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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 
 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Félix Alexandre Antunes Soares 

1.2 CPF / Passaporte 
8020490072 

1.3 Instituição  
UFSM 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
CAPES PRINT / 88881.310287/2018-01  

1.5 Projeto 
Estratégias Farmacológicas e nutricionais para a promoção da 
saúde 

1.6 Coordenador Projeto 
Maria Rosa Chitolina 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
PPGBTOX 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
( X ) Missão de Trabalho (  ) Bolsa ____________________________ 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

Universidade de Aveiro (UA)/Departamento de Biologia (DB) 
/FISIOTOX 

2.3 Período da Atividade 
2.3.1 Início 

20/06/2022 

2.3.2 Término 

02/07/2022 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento 10.119,93 

3.2 Auxílio-instalação  

3.3 Seguro-saúde 355,17 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade  

3.6 Auxílio-diário 21.098,00 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 
A missão de trabalho foi realizada junto ao laboratório FISIOTOX da UA no qual trabalha a Dra. Patricia Pereira Kowalski. 
O FISIOTOX trabalha com mecanismos de ecotoxicologia de metais, principalmente de ambientes aquáticos. O mesmo 
faz parte do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), fazendo parte de uma das unidades de investigação 
da Universidade de Aveiro. O CESAM é referência em estudos de ecotoxicologia em Portugal. A missão de trabalho tem 
a finalidade de dar inicio a novos trabalhos em conjunto e fortalecer vínculos já inciados com os projetos da Dra. Patricia 
através da Tese da Doutoranda Libania Queiroz.  
 
4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
 

As atividades realizadas seguem descritas por datas conforme transcorrido na missão bem como as diferentes pessoas 
contactadas e as ações realizadas: 
 
21/06- Recepção junto ao departamento de biologia / instalação na residência 5 Bicas pertencente a UA. 
22/06- Visitas aos laboratórios de pesquisa relacionados com para conhecimento das possibilidades de equipamentos a 
disposição e demais áreas de pesquisa da UA 
24 e 25/06 – reuniões gerais com pesquisador@s e alun@s envolvid@s na colaboração e possíveis novas colaborações 
(Dra Patricia Pereira, Libânia Queiroz, Dra Joana Pereira, Dra Ana Marques) sobre o projeto com vista à procura de 
sinergias.  
28/06 – Apresentação pública do projeto de pesquisa “O uso do C elegans como ferramenta de estudo em 
neurotoxicologia” realizado no anfiteatro do Departamento de Biologia da UA.   
29/06 – Reunião com as alun@s do laboratório de Fisiotoxicologia sobre os projetos em curso eu utilizam C. elegans 
(MSc. Carlos Marques); Reunião sobre produção de “special issue” para a revista Toxicology Reports e início da 
elaboração de um artigo de revisão em conjunto;  
30/06 – Conversa sobre trabalhos a desenvolver com C. elegans no ensino básico/secundário no Brasil (UFSM) e Aveiro 
(UA) 
01/07 –Reunião com Dr. Mario Pacheco chefe do FISIOTOX/DB/UA sobre o projeto CAPES/PRINT e novas possibilidades 
de interação com outros pesquisadores da UFSM/DBBM/PPGBTOX.  

 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 
 
A missão de trabalho confirmou a participação da Dra Patricia em nossos trabalhos desenvolvidos na UFSM, através 
do programa Pq-Gaucho aprovado junto a FAPERGS, pelo beneficiário da missão de estudo. A expertise em pesticidas 
e estudos toxicológicos vai permitir ampliar os horizontes inicialmente previstos para o projeto. Durante nossa estadia 
em Aveiro conseguimos reuniões e interagir com grupos para além da proposta inicial. Conseguimos contato com as 
Pesquisadoras Joana Pereira e Ana Marques com as quais conversamos sobre possibilidades de interação através do 
uso de modelos alternativos (D. melanogaster) com outros dos nossos grupos de pesquisa junto ao PPGBTOX. Soma-
se a isso uma reunião com o doutorando Carlos Marques, que irá realizar uma visita técnica de 3 meses junto ao 
laboratório do Prof. Michael Aschner, também nosso colaborador, onde discutimos o desenvolvimento de sua tese 
onde pontuamos colaborações efetivas entre nosso grupo e a proposta de doutorado do Carlos. Alem disso a missão 
permitiu a interação com outros pesquisadores do FISIOTOX (Dr. Mário Pacheco) dando inicio a novas conversas sobre 
projetos futuros e colaborações com outros pesquisadores do PPGBTOX.  
As ações desenvolvidas levaram a novas possibilidades de interação a serem mantidas e algumas construídas dentro 
do projeto de internacionalização da UFSM. As interações causaram o inicio da construção de um artigo de revisão 
com a Dra Patricia Pereira, Colaboração com o projeto do Aluno Carlos Marques, inicio de colaboração com a 
pesquisadora Dra Ana Marques e Joana Pereira. Possibilidade de criar um curso avançado de Modelos alternativos 
junto a UA/DB/FISIOTOX e a UFSM/DBBM/PPGBTOX. 
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Santa Maria , 19 deJulho de 2022 

 
____________________________________ 
Félix Alexandre Antunes Soares 
PPGBTOX 
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ANEXOS 
 
Foto Laboratório FISIOTOX 
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Foto da Equipe FISIOTOX 
 

 
 
 
Foto Palestra Junto a UA/DB/FISITOX 
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FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES <felix@ufsm.br>

Divulgação de palestra - Caenorhabditis elegans as a tool for neurotoxicology
paradigms: metals and protein aggregation

Patrícia Pereira <pkpereira@ua.pt> 23 de junho de 2022 17:26
Para: BIO-Geral <BIO-Geral@ua.pt>
Cc: FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES <felix@ufsm.br>

Boa tarde!
 
No âmbito da visita do Professor Félix Soares ao laboratório de Fisiotoxicologia, gostaria de
divulgar a sua palestra na próxima 3a feira (28/06) às 14:30 no anfiteatro de Biologia.
 
Cordiais cumprimentos.
Patrícia Pereira
 
 
 
Caenorhabditis elegans as a tool for neurotoxicology paradigms: metals and
protein aggregation
Caenorhabditis elegans como ferramenta em paradigmas de neurotoxicologia:
metais e agregação de proteínas
por Félix Antunes Soares
(Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil)
 
Resumo: Vários modelos alternativos têm sido usados para criar novos estudos sobre a função do
sistema nervoso central (SNC). Os benefícios associados a essas abordagens alternativas são
eficiência de tempo, mão de obra reduzida, custo-benefício e evitar preocupações éticas sobre o uso
de vertebrados superiores. Nesse sentido, o Caenorhabditis elegans, um pequeno nematoide do
solo, de vida livre, que usa bactérias como fonte de alimento, tem vindo a ser usado para
complementar os ensaios tradicionais. Estudos no genoma do modelo adicionam novos insights
sobre os mecanismos de vários distúrbios neurológicos e regeneração neuronal. Diferentes estirpes
de C. elegans oferecem uma nova perspectiva sobre os processos neurodegenerativos. Alguns genes
foram relacionados à neurodegeneração induzida por metais. Estudar essas interações pode ser
uma ferramenta eficaz para retardar a perda e deterioração neuronal. Nesta palestra, Félix vai
apresentar como a equipa do laboratório que coordena junto a UFSM vem desenvolvendo estudos
de neurotoxicologia envolvendo esse modelo alternativo.
 
 
Biografia: Félix Antunes Soares é graduado em Farmácia e Bioquímica - Tecnologia dos
Alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria (2001), tem mestrado (2003) e doutoramento
(2005) em Ciências Biológicas (Bioquímica) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Realizou pós-doutoramento na Universidade Federal de Santa Maria (2005) em Bioquímica
Toxicológica e na Universidade de Leon em Espanha na área de Biologia Molecular (2009). É
membro ordinário da SBBq (sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular), membro da
International Neurotoxicology Association (INA) e foi Membro Afiliado da Academia Brasileira de
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Ciências no período (2016-2020). Félix foi bolseiro PVE/CAPES no ano 2018/2019 junto ao Albert
Einstein College of Medicine (NYC) atuando como cientista visitante. Atualmente é professor
Associado da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e tem vindo a orientar trabalhos na
área de ciências biológicas (bioquímica, farmacologia, toxicologia) atuando principalmente nos
seguintes temas: neuroproteção e antioxidantes. Também trabalha com projetos de investigação na
área de educação em ciências em temas relativos a melhoria do ensino de ciências no ensino básico.
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