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001/2014 
 

"Óleos essenciais e ácido 
benzóico como alternativa 

aos promotores de 
crescimento para frangos 

de corte." 

 
 

Prof. Dr. Alexandre Pires 
Rosa 

 
 
 

007/2014 

"Efeito na cicatrização e na 
dor neuropática induzida 

em ratos Wistar diabéticos 
através da emissão de luz 
por diodo infravermelho." 

 
Prof.ª Dr.ª Liliane de 
Freitas Bauermann 

 

 
 

008/2014 

 

"Uso de extrato tanífero de 
Acacia mearnsii na dieta 

de ruminantes: efeito 
sobre o metabolismo 
visceral de ovinos." 

 
 

Prof. Dr. Gilberto Vilmar 
Kozloski 

 
 
 

009/2014 
 
 

"Avaliação do uso de 
extrato tanífero vegetal 

como modulador da 
degradabilidade ruminal da 
proteína bruta de resíduos 

da agroindústria do 
biodisel." 

 
 

Prof. Dr. Gilberto Vilmar 
Kozloski 

 
 

 
 

011/2014 

"Uso endógeno de células 
tronco mesenquimais ou 
citrato de sildenafila na 

isquemia-reperfusão renal 
em coelhos." 

 
 

Prof. Dr. Ney Luis Pippi 

 
 
 

018/2014 
 
 

"Investigação da atividade 
antioxidante e do potencial 
inibitório sobre a atividade 
da manoaminoxidade in 

vitro de silimarina e 
silibinina." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Roselei 
Fachinetto 

 
 

020/2014 
 
 

"Estudo das alterações 
eletrofisiológicas e 

bioquímicas precipitadas 
pela malária cerebral." 

 
 

Prof. Dr. Mauro Schneider 
Oliveira 

 
 
 

022/2014 
 
 

"Auto administração de 
psicoestimulantes em 
ratos jovens após a 
suplementação com 

diferentes ácidos graxos" 

 
Prof.ª Dr.ª Marilise 

Escobar Bürger 

 

 



 
 

024/2014 
 
 

"Determinação das 
consequências da inibição 
ou falta da atividade da 
enzima cox-2 sobre o 
desenvolvimento de 
crises." 

 
 
Prof. Dr. Carlos Fernando 

de Mello 
 
 

 
029/2014 

 

"Avaliação dos efeitos 
causados pelo biopesticida 

Neem® em carpas. 

 
Prof.ª Dr.ª Vania Lucia 

Loro 

 
 
 
 

030/2014 

 

"Efeitos de dietas 
suplementadas com 

compostos de selênio 
sobre parâmetros de 

crescimento e bioquímicos 
em carpas expostas ao 

inseticida fipronil." 

 
 
 

Prof.ª Dr.ª Vania Lucia 
Loro 

 
 
 

034/2014 

"Construção e 
caracterização de um vírus 

recombinante do 
herpesvírus bovino tipo 1 

defectivo no gene da 
glicoproteína E para 

desenvolvimento de uma 
vacina diferencial." 

 
 

 
Prof. Dr. Eduardo Furtado 

Flores 

 
 

035/2014 

"Uma vacina recombinante 
vetorial contra a raiva 

animal utilizando o 
parapoxvirus ovis como 

vetor." 

 
Prof. Dr. Eduardo Furtado 

Flores 
 
 

 
 

036/2014 

"Efeitos de dietas com ou 
sem adição de 

cantaxantina sobre 
parâmetros reprodutivos 

de galos." 

 
 

Prof. Dr. Alexandre Pires 
Rosa 

 
 

037/2014 

"Resíduo úmido de 
cervejaria em substituição 
ao alimento volumoso na 
terminação de cordeiros 

em confinamento." 

 
 

Prof. Dr. Sergio Carvalho 

 
 

039/2014 

"Avaliação dos efeitos 
preventivos do disseleneto 

de difenila em 
camundongos expostos ao 

cloreto de mercúrio." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Maria Ester 
Pereira 

 
 
 

046/2014 
 
 
 

"Análise dos efeitos 
neurodegenerativos 

promovidos pelo paraquat 
relacionados com efeito 
oxidante em cérebro de 
zebrafish (Danio rerio)." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Vania Lucia 
Loro 

 

 



 
051/2014 

 
"Minicurso de oftalmologia 

veterinária." 

 
Prof. Dr. André 

Vasconcelos Soares 
 

052/2014 
 

"Minicurso de quiropraxia 
em equinos." 

 
Prof. Dr. André 

Vasconcelos Soares 

 
 

053/2014 

"Minicurso de imobilizações 
externas emergenciais no 

paciente de trauma de 
esqueleto apendicular." 

 
Prof. Dr. André 

Vasconcelos Soares 

 
054/2014 

"Minicurso de métodos 
básicos de fisioterapia em 

pequenos animais." 

Prof. Dr. André 
Vasconcelos Soares 

 
055/2014 

"Minicurso de neurologia 
clínica em cães e gatos." 

Prof. Dr. André 
Vasconcelos Soares 

 
 

102/2013 

"Efeitos da vitamina D3 
sobre a memória e sobre o 

sistema colinérgico e 
purinérgico em um modelo 
de demência esporádica do 

tipo Alzheimer em ratos." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Vera Maria 
Melchiors Morsch 

 
 

104/2013 

"Alterações fisiológicas em 
jundiás causadas por 

eventos de 
normóxia/hipóxia/reperfusão 

frente à exposição ao 
manganês." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Marilise 
Escobar Bürger 

 
 
 

106/2013 

“Avaliação dos efeitos 
analgésicos, 

cardiovasculares e 
metabólicos da metadona 
em cadelas submetidas a 

mastectomia unilateral 
total.” 

 
 

Prof. Dr. André 
Vasconcelos Soares 

 
110/2013 

"Utilização do plasma rico 
em plaquetas no tratamento 

de feridas cutâneas de 
equinos." 

 
Prof. Dr. Flávio 

Desessards de La Corte 

 
 

112/2013 

"Desenvolvimento de 
formulações farmacêuticas 
inovadoras contendo óleo 
de semente de Borrago 

Officinalis L." 

 
Prof.ª Dr.ª Liliane de 
Freitas Bauermann 

 
 

115/2013 

"Análise bioquímica dos 
efeitos de extratos de 

Artemisia absinthium em 
modelos de 

hepatotoxicidade induzida 
por paracetamol em 

camundongos." 

 
 

Prof. Dr. Gustavo Orione 
Puntel 

 
119/2013 

"A ação do Cubiu (Solanum 
sessiliflorum) e da radiação 
magnética na cicatrização 

dérmica." 

 
Prof.ª Dr.ª Maria Amália 

Pavanato 
 



 
120/2013 

"Efeitos do laser de baixa 
intensidade após contusão 
do músculo gastrocnêmio 

em ratos." 

 
Prof. Dr. Jefferson 
Potiguara Moraes 

 


