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PROJETOS APROVADOS EM JUNHO DE 2010 

PARECER TÍTULO DO PROJETO PESQUISADOR 

12/2010 (2) 
Efeito terapêutico de um extrato de 
própolis In vitro e In vivo com isolados 
de Trypanosoma evansi. 

Profª Silvia Gonzalez 
Monteiro 

13/2010 (2) 
Influência da Lippia alba sobre a 
estabilidade microbiológica e lipídica de 
filés de jundiá (Rhamdia quelen) 

Profª Tatiana Emanuelli 

16/2010 (2) 
Avaliação do Acidificante Citrex para o 
controle de Salmonella sp. Em frangos 
de corte. 

Profª Maristela Lovato 

19/2010 (2) 

Modelo de demência esporádica 
decorrente da doença de Alzheimer: 
Avaliação neuroprotetora do p, p’-
dimetoxil disseleneto de difenila em 
camundongos 

Profª Cristina Wayne 
Nogueira 

20/2010 (2) Aflatoxicose em bovinos 
Profº Claudio Severo 
Lombardo de Barros 

21/2010 (2) 

Interações entre o estresse repetido, 
exercício físico e o tratamento crônico 
com clomipramina em ratos machos e 
fêmeas: avaliação antioxidante e 
comportamental 

Profº Félix Alexandre 
Antunes Soares 

22/2010 (2) 

Discinesia tardia e estresse oxidativo 
induzido pelo antipsicótico haloperidol 
na forma usual e nanoparticulada em 
ratos 

Profª Marilise Escobar 
Burger 

23/2010 (2) 
Influência dos diferentes ácidos graxos 
da dieta sobre um modelo animal de 
mania induzido por anfetamina em ratos 

Profª Marilise Escobar 
Burger 

24/2010 (2) 

Influência dos diferentes ácidos graxos 
da dieta sobre o desenvolvimento de 
distúrbios do comportamento e danos 
oxidativos no SNC de roedores 

Profª Marilise Escobar 
Burger 

66/2010 (2) 
Efeitos do disseleneto de difenila em 
modelos de inflamação, de migração 
celular e na sepse 

Prof. Juliano Ferreira 

26/2010 
Análise histológica da ação do plasma 
rico em plaquetas na contusão do 
músculo gastronêmico de ratos wistar 

Profª Cristina Wayne 
Nogueira 
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27/2010 

Células tronco mononucleares 
associadas ao plasma rico em plaquetas 
de cicatrização de defeitos cutâneos 
experimentais em coelhos 

Profº Alceu Gaspar 
Raiser 

29/2010 
Tratamento de tripanossomose por 
trypanosoma evansi com cordycepin e 
inibidor adenosina deaminase em ratos 

Profª Silvia Gonzalez 
Monteiro 

30/2010  
Farmacodinâmica da prostaglandina F2a 
aplicada em vacas cíclicas em duas 
diferentes vias 

Profº João Francisco 
Coelho de Oliveira 

31/2010 
Exame neurológico e histopatológico de 
encéfalo e medula espiral em ratos 
infectados com trypanosoma evansi 

Profª Silvia Gonzalez 
Monteiro 

32/2010 

Regulação da expressão e função do 
fator de crescimento fibroblástico 
10(FGF10) em folículos antrais bovinos 
próximos da divergência 

Profº Paulo Bayard Dias 
Goncalves 

33/2010 
Avaliação da atividade de enzimas que 
degradam nucleotídeos de adenina e do 
ferfil oxidativo 

Profª Daniela Bitencourt 
Rosa Leal 

34/2010  
Papel do transportador de dopamina na 
discinesia orofacial induzida por 
neurolépticos em ratos 

Profª Roselei Fachinetto 

36/2010  
Identificação das proteínas de ligação da 
família GRB7 em células ovarianas de 
fêmeas bovinas 

Profº Paulo Bayard Dias 
Goncalves 

37/2010  

Avaliação Residual e 
Anatomohistológica de tecidos e órgãos 
de ratos submetidos a dieta adicionada 
de PCBs 

Profª Ijoni Hilda 
Costabeber 

38/2010  

Caracterização da bradicinina e sua 
relação com os receptores de 
angiotensiva II no processo ovulatório de 
bovinos 

Profº João Francisco 
Coelho de Oliveira 

39/2010  
“Efeito da temperatura de polimerização 
da resina acrílica autopolimerizável na 
medula espinhal de ratos wistar.” 

Profº Alexandre Mazzanti 

41/2010  
“Estudo dos possíveis mecanismos 
envolvidos na discinesia orofacial aguda 
e crônica por neurolépticos em ratos.” 

Profº Roselei Fachinetto 
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42/2010 
“Investigação de efeito neuroprotetor do 
extrato aquoso da planta Melissa 
officinalis.” 

Profº João Batista 
teixeira da Rocha 

 


