
RELAÇÃO DE PROJETOS ATENDIDOS EM 2016 

 

01 - "Influência do exercício físico sobre a remodelação e a resistência à insulina no 

miocárdio de ratos sob dieta intermitente". 

02 - "Fenômenos e Processos Psicológicos - Enfoque Comportamental I". 

03 - "Bioprospecção de frutos do cerrado: avaliação das atividades de antioxidante, 

anticancerígena, antimicrobiana e antifúngica". 

04 - "Efeito antitumoral de compostos de liquens em linhagens celulares neopláscias e 

melanoma experimental murino". 

05- "Efeito do pó da concha caracol Megalobulimus lopesi no processo de cicatrização 

de feridas por segunda intenção em ratos diabéticos". 

06- "Avaliação do consumo de diferentes concentrações de farinha de bocaiuva em ratos 

Wistar". 

07 - "Efeitos do extrato aquoso de folhas da graviola (Annoma muricata Linn) em 

camundongos com síndrome metabólica". 

08 - "Suplementação proteica com amêndoa do bacuri (Scheelea phalerata Mart) e 

"whey" em ratos Wistar". 

09 - "Avaliação imunohistoquímica de biomateriais para enxerto ósseo". 

10 – "Desenvolvimento de produto fitoterápico  Leishmanicida". 

10A - "Desenvolvimento de produto fitoterápico  Leishmanicida". 

11 - "Participação do sulfeto de hidrogênio (H2S) no núcleo central da amígdala e na 

substância cinzenta periaquedutal dorsal na modulação da resposta comportamental 

defensiva em ratos submetidos a testes de campo aberto e labirinto em cruz elevado". 

12 - "Influência da associação entre suplementação com creatina e exercício físico 

intervalado sobre metabolismo sistêmico e indicadores de remodelação e resistência à 

insulina no miocárdio de ratos". 

13 - "Atividade antileishmania do antimoniato de meglumina impregnado em diferentes 

tipos de sílica mesoporosa". 

14 - "Efeito de dois antagonistas de receptores de adenosina, aplicados via intraperitoneal, 

nas alterações do comportamento não motor em camundongos com lesão bilateral de vias 

dopaminérgicas induzidas pela toxina 6-OHDA". 

15 - "Efeito do extrato metanólico de Croton urucurama sobre a resposta inflamatória em 

camundongos". 

16 - "Avaliação da ação antiulcerogênica da casca de cróton urucurana em modelo 

animal". 



17 - "Estudo comparativo entre os fios polidioxanona e poliglactina em anastomoses 

intestinais de ratos". 

18 - "Influência da suplementação com creatina sobre perfil metabólico sistêmico e 

marcadores de remodelação e resistência à insulina no miocárdio de ratos submetidos a 

exercício físico resistido". 

19 - "Avaliação da toxicidade aguda da laranjinha de pacu (Puteria glomerata) em ratas". 

20 – "Efeito de dois antagonistas de receptores de acetilcolina, aplicados via intracerebral, 

nas alterações do comportamento motor induzidas por inibição de receptores de dopamina 

ou da sintase do óxido nítrico em camundongos". 

20A - "Efeito de dois antagonistas de receptores de acetilcolina, aplicados via 

intracerebral, nas alterações do comportamento motor induzidas por inibição de 

receptores de dopamina ou da sintase do óxido nítrico em camundongos". 

21 - "Caracterização química, segurança clínica e eficácia de Tabebuia serratifolia sobre 

Rhipicephalus boophilus microplus". 

22 - "Aulas Práticas da disciplina fenômenos e processos psicológicos: enfoque 

comportamental". 

23 - "Fármaco em nidação de embriões". 

24 - "Preparação de cloridratos de arilidrazonacarboidrazidamidas para substituídas e 

avaliação de sua atividade anticolinestérasica". 

25 - "Análise histológica do processo de reparo epitelial em calvária de rato pelo uso de 

curativos". 

26 - “Caracterização dos efeitos inflamatórios in vivo e in vitro induzidos pela peçonha 

da vespa Parachartergus fraternus”. 

27 - “Análise histológica do processo inflamatório pelo uso de curativos em calvária de 

rato”. 

28 - “Efeito da Baccharis trimera (carqueja) sobre funções celulares de macrófagos de 

camundongos obesos após indução da reação inflamatória”. 

29 - “Efeito de dois antagonistas de receptores de acetilcolina, aplicados via intracerebral, 

nas alterações do comportamento motor induzidas por inibição de receptores de dopamina 

ou da sintase do óxido nítrico em camundongos”. 

30 - “Análise da reparação inflamatória inicial, com uso biomembrana de quitosana e 

laser de baixa intensidade, em calvária de ratos”. 

31 - “Avaliação da atividade anti-inflamatória de Macrosiphonia petraea”. 

31A - “Avaliação da atividade anti-inflamatória de Macrosiphonia petraea”. 

32 - “Avaliação da atividade anticâncer do inositol hexafosfato (IP6) associado a 

dacarbazina em modelo experimental murinho”. 

33 - “Fenômenos e Processos Psicológicos – Enfoque Comportamental I”. 



34 - “Avaliação histopatológica e imunohistoquímica da atividade anti-inflamatória e 

antiofídica do iridóide especiosídeo isolado da Tabebuia áurea em camundongos 

injetados com venenos botrópicos”. 

35 - “Análise do desempenho do metabolismo hepático e hematológico de ratos 

submetidos a dieta composta por farelo de pinhão-manso (Jatropha curcas L.)”. 

36 - “Preparação de Cloridratos de arilidrazonacarboidrazidamidas para-substituidas e 

avaliação de sua atividade anticolinesterásica”. 

37 - “Atividade antileishmania do antimoniato de meglumina impregnado em diferentes 

tipos de sílica mesoporosa”. 

38 - “Análise Tridimensional de hastes intraósseas de hidroxiapatita dopada com gálio e 

estrôncio em ratos”. 

39 - “Investigação da participação de ectonucleotidases na modulação da resposta imune 

em camundongos imunizados e inoculados com Leishmania amazonenses”. 

40 - “Avaliação do efeito antitumoral do ácido protocetrático in vivo”. 

41 - “Efeito da Baccharis trimera (carqueja) sobre funções celulares de macrófagos de 

camundongos obesos após indução da reação inflamatória”. 

42 - “Proteínas do soro do leite: influência no desempenho físico, parâmetros bioquímicos 

e composição corporal de ratos Wistar exercitados”. 

43 - “Padronização de um modelo de colite experimental”. 

44 - “Efeito do ambiente enriquecido no comportamento motor, memória espacial e nível 

de ansiedade em camundongos”. 

45 - “Efeito antitumoral da acetona cianidrina em melanoma murinho”. 

46 - “Proteína do soro do leite versus proteína isolada de soja suplementada com L-

leucina: Influência no desempenho físico, parâmetros bioquímicos e composição corporal 

de ratos Wistar exercitados”. 

47 - “Efeito do AF-DX 384, um antagonista de receptores M2/M4 e acetilcolina, nas 

alterações motoras induzidas por dois modelos farmacológicos da doença de Parkinson”. 

48 - “Impacto metabólico e funcional da polpa e amêndoa de bocaiúva em animais com 

obesidade e suas comorbidades”. 

48A - “Impacto metabólico e funcional da polpa e amêndoa de bocaiúva em animais com 

obesidade e suas comorbidades”. 

49 - “Fármaco em nidação de embriões”. 

49A - “Fármaco em nidação de embriões”. 

50 - “Efeito de dois antagonistas de receptores de acetilcolina, aplicados via intracerebral, 

nas alterações do comportamento motor induzidas por inibição de receptores de dopamina 

ou da sintase do óxido nítrico em camundongos”. 



51 - “Avaliação das propriedades farmacológicas e toxilológicas de Eryuthrina Crista-

Galli L.”. 

52 - “Efeito antitumoral da acetona cianidrina em melanoma murinho”. 


