiárido Brasileiro

Programa de Pós 
Graduação em Ciência 

e tecnologia de 
Alimentos

24001015025P0
Universidade Federal da 

Paraíba
UFPB Marciane Magnani 881.401.130-34 R$ 137.160,00

a) aquisição de material de consumo, sobretudo insumos e reagentes, 
destinado a apoiar a realização dos projetos de pesquisa dos programas; 

b) taxa de publicação de artigos científicos em periódicos de alto impacto 
na área do PPG (produção qualificada); c) Taxas referentes a tramitação 
de patentes; d)pagamento de conserto de equipamentos essenciais ao 

desenvolvimento das pesquisas; e) passagens aéreas internacionais para 
pesquisadores visitantes, com permanência mínima de 10 dias 

(manutenção será contrapartida da instituição detentora do programa).

2
DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O FORTALECIMENTO DAS 

ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DO NORDESTE

Programa de Pós-
Graduação em 

Engenharia e Gestão 
de Recursos Naturais

24009016009P6
Universidade Federal de 

Campina Grande
UFCG

Maria de Fátima 
Martins

020.930.274-70 R$ 137.160,00

a) aquisição de material de consumo, sobretudo insumos e reagentes, 
destinado a apoiar a realização dos projetos de pesquisa dos programas; 

b) taxa de publicação de artigos científicos em periódicos de alto impacto 
na área do PPG (produção qualificada); c) Taxas referentes a tramitação 
de patentes; d)pagamento de conserto de equipamentos essenciais ao 

desenvolvimento das pesquisas; e) passagens aéreas internacionais para 
pesquisadores visitantes, com permanência mínima de 10 dias 

(manutenção será contrapartida da instituição detentora do programa).

3 Desenvolvimento de produtos farmacêuticos e alimentícios provenientes de matéria-prima 
vegetal e animal da região semiárida brasileira

Programa de Pós-
Graduação em 

Ciências 
Farmacêuticas

24004014014P8
Universidade Estadual da 

Paraíba
UEPB Harley da Silva Alves 031.030.664-73 R$ 98.280,00

a) aquisição de material de consumo, sobretudo insumos e reagentes, 
destinado a apoiar a realização dos projetos de pesquisa dos programas; 

b) taxa de publicação de artigos científicos em periódicos de alto impacto 
na área do PPG (produção qualificada); c) Taxas referentes a tramitação 
de patentes; d)pagamento de conserto de equipamentos essenciais ao 

desenvolvimento das pesquisas; e) passagens aéreas internacionais para 

4 Ciências Ômicas Aplicadas ao Desenvolvimento Agropecuário Sustentável do Semiárido
Programa de Pós-

graduação em 
Zootecnia

24001031024P5
Universidade Federal da 

Paraíba
UFPB

Severino Gonzaga 
Neto

727.383.914-00 R$ 137.160,00

a) aquisição de material de consumo, sobretudo insumos e reagentes, 
destinado a apoiar a realização dos projetos de pesquisa dos programas; 

b) taxa de publicação de artigos científicos em periódicos de alto impacto 
na área do PPG (produção qualificada); c) Taxas referentes a tramitação 
de patentes; d)pagamento de conserto de equipamentos essenciais ao 

desenvolvimento das pesquisas; e) passagens aéreas internacionais para 
pesquisadores visitantes, com permanência mínima de 10 dias 

(manutenção será contrapartida da instituição detentora do programa).
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