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Data de publicació: 01-04-2014 

 

 

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS  

 
Finalitzat el termini per a resoldre els motius d'exclusió de les sol·licituds per a participar en la 

convocatòria per a finançar Projectes de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 

(CUD) de la Universitat d'Alacant, durant l’any 2014, es procedeix a publicar la llista definitiva 

d'admesos:  

 

Llista d'admesos  

Títol del Projecte  Sol·licitant  

Millora de la salut visual en població infantil en el departament d'Apurimac. 
Perú. 

Diana Gil González 

Desenvolupament i seguiment de la qualitat al programa de postgrau: 
Mestria i Doctorat en Ciències Socials i Humanístiques. Mèxic. 

Mª Dolores Vargas 
Llovera 

Formació de professorat sobre gènere, racisme i violència discursiva en 
els mitjans de comunicació en la República Dominicana. 

María Martínez Lirola 

Metodologia d'avaluació d'impacte social de projectes de 
desenvolupament. Antonio Aledo Tur 

Transferència de coneixements per a potenciar el desenvolupament 
sostenible de l'aqüicultura marina a Equador per mitjà d'investigació 
aplicada. Equador. 

Carlos Sanz Lázaro 

Accions preparatòries per al desenvolupament d'un programa de 
capacitació de formadors de xiquets, jóvens i adolescents treballadors. 
Perú. 

Irene Bajo García 

Accions inter-universitàries d'educació professional i tecnològica en l'àmbit 
del món rural a través de l'Institut Federal d'Educació, Ciència i Tecnologia 
de Pará – IFPA Campus Castanhal. Brasil. 

José Daniel Gómez 
López 

Accions formatives i tecnologies per al desenvolupament sostenible en el 
Sud de Senegal. 

José Carrasco Hortal 

Programa de capacitació per al desenvolupament, amb equitat de gènere, 
per a regidores, regidors i líders colombians i peruans. 

José Manuel Canales 
Aliende 

Metodologia de la investigació científica i el disseny tecnològic. Costa 
Rica. 

Juan Manuel García 
Chamizo 

Cartografia i ordenació del territori en el sector de Rukara. Districte de 
Kayonza, província de l'Est, Rwanda. 

Juan Antonio Marco 
Molina 

Enfortiment i modernització de l'estructura institucional en investigació, 
transferència i sistema de qualitat en universitats d'El Salvador. 

Roque Moreno Fonseret 

Disseny i atenció d'oportunitats de gènere en l'Educació Superior. 
Colòmbia. 

Mª Ángeles Martínez 
Ruiz 

Mètodes d'ensenyança i el portafolis com a estratègia d'avaluació. 
República Dominicana. 

María Martínez Lirola 

Enfortiment institucional de la Universitat de l'Estat d'Haití a l'àrea de 
Sismologia i Enginyeria Sísmica II. Haití. 

Sergio Molina Palacios 

Curs de formació postgrau: La investigació aplicada en ciències socials. 
Tècniques de producció de dades i anàlisis. Equador. 

Antonio Alaminos Chica 
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Llista d'exclosos  

Títol del Projecte 
Coordinador del Grup de 

Cooperació Universitària 
Motiu d'exclusió 

Estat actual del dret propi de la terra en comunitats 
Maputxe del Sud de Xile. 

María José Pastor 
No presenta documents de 

subsanació d'exclusió. 

 

Alacant, 31 de març de 2014 

 

 

María Rosa Pérez López 
Directora del Servei de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 


