
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 
 

CEUA – UFSM 
 

PROJETOS APROVADOS EM OUTUBRO DE 2014 

PARECER TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

 
 

090/2014 

"Efeito neuroprotetor em 
células cerebelares e 

imunoprotetor do 
exercicio físico em ratos 
expostos à vincristina." 

 
Prof. Dr. Aron 

Ferreira da 
Silveira 

 

 
091/2014 

"Impacto da radiação 
solar sobre a aptidão e 
capacidade locomotora 

de girinos." 

 
Prof. Dr. André 

Passaglia Schuch 

 
 
 
 

100/2014 

"Ações do acetato de 
Leuprorrelina e 
testosterona em 

nanopartículas sobre a 
androgenização prenatal 
de roedores: relevância 

para a síndrome dos 
ovários policísticos 

(PCOS)." 

 
 
 

Prof. Dr. Fábio 
Vasconcellos 

Comim 

 
 
 

106/2014 

"Mecanismos de ação da 
substância de alarme em 
diferentes linhagens de 

peixe zebra (Danio rerio): 
Uma análise 

comportamental e 
bioquímica." 

 
 

Prof. Dr. Denis 
Broock 

Rosemberg 

 
 

110/2014 

"Tolerância térmica, 
atividade de vocalização 

e estrutura de 
comunidades de anfíbios 

anuros nos campos 
sulinos do RS." 

 
Prof.ª Dr.ª Sonia 
Teresinha Zanini 

Cechin 

 
 
 
 

113/2014 

“Efeitos do 
pneumoperitônio com 

CO2 e do 
posicionamento na mesa 

operatória, sobre a 
pressão intraocular (PIO) 

e parâmetros 
cardiorrespiratórios em 
cadelas submetidas à 
OVL laparoscópica.” 

 
 
 
 

Prof. Dr. Maurício 
Veloso Brun 

 
 
 

 



 
115/2014 

"Prorenina e receptor de 
(pro)renina na ovulação, 

esteroidogênese e 
luteinização em bovinos." 

Prof. Dr. Paulo 
Bayard Dias 
Gonçalves 

 
118/2014 

"Diferentes alimentos na 
terminação de bovinos 

confinados com dieta de 
alto grão." 

Prof. Dr. Dari 
Celestino Alves 

Filho 

 
 
 

121/2014 

"Avaliação da toxidade 
aguda e Subaguda de 

Oliva (Olea europaea) e 
seu Efeito no Perfil 

Glicêmico em Ratos 
Diabéticos Induzidos por 

Dieta Hiperlipídica e 
Estreptozotocina." 

 
 

Prof.ª Dr.ª Liliane 
de Freitas 

Bauermann 

 
 
 
 

126/2014 
 

"Estudo do perfil 
oxidativo e da atividade 

da NTPDase de linfócitos 
em modelo experimental 
de dermatite de contato 
tratado com formulações 

semissólidas de 
dipropionato de 
betametasona 

nanoestruturado." 

 
 
 

Prof.ª Dr.ª 
Cristiane De Bona 

Da Silva 

 
 
 

128/2014 

"Parêmetros produtivos, 
dinâmica de crescimento 
de pastagem de sorgo 
forrageiro implantada 

com diferentes arranjos 
populacionais sob o 

desempenho de novilhas 
superprecoces em 

terminação." 

 
 
 

Prof. Dr. Dari 
Celestino Alves 

Filho 

 


