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PARECER TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

054/2011 
Avaliação aminoácidica de concentrados 
protéicos alternativos para uso na dieta de 
peixes 

João Radunz Neto 

065/2011 
Suplementação mineral no manejo 
reprodutivo ovino 

Mara Iolanda Batistella 
Rubin 

066/2011 

Avaliação do alo-transplante parcial de 
bexiga utilizando células estromias 
mesenquimais multipotentes derivadas do 
tecido adiposo em coelhos. 

Ney Luis Pippi 

071/2011 
Caracterização de efeitos tóxicos 
decorrentes da exposição aguda a 
micotoxinas em camundongos 

Ana Flavia Furian 

072/2011 

Estudo sobre o potencial teratogênico de 
organocalcogênios e do possivel efeito 
antisepsis e anti-angiogênico do disseleneto 
de difenila.   

João Batista Texeira da 
Rocha 

078/2011 
Efeito de n-acetilcisteína e b-mercaptoetanol 
no sêmen de garanhões 

Mara Iolanda Batistella 
Rubin 

079/2011 

Avaliação histopatológica e do stresse 
oxidativo cardiopulmonar após exposição a 
fumaça do cigarro e suplementação com 
antioxidante em ratos 

Antonio Marcos Vargas da 
Silva 

081/2011 
Gel de açucar no tratamento de feridas em 
pequenos animais. 

João Eduardo Wallau 
Schossler 

085/2011 
Avaliação in vitro do efeito do extrato aquoso 
da jatropha isabelli nos sistemas purinérgico 
e colinérgico 

Maria Rosa Chitolina 
Schetinger 

089/2011 

Potencial terapêutico dos carotenóides 
bixina e norbixina contra o estresse 
oxidativo, alterações bioquímicas, e 
complicações microvasculares em um 
modelo de diabetes mellitus 

Tatiana Emanuelli 

095/2011 
Caracterização das células da pele de 
camundongos quanto à pluripotência e o 
possível uso para regeneração testicular 

João Francisco Coelho de 
Oliveira 
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097/2011 
Fatores de patogenicidade em cepas de 
escherichia coli isoladas de psitacídeos 

Maristela Lovato 

100/2011 
Avaliação do potencial efeito analgésico do 
estigmasterol em modelos de dor crônica em 
camundongos. 

Juliano Ferreira 

103/2011 
Otimização de dietas semipurificadas para 
jundiá (rhamdia quelen). 

João Radunz Neto 

104/2011 
Freqüências de alterações ósseas no tarso 
de eqüinos da raça crioula com até dois 
anos de idade 

Flavio Desessards De La 
Corte 

105/2011 
Plasma rico em plaquetas de equinos: 
criopreservação e liofilização como métodos 
de armazenamento. 

Flavio Desessards De La 
Corte 

106/2011 
Envolvimento das cininas na hiperalgesia 
induzida por paclitaxel em camundongos 

Juliano Ferreira 

109/2011 
Efeito do extrato aquoso de hypericum 
perforatum l. discinesia orofacial induzida 
por fluenazina em ratos 

Roselei Fachinetto 

111/2011 
Efeito do resveratrol em biomarcadores 
de estresse oxidativo em testículos de 
ratos hipertireoideos 

Katia Padilha Barreto 

 


