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002/2013 
 

"Terapia celular com 
células estromais 

mesenquimais 
indiferenciadas isoladas do 
tecido adiposo no reparo 

de ceratite ulcerativa". 

 
 

Prof. Dr. Ney Luis Pippi 

 
 
 

003/2014 
 

"Avaliação dos 
parâmentros oxidativos em 
jundiás (Rhamdia quelen) 
submetidos ao jejum de 

curto prazo e à 
alimentação”. 

 
 

Prof.ª Dr.ª Maria Amália 
Pavanato 

 
 

005/2014 
 
 

"Estudos dos possíveis 
mecanismos inflamatórios 
relacionados ao modelo de 

parkinsonismo induzido 
por rotenona em ratos”. 

 
Prof.ª Dr.ª Roselei 

Fachinetto 

 
006/2014 

 

"Complexo Sporothrix 
schenckii: parâmetros de 

estresse oxidativo na 
esporotricose 
experimental”. 

 
Prof. Dr. Sydney Hartz 

Alves 

 
007/2013 

 

"Aulas práticas nas 
disciplinas de praticas 

hospitalares de ruminantes 
e medicina". 

 
Prof.ª Dr.ª Marta Lizandra 

do Rêgo Leal 
 

014/2014 
 
 
 

"Terapia assistida por 
cães: uma proposta de 

intervenção em 
linguagem." 

Prof.ª Dr.ª Carolina Lisboa 
Mezzomo 

 
 

 
 

015/2014 

"Carprofeno e firocoxib 
sobre os biomarcadores 
dos processos oxidativos 

da fase inflamatória aguda 
em fraturas de fêmur em 

coelhos." 

 
Prof. Dr. André 

Vasconcelos Soares 
 

 

 
 
 

019/2014 
 
 

"Efeito da gabapentina em 
modelo experimental de 

psicose induzido por 
cetamina em 

camundongos: Interação 
de diferentes sistemas de 
neurotransmissores em 

modelo de esquizofrenia." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Roselei 
Fachinetto 

 



 
 
 
 
 
 

051/2013 

"Desenvolvimento e 
validação de metodologia 

analítica para 
determinação de resíduos 

de eritromicina e 
espiramicina em soro e 
tecidos de frangos de 

corte, utilizando 
cromatografia líquida 

acoplada à espectrometria 
de massa sequencial (LC-

MS/MS)". 

  
 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Augusto 
Mallmann 

 
 

079/2013 

"Tratamento e 
investigação de 

dependência e recaída ao 
uso de drogas de abuso 
com exercício físico em 

modelos animais." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Marilise 
Escobar Bürger 

 
 

 
 

085/2013 

Duração dos efeitos de 
diferentes anestésicos no 
bloqueio do nervo digital 

palmar de equinos." 

 
Prof. Dr. Flávio 

Desessards de La Corte 
 

 
 

103/2013 

“Estudo fitoquímico, 
capacidade antioxidante e 

avaliação da toxicidade 
aguda e subcrônica de 
Celtis iguanaea (Jacq.) 

Sarg.”. 

 
 

Prof.ª Dr.ª Liliane de 
Freitas Bauermann 

 
 

 
 
 

114/2013 
 
 

"Avaliação da atividade 
das enzimas 

ectunucleotidases, 
acetilcolinesterase e 

estudo do perfil oxidativo 
em ratos expostos 

cronicamente ao cádmio e 
tratados com curcumina." 

 
 
 

Prof.ª Dr.ª Vera Maria 
Melchiors Morsch. 

 
 

 
 

116/2013 

 

“Avaliação do efeito 
analgésico, 

antinflamatório, tipo-
antidepressivo e da 

toxicidade  de extratos de 
plantas da flora brasileira” 

 
 

Prof.ª Dr.ª Maribel 
Antonello Rubin 

 


