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Bolsista Instituição Titulo

Adriana Flores Fusaro UFRJ
Caracterização funcional e bioquímica de uma proteína reguladora do ciclo celular vegetal 

durante o desenvolvimento e na resposta a estresse

Alessandra Choqueta de Toledo Arruda UFF

Fadiga Muscular Respiratória em Repouso e em Exercício:

Impacto da Estimulação Elétrica Transcutânea Ganglionar aguda em indivíduos com Insuficiência 

Cardíaca Crônica

Amaral Arevalo UERJ
De “Entre Amigos” à “Federación LGBTI”: 25 anos do movimento de diversidade sexual e de 

gênero em El Salvador

Andréa Reis Bernardes de Souza Engemann FIOCRUZ
Genética de populações em Sporothrix brasiliensis e mecanismo de resistência a antifúngicos: 

Abordagens fenotípicas e genômicas

Carlos Mauricio Giesbrecht Ferreira Chaves CBPF
Sistemas fermiônicos correlacionados: Campos hiperfinos e formação de momentos magnéticos 

em impurezas diluídas em compostos intermetálicos e Supercondutividade de altas temperaturas.

Deivid Costa Soares UFRJ Avaliação do potencial leishmanicida de substâncias químicas naturais e sintáticas

Dirlei Nico UFRJ
“Vacinas multiepítopos contra as leishmanioses humanas e ferramentas quimioterápicas 

baseadas na Nucleosídeo hidrolase de Leishmania (L.) donovani”

Eduardo Prata Vilanova UFRJ
BHF1 e BHF2: Novas drogas derivadas da heparina bovina com alta atividade antimetastática ou 

atividade anticoagulante potencializada.

Eliane Hatherly Paz UFRJ O campo cultural dos best-sellers: 50 anos de ‘livros mais vendidos’ na veja (1968-2018)

Elis Regina Dalla Costa UFRJ
Avaliação de virulência de cepas de M. tuberculosis multirresistente isoladas nos municípios do 

Rio de Janeiro e de Duque de Caxias

Fabiana Luiza Ranzato Filardi IPJBRJ

Projeto: Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário Virtual para o Conhecimento e 

Conservação da Flora Brasileira – REFLORA

Subprojeto Flora do Brasil 2020: inovação tecnológica e trabalho colaborativo para o 

cumprimento da  Meta 1 da Estratégia Global para Conservação das Planta/CDB

Humberto Muzi Filho UFRJ

Interação entre vias de sinalização acopladas ao sistema renina-angiotensina e histonas 

acetiltransferases e desacetilases na desnutrição crônica: possível estratégia no tratamento da 

hipertensão arterial

Leticia Forny Germano UFRJ
Avaliação das diferenças entre sexo na Doença de Alzheimer em um modelo de primatas não 

humanos

Liana Bastos Freitas Fernandes UFRJ Perfil salivar de pacientes com mucopolissacaridose

Livia Carvalho Barbosa UFRJ
Caracterização de lipídios contendo ornitina (OLs) em Vibrio cholerae: Análise do papel destes 

lipídios na fisiologia e patogenicidade da bactéria.

Luana Lopes de Souza Ferreira UFRJ

Impacto do consumo de frutose durante a adolescência no metabolismo hepático da prole de 

ratas obesas: avaliação da suscetibilidade ao desenvolvimento de doença gordurosa não-alcoólica 

do fígado (nafld)

Luiz Claudio Duarte UFRJ
As Forças Armadas nas Ações de Garantia da Lei e da Ordem na Perspectiva da Escola Superior de 

Guerra – 2006/2016

Madiana Valéria de Almeida Rodrigues UFRJ
Memórias, disputas de sentido e transformações sociais: as estratégias e trajetórias dos ex-

trabalhadores da VARIG dez anos após sua venda.

Maria Angela Bernardes Grieco UFRJ
Sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar pelo secretoma do fungo Myceliophthora thermophila 

e sua aplicação na produção de bioetanol de segunda geração

Michelle Tanny Cunha do Nascimento UFRJ
Estudos sobre o transporte de fosfato inorgânico em Angomonas deanei: caracterização 

bioquímica e molecular do transportador e influência do simbionte.

Patricia Alves Reis FIOCRUZ
Estudo dos mecanismos associados a encefalopatia decorrente da infecção por Zika vírus e sua 

sequela neurocognitiva

Rafaela Gomes Ferrari UFRJ
Caracterização genotípica e fenotípica de isolados de Salmonella Typhimurium oriundas de aves e 

suínos no Brasil

Spyridon Sypsas ON Cosmological effects of scalar fields: from small to large scales

Tereza Cristina Assis Bicalho de Menezes FGV
Sustentabilidade e inovação: Uma análise do papel dos diferentes stakeholders na inovação do 

setor de mobilidade urbana

Vanessa Estato de Freitas Almeida FIOCRUZ
O impacto da síndrome metabólica na neurodegeneração: A participação dos receptores do tipo 

Toll 4 na inflamação neurovascular

Página 1


