
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E REGIONAL 

EDITAL FAPAC/CNPq Nº 003/2021

 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre 
Distrito Industrial, Rio Branco 

RESULTADO PRELIMINAR

DO EDITAL nº 00

 

O Diretor Técnico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre

no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado

003/2021PDCTR - FAPAC/CNPq

pesquisadores desvinculados do mercado de trabalho e sua fixação em instituições 

pesquisa e desenvolvimento do Estado do Acre, mediante s

concessão de bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional 

conforme quota disponibilizada por meio do Acordo de Cooperação Técnica entre CNPq e 

FAPAC. 

Para a interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar 

certame, o candidato deverá preencher o “Formulário de Recurso Administrativo” 

em anexo, fundamentando a contestação do resultado. Deverá enviá

formato PDF) através do SIGFAPAC

“Correio/Redigir mensagem”, indicando como “Destino” a opção “

opção “Gestor: Recurso Administrativo”, 

FAPAC CNPq 003/2021 - PDCTR”

até as 23h59min do dia 11/04/202

Complementar 01do Edital FAPAC/CNPq nº 003/2021

Não serão aceitos recursos com inobservância ao 

003/2021– PDCTR FAPAC/CNPq.  

 

 

 

 

 

Antônio Aurisérgio Sérgio de Menezes Oliveira
Diretor Geral da FAPAC

 

 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO,  

TECNOLÓGICO E REGIONAL - PDCTR  

EDITAL FAPAC/CNPq Nº 003/2021 
 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre - FAPAC, Rua Major Gesner, nº 177,  
Distrito Industrial, Rio Branco – Acre. CEP: 69.920-172 

RESULTADO PRELIMINAR 

DO EDITAL nº 003/2021- PDCTR  

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre

no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do Edital nº 

FAPAC/CNPq, que tem como objeto estimular a atração de 

pesquisadores desvinculados do mercado de trabalho e sua fixação em instituições 

do Estado do Acre, mediante seleção de candidatos

concessão de bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional 

conforme quota disponibilizada por meio do Acordo de Cooperação Técnica entre CNPq e 

Para a interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar 

certame, o candidato deverá preencher o “Formulário de Recurso Administrativo” 

ando a contestação do resultado. Deverá enviá-lo à FAPAC (em 

formato PDF) através do SIGFAPAC (http://www.sig.fapac.ac.gov.br/), utilizando a

edigir mensagem”, indicando como “Destino” a opção “Gestor”, e logo abaixo a 

opção “Gestor: Recurso Administrativo”, preenchendo no campo “Assunto” o texto

R”, e anexando o “Formulário de Recurso Adminis

/2022, conforme novo cronograma estabelecido no Edital

Complementar 01do Edital FAPAC/CNPq nº 003/2021. 

Não serão aceitos recursos com inobservância ao item 14e seus subitens 

 

Rio Branco-AC, 29 de março

Antônio Aurisérgio Sérgio de Menezes Oliveira 
Diretor Geral da FAPAC 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre- FAPAC, 

Preliminar do Edital nº 

stimular a atração de 

pesquisadores desvinculados do mercado de trabalho e sua fixação em instituições de 

eleção de candidatos para a 

concessão de bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional – DCR, 

conforme quota disponibilizada por meio do Acordo de Cooperação Técnica entre CNPq e 

Para a interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar deste 

certame, o candidato deverá preencher o “Formulário de Recurso Administrativo” disponível 

à FAPAC (em 

, utilizando a função 

e logo abaixo a 

“Assunto” o texto: “Edital 

ário de Recurso Administrativo”, 

, conforme novo cronograma estabelecido no Edital 

e seus subitens do edital 

 

março de 2020. 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E REGIONAL 

EDITAL FAPAC/CNPq Nº 003/2021

 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre 
Distrito Industrial, Rio Branco 

PROPOSTAS DESCLASSIF

Ord. CPF 

1 515.932.702-91 
Uso do ozônio como agente sanitizante e na 
conservação pós
d’angola no Estado do Acre

2 052.375.599-64 
Detecção molecular precoce e controle 
biológico de Moniliophthoraroreri.

3 189.242.078-30 

Implementação de Meliponário Experimental 
na UFAC: estudos da biologia, ecologia de 
abelhas sem ferrão e produtos de a
criadas na meliponicultura regional.

4 652.000.122-87 

Mitigação de riscos da bananicultura acreana 
por meio do cultivo orgânico, agregação de 
valor e do controle ecológico das principais 
doenças pré e pós

5 083.376.148-03 

Dinâmica e prognose bioeconômica da 
biomassa e do carbono em florestas tropicais 
com utilização da cadeia de matrizes de 
markov na Amazônia sul ocidental 

6 590.017.552-91 

Aptidão Pedoclimática
culturas prioritárias em Plácido de Castro e 
Mâncio Lima, Estado do Acre, Amazônia Sul
Ocidental. 

7 101.438.386-28 
Implantação de um Laboratório de Produção 
de Organismos Aquáticos 

8 704.422.151-34 

Aumento da Hidrofobicidade da 
Nanocelulose de Bambu e de Bactéria para 
Melhorar a sua Interação com a Camada de 
Cutina e Potencializar o Efeito de Defensivos 
Agrícolas em Soja (

9 082.971.416-24 
Produção e tecnologia de sementes e mudas 
de espécies florestais no estado do Acre.

10 931.182.282-53 

Performances geoeconômicas regionais na 
América do Sul: apontamentos sobre 
AMACRO e saída 
Horizonte 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO,  

TECNOLÓGICO E REGIONAL - PDCTR  

EDITAL FAPAC/CNPq Nº 003/2021 
 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre - FAPAC, Rua Major Gesner, nº 177,  
Distrito Industrial, Rio Branco – Acre. CEP: 69.920-172 

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS 

 

Projeto Motivo 

Uso do ozônio como agente sanitizante e na 
conservação pós-colheita de plátano 
d’angola no Estado do Acre. 

Não atende ao requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 

Detecção molecular precoce e controle 
Moniliophthoraroreri. 

Não atende ao requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 

Implementação de Meliponário Experimental 
na UFAC: estudos da biologia, ecologia de 
abelhas sem ferrão e produtos de abelhas 
criadas na meliponicultura regional. 

Não atende ao requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 

Mitigação de riscos da bananicultura acreana 
por meio do cultivo orgânico, agregação de 
valor e do controle ecológico das principais 
doenças pré e pós-colheita da cultivar “prata” 

Não atende ao requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao 
do Anexo XI, NR 028/2015 

Dinâmica e prognose bioeconômica da 
biomassa e do carbono em florestas tropicais 
com utilização da cadeia de matrizes de 

mazônia sul ocidental – Brasil. 

Não atende ao requisito de 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 
Falta Carta de Aceite da Instituição, 
conforme subitem f. do item 11 
Apresentação da proposta.

Aptidão Pedoclimática e Zoneamento de 
culturas prioritárias em Plácido de Castro e 
Mâncio Lima, Estado do Acre, Amazônia Sul-

Não atende ao requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 

lantação de um Laboratório de Produção 
de Organismos Aquáticos – LAPOA/IFAC 

Não atendeu ao item 11.2, letra a, pois não 
apresentou cópia do RG e CPF.

Aumento da Hidrofobicidade da 
de Bambu e de Bactéria para 

Melhorar a sua Interação com a Camada de 
Cutina e Potencializar o Efeito de Defensivos 
Agrícolas em Soja (Glycinemax). 

Não atingiu a nota de corte conforme 
estabelecido item 12.7 do Edital.

tecnologia de sementes e mudas 
de espécies florestais no estado do Acre. 

Não atingiu a nota de corte conforme 
estabelecido item 12.7 do Edital.

Performances geoeconômicas regionais na 
América do Sul: apontamentos sobre 
AMACRO e saída para o pacífico e Agenda 

 

Não atingiu a nota de corte conforme 
estabelecido item 12.7 do Edital.

 

o requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 - CNPq. 

o requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 - CNPq. 

o requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 - CNPq. 

o requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 - CNPq. 

o requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 - CNPq. 

Aceite da Instituição, 
conforme subitem f. do item 11 - 
Apresentação da proposta. 

o requisito de interiorização, 
conforme Item 21.4, referente ao item 4.1.2 
do Anexo XI, NR 028/2015 - CNPq. 

Não atendeu ao item 11.2, letra a, pois não 
apresentou cópia do RG e CPF. 

Não atingiu a nota de corte conforme 
do Edital. 

Não atingiu a nota de corte conforme 
do Edital. 

Não atingiu a nota de corte conforme 
do Edital. 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E REGIONAL 

EDITAL FAPAC/CNPq Nº 003/2021

 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre 
Distrito Industrial, Rio Branco 

PROPOSTAS CLASSIFICA

Ord. CPF 

1 088.227.366-30 
Evapotranspiração, coeficiente de cultura e 
água de pastagens, florestas e oleaginosas.

2 048.542.485-13 
Bioeconomia e modelagem da cadeia produtiva dos feijões do 
Vale do Juruá.

3 015.650.772-29 
Ferramentas para gestão dos sistemas pastoris em 
cria no Acre. 

4 717.065.932-87 
Resíduos da castanha
adubação de plantas de café.

5 012.375.842-48 
Utilização de bioinsumos aplicados na fertilização de diferentes 
robustas amazônicos 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO,  

TECNOLÓGICO E REGIONAL - PDCTR  

EDITAL FAPAC/CNPq Nº 003/2021 
 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre - FAPAC, Rua Major Gesner, nº 177,  
Distrito Industrial, Rio Branco – Acre. CEP: 69.920-172 

PROPOSTAS CLASSIFICADAS 

 

Projeto Solicitado 

Evapotranspiração, coeficiente de cultura e eficiência de uso da 
água de pastagens, florestas e oleaginosas. 

40.000

Bioeconomia e modelagem da cadeia produtiva dos feijões do 
ale do Juruá. 

40.000

Ferramentas para gestão dos sistemas pastoris em fazendas de 
39.950,00

Resíduos da castanha-do-brasil na produção de mudas e 
adubação de plantas de café. 

40.000,00

Utilização de bioinsumos aplicados na fertilização de diferentes 
robustas amazônicos Coffeacanephora. 

10.607,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 
Solicitado 

(R$) 
Nota 

40.000,00 96 

40.000,00 92 

39.950,00 89 

40.000,00 75 

10.607,00 75 


