LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria per a
finançar activitats CUD per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), en l'àmbit dels projectes d’investigació de la UA, es procedeix a publicar la llista
provisional d'admesos i exclosos:

Llista provisional d'admesos

Projecte d’investigació

Sol·licitant

Conesa Ferrer, Juan
Antonio
Corbí Sevila, Hugo Antonio
García Chamizo, Juan
Manuel
Illán Gómez, María José

Iniesta Valcárcel, Jesús

Martínez Ruiz, María de
los Ángeles
Sanz de Galdeano, Anna

Siles González, José

Vidal Olivares, Francisco
Javier

Control de la formació de contaminants orgànics halogenats en el
tractament tèrmic de residus per mitjà de pretractaments i
inhibició.
Estratègies per a l'ús sostenible i posada en valor del patrimoni
geològic en la ciutat d'Alacant.
Xarxa alacantina d'innovació i transferència del coneixement.
Sistemes catalítics eficients i de baix cost per a l'eliminació de
contaminants de la fuita d'automòbils amb motors de combustió
d'última generació.
Noves estratègies, metodologies i processos electroquímics cap
a un desenvolupament sostenible mitjà ambiental, energètic i
climàtic.
Xarxa Interdisciplinària de Recerca en Disseny Curricular per a
integrar els ODS en assignatures de plans d'estudi de la UA.
Avaluació de l'impacte de Quisqueya Comença Amb tu sobre la
primera infància i les famílies vulnerables a República
Dominicana.
Vivències de dones que han patit la mutilació genital femenina
com a factor sensibilizador de la funció preventiva dels
professionals de salut en la província d'alicante.
Les empreses familiars valencianes a Amèrica Llatina, models
d'internacionalització i implantació. Extensió a empreses familiars
i cooperatives.

Llista provisional d'exclosos
Sol·licitant

Projecte d’investigació

Motiu
d'exclusió

Canales Aliende, José
Manuel

Educació per al Desenvolupament Sostenible en el marc
de l'Educació Cívica i Ciutadana.

3.1

(3.1)

No s'acredita l'existència d'un projecte d'investigació de la Universitat d'Alacant
amb eixe nom."
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Els interessats podran esmenar els motius d'exclusió presentant la documentació requerida, a
través del Registre General de la Universitat d'Alacant, dirigida a la Subdirecció de Cooperació,
en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta llista.

Alacant, 16 d’abril de 2019

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