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PROJETOS APROVADOS EM ABRIL DE 2011 

PARECER TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

015/2011 

Ovariosalpingohisterectomia em cadelas: 
análise hemodinâmica, inflamatória e álgica, 
nas abordagens convencional, vídeo-
assistida com dois portais, por notes hibrida 
e notes total. 

Alceu Gaspar Raiser 

016/2011 

Claudicação subclínica em eqüinos das 
raças crioulo e puro sangue inglês no Rio 
Grande do Sul detectada com equipamento 
á base de sensores inerciais sem fio 

Flavio Desessards De la 
Corte 

018/2011 
Avaliação dos efeitos do composto 3-alquinil 
selenofeno em modelos de neurotoxidade 
em ratos 

Cristina Wayne Nogueira 

021/2011 Efeito analgésico da meperidina ou nalbufina 
em mastectomia de cadelas 

Andre Vasconcelos Soares 

022/2011 
Embolização renal com partículas de pva 
spherus (polivinil acetato) por cateterismo 
em suínos 

Ney Luis Pippi 

023/2011 

Atividade das ectonucleotidases, 
acetilcolinesterase e parametros de estresse 
oxidativo em ratos diabeticos e tratados com 
café, cafeína e ácido clorogênico. 

Maria Rosa Chitolina 
Schetinger 

025/2011 

Efeitos do decocto de bauhinia sp sobre 
possiveis alterações comportamentais, 
metabólicas e de estresse oxidativo 
induzidas pela administração crônica de 
haloperidol em ratos 

Roselei Fachinetto 

029/2011 

Efeitos do exercício sobre a atividade das 
ectonucleotidases, da acetilcolinesterase e 
sobre parâmetros de estresse oxidativo em 
ratos hipertensos. 

Maria Rosa Chitolina 
Schetinger 

032/2011 
Perfil enzimático como possível marcador do 
comprometimento bioquímico na 
aflatoxicose em frangos de corte 

Carlos Augusto Mallmann 

033/2011 
Estudo da possível participação de cinases 
no desenvolvimento e manutenção da 
discinesia orofacial em ratos 

Roselei Fachinetto 

038/2011 Avaliação da casca-de-ovos visando seu uso 
como suplemento nutricional de cálcio 

Maria da Graça Kolinski 
Callegaro 
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001/2011 (2) A ocitocina na maturação nuclear de oócitos 
bovinos. 

Paulo Bayard Dias 
Gonçalves 

005/2011 (2) Resíduo da industrialização da goiaba para 
desenvolvimento de barra de cereal 

Leila Picolli da Silva 
 

010/2011 (2) Atividade das colinesterases e adenosina 
deaminiase em ratos com trypanosoma cruzi 

Sonia Terezinha dos Anjos 
Lopes 

011/2011 (2) 
Tratamento com secnidazol em gatos 
naturalmente infectados com giardia 
duodenalis 

Sonia Terezinha dos Anjos 
Lopes 

012/2011 (2) 

Efeito do zinco e do cobre na imunidade, 
estresse oxidativo e carga parasitária de 
cordeiros infectados experimentalmente pelo 
haemonchus contortus 

Sonia Terezinha dos Anjos 
Lopes 

014/2011 (2) 
Artrodese atlantoaxial associada ao enxerto 
homógeno de osso espenjoso conservado 
em glicerina a 98% em cães. 

Alexandre Mazzanti 

123/2010 (2) 
Análise do sangue total felino armazenado 
em bolsas plásticas contendo CPDA-1 e 
CPD/SAG-M 

Alceu Gaspar Raiser 

127/2010 (2) 

Excreção de resíduos nitrogenados de 
juvenis de rhamdia  quelen expostos a 
diferentes níveis de pH, dureza da água e 
níveis de ácido húmico 

Bernardo Baldisserotto 

128/2010 (2) 
O efeito da substancia humica e do ph no 
crescimento de juvenis de jundia-rhamdia 
quelen e tambaqui-colossoma macropomum 

Bernardo Baldisserotto 

 


