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PARECER TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

85////2010 

Avaliação do efeito tipo anti-depressivo e 
anti-hipernociceptivo mecânico causado pelo 
seleneto vinilico bis substituido em 
camundongos 

Cristina Wayne Nogueira 

87/2010 
Terapia com zinco e cobre para ratos 
infectados trypanosoma evansi 

Silvia Gonzalez Monteiro 

88/2010 
Avaliação do reparo de alvéolos com defeito 
de uma parede óssea 

Leandro Berni Osório 

92/2010 
Infecção aguda e crônica / persistente de 
meriones unguiculatus pelo neospora 
caninum. 

Fernanda Silveira Flores 
Vogel 

93////2010 

Avaliação do Efeito cicatrizante de 
nanocapsulas e nanoemulsões contendo 
óleo essencial de melaleuca alternifolia em 
modelo de lesão cutânea em ratos 

Cristiane de Bona da Silva 

95////2010 
Avaliação dos efeitos do difenil diseleneto na 
reversão da toxicidade induzida pelo 
paracetamol 

Felix Alexandre Antunes 
Soares 

96/2010 

Patogenia experimental da infecção por 
recombinante do herpesvírus  bovino tipo 5 
defectivo na timidina quinase em bovinos, 
ovinos e coelhos. 

Rudi Weiblen 

97/2010 
Vírus vaccínia isolados de eqüinos no Rio 
Grande do Sul: patonenia, epidemiologia e 
sequenciamento genômico 

Rudi Weiblen 

101/2010 

Vírus do ectima contagioso (ORFV): 
caracterização molecular de isolados ovinos 
e avaliação de uma vacina produzida em 
cultivo celular. 

Eduardo Furtado Flores 

104/2010 
A influência da estimulação tátil e do 
isolamento neonatal em ratos expostos a 
estresse crônico moderado e imprevisível 

Marilise Escobar Burguer 

108////2010 
Parâmetros oxidativos em Rhamdia Quelen 
expostos a diferentes cocentrações de 
oxigênio dissolvido e acído húmico 

Mária Amália Pavanato 
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110/2010 

Influência do extrato aquoso das cascas de 
carya illinoesis em modelo animal de 
exposição de camundongos à fumaça de 
cigarros: parâmetros bioquímicos e 
comportamentais 

Marilise Escobar Burguer 
 

111/2010 

Método rápido e prático para coleta e 
armazenagem de amostra em papel filtro 
para diagnóstico do carbúnculo sintomático 
por PCR 

Agueda Palmira Castagna 
de Vargas 

112/2010 
Papel da amônia nas convulsões e no dano 
oxidativo em modelo experimental de 
acidemia metilmalonica 

Luiz Fernando Freire Royes 

113/2010 
Envolvimento das cininas no déficit de 
memória induzido por traumatismo crânio 
encefálico 

Luiz Fernando Freire Royes 

115////2010 
Efeito da atividade física e da 
suplementação com creatina no modelo de 
convulsão induzido por pentilenotetrazol 

Luiz Fernando Freire Royes 

116////2010 

Caracterização da toxicidade induzida pelo 
ácido glutárico em ratos: papel do processo 
inflamatório nas convulsões e no déficit 
cognitivo 

Luiz Fernando Freire Royes 

120/2010 
 

Efeitos cardiovasculares do treinamento 
físico após a exposição ao cigarro em ratos 

Antonio Marcos Vargas da 
Silva 

121/2010 

Atividade das ecto-enzimas e perfil oxidativo 
em ratos com hipercolesterolemia induzida 
tratados com curcumina e submetidos à 
atividade física  

Daniela Bitencourt Leal 

130/2010 

Toxicologia de compostos orgânicos e 
inorgânicos de selênio: avaliação da 
toxicologia do diseleneto de difenila em 
ovelhas 

Marta Lizandra do Rego 
Leal 

 


