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002/2014 
 

"Efeito do laser sobre as 
alterações bioquímicas e 

morfológicas induzidas por 
um modelo de lesão 
cutânea em ratos." 

 
 

Prof. Dr. Gustavo Orione 
Puntel 

 
 
 
 

004/2014 

"Efeito dos diferentes 
graus de claudicação e da 
suplementação com zinco 
injetável sobre parâmetros 
oxidativo e status de zinco 

em vacas holandesas." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Marta Lizandra 
do Rêgo Leal 

 

 
010/2014 

 

"Estudo fitoquímico e 
avaliação da toxicidade 
aguda e subaguda de 

Luehea divaricata Martius." 

 
Prof.ª Dr.ª Liliane de 
Freitas Bauermann 

 
 

012/2014 
 

"Composição corporal de 
matrizes de corte 

submetidos à diferentes 
horários de arraçoamento." 

 
Prof. Dr. Alexandre Pires 

Rosa 

 
 
 

013/2014 
 
 

“Influência de ácidos 
graxos em diferentes 

estágios de 
desenvolvimento de ratos 

sobre parâmetros 
comportamentais, 

bioquímicos e moleculares 
após exposição ao 

estresse”. 

 
 
 

Profa. Dra. Marta Lizandra 
do Rego Leal 

 
 

 
016/2014 

"Avaliação do potencial 
anticonvulsivante do Beta-

cariofileno." 

 
Prof. Dr. Mauro Schneider 

Oliveira 

 
 
 

017/2014 

“Influência de ácidos 
graxos em diferentes 

estágios de 
desenvolvimento de ratos 

sobre parâmetros 
comportamentais, 

bioquímicos e moleculares 
após exposição ao 

estresse”. 

 
 
 

Profa. Dra. Marilise Escobar 
Bürger 

 
 

 

 

 



 
 

021/2014 
 
 

"Eficácia analgésica do 
bloqueio infiltrativo com 

lidocaína ou bupivacaína 
em ovariohisterectomia 

convencional ou 
laparoscópica em 

cadelas." 

 
 

Prof. Dr. André 
Vasconcelos Soares 

 
 

023/2014 

 

"Condicionamento 
alimentar em macacos-

prego: teste de eficácia no 
uso de três substâncias 

aversivas." 

 
Prof.a Dr.a Vanessa 

Barbisan Fortes 
 
 

 
 

025/2014 

 

“Identificação de 
micotoxinas em cultivos 

fúngicos do gênero 
Fusarium e sua influência 
no desempenho produtivo 

de frangos de corte” 

 
 

Prof. Dr. Carlos Augusto 
Mallmann 

 
 

 
 
 

026/2014 
 

"Avaliação neuroquímica e 
comportamental dos 

efeitos promovidos pela 
taurina em peixe zebra 

expostos ao etanol: uma 
abordagem em modelos 
de exposição aguda e 

crônica." 

 
 
 

Prof. Dr. Denis Broock 
Rosemberg 

 
 
 

027/2013 
 

"Avaliação in vitro e in vivo 
de ácidos graxos de 

cadeia média na produção 
e qualidade do leite, e 

emissão de metano em 
vacas em lactação." 

 
 

Prof. Dr. Julio Viégas 
 
 

 
 
 

028/2014 
 

"Avaliação do efeito do 
disseleneto de difenila em 
déficits comportamentais 

induzidos por 
administração neonatal de 

glutamato monossódico 
em ratos." 

 
 
Prof.ª Dr.ª Cristina Wayne 
Nogueira 
 
 

 
 
 

031/2014 

"Avaliação do efeito 
farmacológico do 4'-

dicloro-difenil disseleneto e 
do exercício físico em 
diferentes modelos de 
indução de síndrome 
metabólica em ratos." 

 
 
Prof.ª Dr.ª Cristina Wayne 

Nogueira 

033/2014 "Uso de sítio de 
vocalização e propagação 

do sinal acústico em 
Hypsiboas pulchellus 
(Amphibia, Anura)." 

Prof.ª Dr.ª Sonia Teresinha 
Zanini Cechin 

 

 



 
 

038/2014 

 

"Efeito do zinco associado 
a anti-helmíntico no 

controle da infecção por 
Haemonchus contortus em 

cordeiro." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Marta Lizandra 
do Rêgo Leal 

 
 
 

040/2014 

"Efeitos do plasma rico em 
plaquetas sobre as 

alterações bioquímicas e 
morfológicas induzidas por 

lesões musculares em 
ratos." 

 
Prof. Dr. Gustavo Orione 

Puntel 
 

 
 

042/2014 

"Utilização de sensores 
inerciais sem fio 

(Lameness LocatorTM) na 
clínica do aparelho 

locomotor de equinos." 

 
Prof. Dr. Flávio 

Desessards De La Côrte 
 

 
 
 

043/2014 

"Atividade do óleo 
essencial de melaleuca 
(Melaleuca alternifólia) 

livre e nanoestruturado, e 
do terpinen sobre o 

nematoide Haemonchus 
contortus." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Silvia Gonzalez 
Monteiro 

045/2014 "Proposta de um modelo 
de aferição da pressão 

intracraniana em trauma 
cranioencefálico: estudo 

experimental em coelhos." 

Prof. Dr. Alexandre 
Mazzanti 

 
 

047/2014 
 

"Avaliação da ação do tipo 
antidepressiva do 

composto 7-flúor-1,3-
difenilisoquinolina-1-amino 

em camundongos" 

 
 

Prof.ª Dr.ª Cristina Wayne 
Nogueira 

 

 
 

048/2014 
 

"Coccídeos formadores de 
cistos teciduais, imunidade 

e terapia celular na 
neosporose e na 

toxoplasmose e infecção - 
Besnoitiose." 

 
 

Prof. Dr. Paulo Bayard 
Dias Gonçalves 

 
 
 

060/2013 

"O papel da 
heterogeneidade 

ambiental e da radiação 
ultravioleta sobre a 

estrutura e organização 
espacial em comunidades 

de anuros do sul do 
Brasil." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Sonia Terezinha 
Zanini Cechin 

 


