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PARECER TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

042/2011 
Sistema de nutrição de precisão para 

suínos: avaliações técnicas, econômicas, 
ambientais e de bem-estar animal 

Paulo Alberto Lovatto 

043/2011 

Ajuste as condições brasileiras de 
programas nutricionais e alimentares de 
porcas gestantes e lactantes utilizando o 

modelo inraporc 

Paulo Alberto Lovatto 

044/2011 Síndrome metabólica eqüina em cavalos 
crioulos 

Karin Erica Brass 

046/2011 

Avaliação da atividade das colinesterases, 
do perfil oxidativo e dos testes neurológicos 
e comportamentais em ratos submetidos ao 
modelo experimental de desmilinização no 

encéfalo e medula espinhal pelo brometo de 
etídio e tratados com quercetina 

Alexandre Mazzanti 

049/2011 

Terapia celular com células-tronco 
mesenquimais, ultrassom terapêutico ou 

laser, com alternativas de tratamento para o 
reparo de feridas cutâneas experimentais de 

coelhos 

Ney Luis Pippi 

050/2011 Efeito de canabinóides sobre a discinesia 
orofacial induzida por haloperidol em ratos 

Roselei Fachinetto 

051/2011 
Efeito do resveratrol em modelos de 

parkinsonismo e discinesia induzidos por 
neurolépticos em ratos 

Roselei Fachinetto 

002/2011 (2) 

Avaliação do perfil oxidativo e atividade das 
colinesterases em ratos infectados 
experimentalmente com Sporothrix 

Schenckii 

Cinthia Melazzo de 
Andrade Mazzanti 

013/2011 (2) Dinâmica estriatal no processamento da 
memória motora 

Ana Lucia Cervi Prado 

017/2011 (2) 

Avaliação dos efeitos do composto 2, 2'-
disseleneto de ditienil sobre a 

neurotoxicidade induzida por ácido caínico 
em ratos 

 

Gilson Rogério Zeni 
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019/2011 (2) Choque hemorrágico experimental em 
coelhos 

André Vasconcelos Soares 

020/2011 (2) 
Efeitos da lidocaína, clonidina e sua 

associação no bloqueio de plexo branquial 
em gatos domésticos 

André Vasconcelos Soares 

026/2011 (2) 
Resposta nutricional do jundiá (rhamdia 

quelen) alimentando com farelos vegetais 
submetidos à inativação de antinutrientes 

Leila Picolli da Silva 

027/2011 (2) 
Farelo demucilado de linhaça como fonte 

protéica na dieta de juvenis de jundiá 
(rhamdia quelen) 

Leila Picolli da Silva 

028/2011 (2) 
Metabolismo e eficiência zootécnica de 

jundiás (rhamia quelen) alimentados com 
concentrados protéicos vegetais. 

Leila Picolli da Silva 

034/2011 (2) 

Avaliação do tratamento com diseleneto de 
difenila sobre o dano mitocondrial e no 

sistema da glutationa em cérebro de ratos 
submetidos a isquemia 

Felix Alexandre Antunes 
Soares 

037/2011 (2) 

Resposta imune de diferentes adjuvantes 
incorcorados a antígenos frente ao desafio 

com neospora caninum em meriones 
unguiculatus 

Fernanda Silveira Flores 
Vogel 

 


