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Solicitante Instituição Título 

Adelia Ferreira de Faria-Machado Embrapa Avaliação da segurança alimentar e toxicidade in 
vivo de coprodutos da cadeia produtiva do maracujá 

Ademir de Jesus Martins Junior Fiocruz 

Alterações no gene do canal de sódio de Aedes 
aegypti: mutações pontuais associadas à resistência 
a piretróides em populações naturais do Rio de 
Janeiro e duplicação gênica 

Adria Ramos de Lyra UFRRJ Laboratório de algoritmos, grafos, otimização e 
aplicações (Lagoa) 

Adriana Benevides Soares Universo Preditores do desempenho acadêmico de 
estudantes universitários 

Adriana Hamond Regua Mangia Fiocruz 
Marcadores de enteropatogenicidade em amostras 
de Escherichia coli isoladas de crianças indígenas - 
tribo Guarani, sul do Estado do Rio de Janeiro 

Adriana Hoffmann Fernandes UniRio 
O cinema e as narrativas na era da convergência: 
modos de consumo, formação e produção de 
audiovisuais de crianças, jovens e professores 

Adriana Ribeiro Silva Fiocruz 
Caracterização do envolvimento do receptor nuclear  
PPARγ  na eliminação bacteriana na pneumosepse 
/sepse polimicrobiana em camundongos  

Adriane Regina Todeschini UFRJ 
Biossíntese de glicoconjugados aberrantes durante 
a tumorogênese: uma nova ferramenta para o 
diagnótico 

Alberto Franco de Sá Santoro Uerj Manutenção do laboratório da T2-Uerj para o 
experimento CMS 

Alcides José Monteiro da Silva UFRJ Novas reações de Heck via ativação C-O em 
sistemas naftoquinonas catalisadas por Pd(0) 

Alcina Frederica Nicol de Oliveira Fiocruz Estudo da resposta imune em lesões anais intra-
epiteliais em homens co-infectados pelo HIV/HPV 

Aleksandra Menezes de Oliveira UFRJ 

Pesquisas em Helmintologia no Norte Fluminense: 
avaliação de produtos naturais com potencial anti-
helmíntico e abordagem pioneira sobre a 
helmintofauna do Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba 

Aleria Cavalcante Lage UFRJ Neurofisiologia da linguagem na hierarquia de 
animacidade 

Alessandro Bolis Costa Simas UFRJ Síntese quimioenzimática enantiosseletiva de 
derivados relevantes do myo-inositol 

Alexandre Braga da Rocha UFRJ 
Cálculos em nível multiconfiguracional de força de 
oscilador óptico e energia de transição envolvendo 
estados de camada interna. 

Alexandre Fortes UFRRJ Bases para a pesquisa histórica sobre movimentos 
sociais na Baixada Fluminense 

Alexandre Grezzi de Miranda Schmidt UFF Jogos quânticos: teoria e experimentos 

Alfredo de Almeida Cunha Uerj Quedas em idosos: relação com a sarcopenia em 
indivíduos vivendo em comunidade 

Alice Maria Rolim Bernardino UFF 
Planejamento e síntese de novos derivados 4-
arilamino-1H-pirazolo[3,4-b]piridina como candidatos 
a atividade antileishmania 

Aline Araujo dos Santos Rabelo UFF Papel da proteína cinase C na modulação do 
fenótipo colinérgico em células da retina 

Allan Jefferson Guimarães UFF 
Construção e avaliação das propriedades 
antifúngicas de proteínas quiméricas (killer 
antibodies) contra glicanas da parede celular fúngica 

Ana Cristina Barros da Cunha UFRJ 

Resiliência e indicadores emocionais e de 
enfretamento (coping): pesquisa-intervenção em 
contextos de vulnerabilidade para o 
desenvolvimento e saúde 

Ana Lucia Ferreira de Barros Cefet Caracterização e análise de células solares 
orgânicas 

Ana Luísa Kremer Faller Unesa A obesidade como fator de risco para as doenças 
crônicas não transmissíveis 
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Ana Maria Bispo de Filippis Fiocruz 

Re-emergencia de uma nova linhagem de dengue 2 
e seu impacto na epidemia de 2008 no Estado do 
Rio de Janeiro: estudo de viremia, associação com 
formas graves e fatais e análise filogenética 

Ana Maria Carneiro Abrahão UniRio Formação matemática para a docência nos anos 
iniciais: possibilidade do uso de um blog 

Ana Maria Rocco UFRJ 

Obtenção e estudo de materiais nanoestruturados e 
nanoparticulados com propriedades de condução 
iônica, eletrônica e/ou catalíticas para aplicações no 
campo de nanoenergia e nanoambiente 

Ana Paula Martinazzo UFF 
Avaliação do desperdício de frutas durante a 
comercialização no mercado varejista de Volta 
Redonda/RJ 

Anderson Amendoeira Namen Uerj 
Mineração de dados relacionados ao processo de 
ensino-aprendizagem de Matemática no ensino 
fundamental 

Anderson Junger Teodoro UniRio 

Compostos bioativos da pitaya: obtenção de extrato 
e avaliação da sua atividade antioxidante e 
antiproliferativa em linhagens celulares humanas de 
câncer de mama 

André Luís Policani Freitas Uenf 
Auxílio multicritério à decisão e análise multivariada 
de dados aplicados à avaliação da qualidade de 
serviços 

Andre Luiz Mencalha Uerj 
Papel da sinalização celular promovida por Stat3 na 
manutenção da estabilidade genômica em células 
tronco tumorais 

Andre Nobrega Pitaluga Fiocruz Identificação de mecanismos resposta antiviral no 
inseto vetor Lutzomyia longipalpis 

Andrea Alice da Silva UFF Efeito da ingestão de nitrito/nitrato na dosagem de 
óxido nítrico sérico 

Andrea Cheble de Oliveira UFRJ 
Análise estrutural e funcional na investigação de 
doenças virais e degenerativas: implicações para o 
desenvolvimento de estratégias antivirais 

Andréa Gonçalves Antonio UVA 

Avaliação da condição de saúde bucal de crianças 
de um abrigo da cidade do Rio de Janeiro para 
implantação de um programa de promoção de saúde 
bucal 

Andrés Martin Passaro UFRJ 
Mobilidade e novas propostas de habitação 
emergencial: elaboração de sistemas construtivos 
para protótipos 

Anna Claudia Cunha UFF Síntese de novos análogos de polifenóis  derivados 
de quinonas como potenciais  agentes anticâncer 

Anna Cristina Neves Borges UniRio 
Genômica funcional de vias metabólicas 
relacionadas com a resposta ao déficit hídrico em 
soja (Glycine max L. Merr) 

Antonio Candido de Camargo 
Guimarães Junior UFRJ Simulação e análise de dados de supernovas tipo Ia 

Antonio Carlos Oliveira Bruno PUC-Rio Pesquisa em instrumentação para detecção e 
quantificação de nanopartículas magnéticas 

Apoena de Aguiar Ribeiro UFF 

Avaliação longitunal clínica, radiográfica e 
microbiológica de lesões cariosas profundas em 
dentes decíduos tratados por capeamento pulpar 
indireto, escavação parcial ou escavação por etapas 

Ariane Ferreira Porto Rosa Uerj 
Controle estatístico de processos: cartas de controle 
multivariadas baseadas na regra  k-Nearest 
Neighbor Detection (k-NND) 

Ariane Leites Larentis Fiocruz 

Aplicação de planejamento estatístico de 
experimentos no desenvolvimento de análise de 
metemoglobina como indicador de efeito da 
exposição crônica ao agrotóxico diflubenzuron em 
guardas de endemia do Estado do Rio de Janeiro 

Armando Meyer UFRJ Riscos ocupacionais e linfoma não-Hodgkin 

Avelino José Bittencourt UFRRJ 

Avaliação de condicionantes ambientais e ações 
preventivas para o monitoramento e controle de 
populações da mosca Stomoxys calcitrans 
(Linnaeus, 1758) (Diptera: Muscidae) em áreas 
sucro alcooleiras do Estado do Rio de Janeiro 
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Beatriz Brener de Figueiredo IVB Estudo da helmintofauna de serpentes do plantel da 
divisão de herpetologia do IVB 

Beatriz Tholt de Vasconcellos UVA Estudo dos materiais compósitos odontológicos 

Bruno Cesar Azevedo Scárdua UFRJ Folheações reais e complexas: geometria e 
singularidades 

Bruno Leal Alves Ferreira UFF 

Identificação do perfil antibacteriano e toxicológico 
de compostos nanoparticulados, frente cepas 
isoladas de pacientes do Hospital Universitário 
Antônio Pedro - UFF 

Carla Zilberberg UFRJ 

Diversidade genética de espécies de coral do 
gênero endêmico Mussismilia (Cnidaria: 
Scleractinia) em unidades de conservação do Sul da 
Bahia 

Carlos Alberto de Jesus Martinhon UFF Análise de algoritmos em problemas de otimização 
combinatória e teoria dos grafos 

Carlos Antonio Inácio UFRRJ 
Fungos associados à vegetação da Mata Atlântica 
com ênfase ao Parque Natural Municipal do Curíó, 
Paracambi - RJ 

Carlos Bernardo Vainer UFRJ Brasiliana Eletrônica 

Carlos Eduardo Forte Feferman UFRJ Estratégias contemporâneas do Projeto Urbano no 
Rio de Janeiro 

Carlos Enrique Navia Ojeda UFF Ampliação e manutenção do Laboratório de 
Astrofísica do Instituto de Física - UFF 

Carlos Henrique de Freitas Burity Unigranrio Ensinando as ciências: uma vivência no espaço 
formal da universidade e não formal do museu 

Carlos Jorge Logullo de Oliveira Uenf 
Mecanismos moleculares e funcionais da 
embriogênese de artrópodes visando o 
estabelecimento de estratégias de controle 

Carlos Roland Kaiser UFRJ 
Síntese a partir da reação de Heck de novas 
lactonas análogas a produtos naturais com potencial 
farmacológico. 

Carolina Alvares da Cunha de Azeredo 
Braga UFRJ 

Agregação de proteínas e neurodegeneração: efeito 
de possíveis compostos anti-parkinsonianos na 
aregação da proteína a-sinucleína. 

Carolina Moulin Aguiar PUC-Rio Emigração e cosmopolitismo: uma análise a partir do 
caso brasileiro 

Caroline Mellinger Silva Embrapa Obtenção de peptídeos antihipertensivos resistentes 
à digestão a partir do soro de leite 

Catarina da Fonseca Lira de Medeiros IPJBRJ 
Existe herança epigenética na natureza? Avaliação 
das alterações epigenéticas em populações naturais 
de mangue da espécie Laguncularia racemosa 

Cerli Rocha Gattass UFRJ Tripernos como alternativa para o tratamento de 
neoplasias MDR 

Cesar Claudio Gordon Junior UFRJ 
Teoria mimética e antropologia nas Terras Baixas 
Sul Americanas: repensando totemismo, ritual e 
perspectivismo ameríndio 

Cesar Luis Siqueira Junior UniRio Extratos vegetais contra doenças fitopatogênicas: 
uma nova abordagem para a bioproteção agrícola 

Christianne Bandeira de Melo UFRJ 
Papel da PGD2 derivada de eosinófilos nos efeitos 
imuno-modulatórios gerados durante infecção por 
helmintos 

Cíntia Lourenço Santos UFRJ 

Hipertensão abdominal associada a diferentes 
etiologias de lesão pulmonar aguda: entendendo os 
mecanismos patogênicos e as possíveis estratégias 
ventilatórias de tratamento 

Cintia Monteiro de Barros UFRJ Neuromodulação do sistema imunológico de 
invertebrados: os efeitos do estresse de resposta 

Clarice de Oliveira UFRRJ Levantamento e confecção de macromonolitos de 
solos de referência da Baixada Fluminense 

Clarissa Rosa de Almeida Damaso UFRJ Poxvírus brasileiros: estudo das interações com o 
hospedeiro, disseminação e resposta a antivirais 

Claudia Franca Barros IPJBRJ 
Anatomia vegetal e diversidade biológica da Floresta 
Atlântica: uma abordagem de atributos funcionais no 
xilema 
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Claudia Hamacher Uerj 

Ocorrência de hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos em mamíferos da costa sudeste 
brasileira. Avaliação do uso como ferramenta de 
monitoramento 

Cláudia Neto Paiva UFRJ 

Teste da porfirina CoPP e do nutracêutico 
resveratrol como terapias contra cardiomiopatia 
chagásica crônica: ações na patologia e na carga 
parasitária 

Claudia Pozzi Jantalia Embrapa 
Avaliação da dinâmica de N na cultura do milho com 
utilização de fertilizantes nitrogenados baseados na 
ureia e inoculante bacteriano 

Claudio Pitassi Unesa 
Proposta de métrica de estratégias de inovação 
aberta em pólos tecnológicos da Cidade do Rio de 
Janeiro 

Cristiana Facchinetti Fiocruz A normal, a anormal, a patológica: representações 
de mulheres no Distrito Federal (1930-1945) 

Cristiane Dinis Ano Bom UFRJ 
Determinação estrutural e Dinâmica de novas 
enzimas extremófilas por ressonância magnética 
nuclear 

Cynthia Paes de Carvalho PUC-Rio Gestão e qualidade do ensino na educação básica 

Cyrla Zaltman UFRJ 
Estudo dos polimorfismos do receptor de vitamina D 
e sua correlação às manifestações clínicas e 
laboratoriais da doença de Crohn 

Dalcio Ricardo de Andrade Uenf Probiótico, prebiótico e simbiótico para juvenis de 
tambaqui (Colossoma macropomum) 

Dalton Garcia de Mattos Júnior UFF 
Helmintos em pingüim de Magalhães (Spheniscus 
magellanicus Foster, 1781) (Aves, Spheniscidae)  
resgatados no litoral do Estado do Rio de Janeiro 

Daniel de Barros Macieira UFF 

Avaliação da ocorrência de infecções por 
Hemoparasitos em cães do Município de Niterói e 
adjacências, com ênfase na identificação de fatores 
associados e possíveis implicações em Saúde 
Pública 

Daniel Escorsim Machado Uezo 

Estudo do desenvolvimento de lesões 
endometrióticas usando camundongos que 
expressam uma proteína verde fluorescente (GFP): 
Análise do processo de angiogênese e da utilização 
de terapia com inibidores seletivos da 
ciclooxigenase-2 (COX-2) 

Daniel Gregorio Alfaro Vigo UFRJ Simulação numérica da propagação de ondas 
eletromagnéticas 

Daniel Karl Resende UFRJ 
Preparo de montmorilonita e haloisita modificadas e 
avaliação das argilas em sistemas de liberação de 
fármacos com atividade antiinflamatória 

Daniela De Grandi Castro Freitas Embrapa Qualidade nutricional, tecnológica e sensorial de 
alimentos a partir do uso de novos fertilizantes 

Daniela de Luna Martins UFF 
Reações de acoplamento C-C catalisadas por 
paládio na obtenção de aminoácidos não-naturais, 
C-aril glicosídeos e aminoácidos C-glicosilados 

Daniela Leles de Souza UFF 

Modificações nos padrões alimentares dos 
brasileiros: O que a paleoparasitologia pode nos 
revelar sobre os parasitos transmitidos por peixes?  
Echinostomíase na pré-história do Brasil 

Daniela Rodrigues UFRJ 
Avanços na compreensão das interações plantas-
insetos neotropicais: herbivoria e ecologia cognitiva 
no sistema Danaus - Apocynaceae 

Danilo Ribeiro de Oliveira UFRJ 
Prospecção química e biológica de espécies de 
Protium da Mata Atlântica e Restinga do Estado do 
Rio de Janeiro 

Dayse Lima da Costa Abreu UFF 
Salmonella spp. em poedeiras comerciais e caipiras 
e ovos por isolamento convencional e PCR multiplex 
no Estado do Rio de Janeiro 

Debora Souza Faffe UFRJ Caracterização de células progenitoras endoteliais 
circulantes na aterosclerose precoce 

Denise Franca Barros Unigranrio 
Resistência ao consumo, anticonsumo e formas 
alternativas de consumo - Interpretações dos 
‘consumidores conscientes’ e da ‘vova classe C’ 
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Dennis de Carvalho Ferreira UFRJ 

Herpesvírus na saliva de crianças com leucemia e 
seu possível impacto na comunidade microbiana 
avaliada através das técnicas de DGGE e PCR em 
tempo real 

Edeson Jorge Lima Moreira Unigranrio Análise da qualidade  das  retro-obturações  com o 
cimento pré-manipulado iRoot BP Plus 

Edson Peixoto de Resende Filho UFRRJ A Metafísica de Teofrasto e suas relações com o 
livro XII da Metafísica de Aristóteles 

Edson Rondinelli UFRJ 
Análise do transcriptoma regulado por choque 
térmico em Trypanosoma cruzi e identificação de 
elementos de resposta ao calor 

Eduardo Carlos Meduna Hajdu UFRJ 
Recursos marinhos renováveis do Estado do Rio de 
Janeiro: biodiversidade de Ascídias (Urochordata 
ascidiacea) 

Eduardo de Matos Nogueira UniRio Transcriptoma e Metagenômica da interação 
monocotiledônea-microorganismo 

Eduardo Haruo Saito Uerj 

O efeito da CPAP no resgate de pacientes 
inicialmente inelegíveis para a cirurgia de câncer de 
pulmão, devido ao comprometimento da função 
pulmonar 

Elaine dos Anjos da Cruz UFRJ 

Avaliação de plantas medicinais da região norte-
fluminense (Restinga de Jurubatiba) com atividade 
imunomoduladora associada à ação antialérgica 
e/ou antiparasitária 

Eldo Campos UFRJ 

Influência de polifosfatos inorgânicos no 
metabolismo energético durante a embriogênese do 
carrapato bovino Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus 

Eliane D Elia UFRJ 
Análise de residual de produtos químicos 
empregados no controle da corrosão interna de 
dutos 

Eliane da Silva Christo UFF 
Regressão dinâmica aplicada à previsão do 
consumo de energia elétrica industrial no Estado do 
Rio de Janeiro 

Elizabeth de  Andrade Marques Uerj 
Estudo da microbiota pulmonar em pacientes 
adultos com fibrose cística: análise comparativa de 
técnicas convencionais e moleculares 

Elizabeth Stankiewicz Machado UFRJ Persistencia da infecção por HPV apos o parto em 
gestantes HIV-positivas 

Elmo Eduardo de Almeida Amaral Fiocruz Avaliação da Apigenina como indutor de apoptose 
em Leishmania amazonensis 

Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues Uenf 
Potencial do sequestro de carbono em solos sob 
diferentes sistemas de uso na região Norte 
Fluminense 

Erika Afonso Costa Cortez Uerj 
Análise das células-tronco cardíacas residentes e do 
potencial terapêutico de IGF-1 no coração em 
modelo experimental de obesidade 

Erimaldo Matias Nicacio UFRJ O adolescente e as drogas - uma leitura 
psicanalítica 

Fabio Barboza Passos UFF Hidrogenólise do glicerol sobre catalisadores 
metálicos suportados. 

Fabio da Silva de Azevedo Fortes Uezo 
Comunicação juncional em macrófagos: papel e 
modulação das junções xomunicantes na infecção 
com Trypanosoma cruzi 

Fábio Ferreira Dias UFF Monitoramento e mapeamento dos ambientes 
eólicos do município de Cabo Frio, RJ, Brasil 

Fábio Grandis Lepri UFF 

Desenvolvimento de método para determinação de 
elementos traço em óleo cru por espectrometria 
atômica utilizando a extração induzida por quebra de 
emulsão para preparo da amostra 

Fábio Vidal Marques Unesa 

Saúde oral e efeitos da terapia periodontal em 
hipertensos: aspectos clínicos, microbiológicos, 
genéticos, imunológicos e seu impacto na qualidade 
de vida 

Felipe Piedade Gonçalves Neves UFF 

Comparação de diferentes metodologias para o 
rastreamento epidemiológico e determinação da 
resistência a antimicrobianos em amostras de 
Streptococcus pneumoniae isoladas de crianças em 
Niterói/RJ 
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Felipe Siqueira de Souza da Rosa UFRJ Forças dispersivas em colóides e pinças óticas 

Fernanda Cipriano Rocha UFF 
Utilização da técnica de produção de gases in vitro 
na avaliação nutricional de alimentos para 
ruminantes 

Fernanda de Brito Silva UVA 
Avaliação da presença do polimorfismo dos genes 
IL-1B e TNFA em pacientes com doença inflamatória 
intestinal e com peridontite crônica 

Fernanda Filgueiras Sauerbronn UFRJ 
Governança público-privada no provimento de bens 
públicos: atores, modelos de ação e processos de 
inovação 

Fernanda Jurema Medeiros UniRio 

Efeitos da suplementação do óleo de peixe sobre a 
função endotelial e rigidez vascular em pacientes 
hipertensos com hipertrigliceridemia: comparação 
com ciprofibrato 

Fernanda Lemos de Lima Uerj Argumentação filosófico-teúrgico em Jâmblico de 
Calcis: tradução  e leitura crítica de peri mysterion 

Fernando Ariel Genta Fiocruz 

Enzimas digestivas de insetos vetores: busca em 
larga escala de novos alvos e desenvolvimento de 
novas técnicas para o controle de doenças 
negligenciadas 

Fernando de Carvalho da Silva UFF Síntese de naftoquinonas contendo o núcleo 1,2,3-
Triazólico com potencial atividade farmacológica 

Fernando Queiroz de Almeida UFRRJ Estudos do metabolismo energético em equinos 
atletas 

Fernando Vieira Peixoto Filho UFRRJ Dicionário de sintaxe do português 

Flávia Fioruci Bezerra Uerj 
Saúde óssea e obesidade: avaliação da massa 
óssea em indivíduos obesos mórbidos e 
modificações após a cirurgia bariátrica 

Flávia Serra Frattani Ferreira UFRJ 

Busca por marcadores preditivos aos eventos vaso-
oclusivos através do estudo do perfil pró-trombótico, 
fatores genéticos e manifestações clínicas de 
pacientes com hemoglobinopatias 

Francisco Jose Rocha de Sousa Uezo 
Purificação e caracterização estrutural de proteínas 
DBL de Plasmodium falciparum como estratégia 
para o controle da malária 

Gabriela Alessandra da Cruz Galhardo 
Camargo UFF 

Avaliação das alterações de parâmetros clínicos, 
microbiológicos e imunológicos em diabéticos tipo II 
portadores de doença periodontal 

Georgia Pacheco Peters de Almeida Uerj 
Desenvolvimento de estratégias visando à 
conservação in vitro de espécies de maracujá 
(Passiflora spp.) 

Geraldo Renato de Paula UFF Estudo e desenvolvimento de nanosistemas 
carreadores de compostos antibióticos 

Gerson Luiz Vieira Coelho UFRRJ Desasfaltação e desmetalização de resíduos da 
destilação de petróleo 

Gilson Moraes Motta UFRJ Laboratório de teatro de animação II 

Giseli Barreto da Cruz UFRJ A didática e o aprendizado da docência no processo 
de constituição profissional de futuros professores 

Glaucio Braga Ferreira UFF 
Preparação, caracterização e estudo teórico de 
compostos polissufulrados: precursores para 
sulfetos nanoestruturados 

Gloria Valeria da Veiga UFRJ 
Estudo longitudinal de avaliação nutricional de 
adolescentes. Projeto Elana - quarta fase de 
seguimento 

Gustavo Silveira Siqueira Uerj Os "vadios" no Estado Novo (1937-1945) 

Helena Brandão Malbouisson Uerj Análise de dados e upgrade do Compact Muon 
Solenoid no Large Hadron Collider, CERN 

Helena Maria Marcolla Araújo UFRJ 
Regulação da atividade de NFkappaBs por 
proteases modulatórias da família das calpaínas na 
embriogênese e sistema imune 

Helga da Cunha Gahyva UFRJ Raça e liberdade: investigações sobre Gustave Le 
Bon 

Helio Ricardo da Silva UFRRJ 
Riqueza de espécies, biologia, sistemática e 
biogeografia de espécies do grupo Scinax 
perpusillus  (Anura: Hylidae) 
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Helvécio Cardoso Corrêa Póvoa UFF 

O papel dos genes Meca, Luks-PV e Lukf-PV 
positivos de cepas de Staphylococcus aureus 
oxacilina-sensíveis em infecções de células epiteliais 
respiratórias 

Henrique Autoun UFRJ 

Observatório da mobilização coletiva do Rio de 
Janeiro nas redes sociais: um estudo sobre a 
cartografia dos circuitos de comunicação e 
conversação nos movimentos de transformação 
política e social 

Henrique Martins Rocha AEDB 
Engenharia simultânea baseada em conjuntos de 
possíveis soluções (SBCE) aplicada a projeto de 
veículos automotivos 

Ilana Felberg Embrapa Desenvolvimento de bebida de soja preta (Glycine 
max (L.) Merril) com potencial antioxidante 

Ione Vasques de Menezes Universo 
Estudo do significado do trabalho: estudo 
comparativo entre trabalhadores informais e 
trabalhadores formais 

Irene Raguenet Troccoli Unesa 

Aumento do conhecimento acerca do consumidor 
homossexual no Rio de Janeiro como vetor de 
impulso aos segmentos produtivos locais e de 
serviços 

Isabel Maria Carneiro de Sanson Portella IBRAM 
Palácio Nova Friburgo: um sonho materializado em 
pedra e cal. Levantamento da decoração aplicada 
dos salões do Museu da República 

Isabele da Costa Angelo UFRRJ 
Estudo do perfil lipídico no corpo gorduroso de 
fêmeas de Rhipicephalus microplus infectadas por 
fungos entomopatogênicos 

Isaias Gonzaga de Oliveira UFRRJ 
Dinâmica de vórtices em supercondutores 
mesoscópicos e avalanches de campo magnético 
em supercondutores microscópicos 

Ivan da Costa Marques UFRJ 
A proposta alimentar multimistura e o (des)encontro 
entre saberes científicos e saberes populares no 
Brasil contemporâneo 

Jackson Antonio Lamounier Camargos 
Resende UFF Engenharia molecular de cristais aplicados ao 

desenvolvimento de co-cristais de fármacos 

Jacqueline de Fatima dos Santos Morais Uerj 
Formação continuada em rede: investigando 
experiências e narrativas docentes de professoras 
alfabetizadoras 

Jesús Lubian Rios UFF Estudo de reações induzidas por íons pesados 
fortemente e fracamente ligados 

João Marcelo Alvarenga Braga IPJBRJ 
Monitoramento de florestas restauradas em áreas 
urbanas no Rio de Janeiro: da ecologia às questões 
sociais 

João Paulo de Biaso Viola Inca 
Regulação da transformação celular e 
desenvolvimento tumoral pelos fatores de 
transcrição NFAT 

Joel Campos de Paula UniRio 
Mudanças após uma década na estrutura das 
assembleias fitobentônicas da Baía de Sepetiba, 
sudeste da costa brasileira 

Jorge Petrúcio Viana UFF Definições por proibição e cálculos com grafos 

Josane Alves Lessa Uerj 
Investigação da ação antibacteriana e antifúngica de 
derivados de hidrazonas e seus complexos 
metálicos 

José Carlos Couto Fernandez Fiocruz 

Genotipagem da resistência do HIV-1 aos 
antirretrovirais no Estado do Rio de Janeiro, Brasil: 
diversidade genética, resistência aos antirretrovirais 
e caracterização de novos alvos terapêuticos. 

Jose Carlos Pelielo de Mattos Uerj Indicadores de efeito e avaliação de risco 
toxicológico na exposição à sílica 

José Geraldo Pereira Barbosa Unesa 
Inovação em hospitais: uma proposta de um modelo 
de gestão da captura de boas práticas de processos 
de inovação 

José Otávio Motta Pompeu e Silva UFRJ Espaço Alexandria: arte, ciência e inovação 

José Ricardo Murari Pires UFRJ 

Genômica estrutural de tripanossomatídeos pelo 
emprego da espectroscopia de RMN e outros usos 
da técnica na caracterização de peptídeos 
antimicrobianos, proteinas formadoras de poros e 
inibidores de proteases 
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Joseli de Oliveira Ferreira Fiocruz 
Georeferenciamento e análise epidemiológica da 
distribuição espacial da malária em áreas indígenas 
Yanomami 

Joselia Alencar Lima Unigranrio 
Implantação de um núcleo de pesquisa em 
diagnósticos da pele visando à regeneração cutânea 
e controle da xerose em idosos 

Julia Galli ODonnell FGV O outro lado do Rio: cotidiano e experiência nos 
subúrbios cariocas (1880-1940) 

Juliana Montani Raimundo UFRJ 
Obesidade e disfunção vascular: efeitos da 
suplementação com taurina na aorta de 
camundongos obesos MSG 

Juliana Reis Cortines UFRJ 
Velhos parceiros em novas aplicações: inovações 
em nanotecnologia utilizando a montagem de vírus 
icosaédricos e cônicos como modelos. 

Julio Orrico de Aragão Pedra e Cal Neto UFF Efeito de primers adesivos e para metal na interface 
entre compósito bráquetes linguais 

Jussara Freire UFF Problemas públicos, periferias e espaço público no 
estado do Rio de Janeiro 

Karen Lúcia Gama De Toni IPJBRJ Evolução dos Mecanismos Moleculares no 
Desenvolvimento do Tegumento nas Asterídeas 

Karin Soares Gonçalves Cunha UFF 
Sequenciamento de nova geração: revolucionando a 
análise mutacional do gene da Neurofibromatose 
tipo 1 

Katia Carneiro de Paula UFRJ Integração do sinal de BMP/Dpp e Wnt/Wingless ao 
epigenoma durante o desenvolvimento animal 

Kátia Leite Mansur UFRJ 
Estudos de proveniência de minerais pesados 
detríticos na região da foz dos rios Una e São João, 
Estado do Rio de Janeiro - RJ 

Kátia Maria Famadas UFRRJ 
Ectoparasitos de morcegos (Mammalia: Chiroptera) 
no Estado do Rio de Janeiro: dinâmica populacional 
em refúgios e áreas adjacentes 

Lais de Carvalho Uerj 

Estudo do efeito do transplante de células 
mononucleares de medula óssea sobre a 
bioenergética mitocondrial hepática em ratos com 
fibrose hepática induzida por ligadura do ducto biliar 

Leandra Santos Baptista UFRJ 

Validação do cultivo tridimensional de células 
progenitoras de cartilagem de septo-nasal humano 
como modelo para a engenharia de tecidos e para 
testes de drogas 

Leandro Soter de Mariz e Miranda UFRJ Planejamento e síntese de novos protótipos 
derivados da ribavirina no combate à dengue 

Leida Gomes Abraçado CBPF Caracterização de nanopartículas magnéticas em  
microorganismos e insetos sociais 

Lena Geise Uerj 
Uma análise integrada do gênero Akodon Meyen, 
1833 (Rodentia: Cricetidae: Sigmodontinae) – 
morfologia, genética e (bio)geografia 

Leonardo Affonso de Miranda Pereira PUC-Rio Ecos noturnos: culturas urbanas e comunicação 
cultural nas crônicas de Francisco Guimarães (1904) 

Leonardo de Faria Peres UFRJ 
Monitoramento dos impactos do complexo 
petroquímico do Rio de Janeiro utilizando dados de 
sensoriamento remoto 

Leonardo Soares dos Santos USS 
A produção de gêneros no Rio de Janeiro: uma 
análise dos impactos das reformas urbanas entre 
1870-1910 

Leonardo Tavares Stutz Uerj Problemas diretos e inversos em identificação de 
danos estruturais 

Lidia Miyako Yoshii Oshiro UFRRJ 
Avaliação da digestibilidade e do desempenho de 
juvenis do camarão de água doce (Macrobrachium 
acanthurus) no sistema de bioflocos 

Lilian Ferreira de Senna Uerj 

Modificações superficiais para a produção de novos 
materiais: eletrodeposição de revestimentos 
funcionais (metálicos e compósitos) a partir de 
eletrólitos ambientalmente não agressivos 

Lílian Paglarelli Bergqvist UFRJ 
Mamíferos do intervalo cretáceo-paleoceno: 
taxonomia e paleobiologia da biota da bacia de S. J. 
de Itaboraí/RJ e prospecção em terrenos cretácicos 



Resultado: Auxílio à Pesquisa - APQ1 / Edição 2012.2 
 

Lirian Melchior UFRRJ Mobilidade pendular e reestruturação metropolitana 
do Rio de Janeiro 

Lisia Monica de Souza Gestinari UFRJ 

Caracterização quali-quantitativa das macroalgas 
marinhas bentônicas da Área de Proteção Ambiental 
do Arquipélago de Santana, Macaé, Rio de Janeiro, 
Brasil 

Lucia Helena de Freitas Pinho Franca Universo Ageismo nas organizações brasileiras - a percepção 
dos trabalhadores 

Lucia Helena Pinto da Silva UFRRJ 
Caracterização da infecção e imunomodulação da 
linhagem de macrófagos caninos DH82 por 
diferentes espécies de Leishmania 

Lucia Regina Raddi de Araujo Uerj Degradação de agrotóxico por fotocatálise 
heterogênea 

Lúcia Rotenberg Fiocruz 
Trabalho noturno e fatores de risco para doenças 
cardiovasculares: estudo longitudinal com equipes 
de enfermagem 

Luciana Aparecida Rodrigues Uenf Técnicas para otimização da adubação dos 
coqueirais do Norte Fluminense 

Luciana da Cunha Costa Uezo Síntese e caracterização de organocatalisadores 
suportados em resinas poliméricas 

Luciana Ferreira Romão UFRJ 
Novos fármacos e inibidores da sinalização de 
TGFβ1como potenciais alvos antitumorais em 
glioblastoma: novas estratégias terapêuticas 

Luciana Mourão Cerqueira e Silva Universo Estudo dos antecedentes e consequentes do 
desenvolvimento profissional 

Luís Felipe Skinner Uerj 
Colonização e desenvolvimento de comunidades 
bioincrustantes no Estado do Rio de Janeiro: 
diversidade de Ascidiacea na Baía da Ilha Grande 

Luisa Andrea Ketzer UFRJ Efeito da capsaicina na termogênese e metabolismo 
bioenergético do músculo esquelético 

Luisa Damazio Rona Pitaluga UFRJ 
Novas perspectivas sobre teorias de envelhecimento 
e suas implicações para a biologia relacionada à 
dieta e para a biologia evolutiva 

Luiz Antonio Vieira Carneiro IME 
Comportamento de estruturas de concreto com 
agregados miúdos de borracha de pneus inservíveis 
triturados 

Luiz Roberto Zamith Coelho Leal UFF 

Avaliação da chuva de sementes e da dinâmica do 
estrato de regeneração em plantios de restauração 
de restingas degradadas no município do Rio de 
Janeiro, RJ 

Luzia Maria de Oliveira Pinto Fiocruz 

Avaliação de mediadores circulantes e células 
imunes de pacientes infectados pelo dengue na 
alteração da permeabilidade endotelial e interação 
com células endoteliais 

Maja Kajin Uerj 
Variabilidade e persistência em populações de 
pequenos mamíferos: integrando os estudos de 
ecologia, demografia e genética de populações 

Marcelino José dos Anjos Uerj 
Desenvolvimento de um sistema multiaplicativo de 
espectrometria de raios X para microanálise usando 
ótica capilar 

Marcelo Aguiar Costa Lima Uerj 
Metabolismo do ácido fólico: Interações genotípicas 
materno-fetais e suas consequências na Síndrome 
de Down 

Marcelo Alex de Carvalho IFRJ O domínio BRCT-TD na rede de sinalização ao dano 
de DNA: o papel de galectina-3 

Marcelo Alves Pinto Fiocruz 
Estabelecimento do modelo de hepatite crônica pelo 
vírus da hepatite E (genótipo 3) em Macaca 
fascicularis 

Marcelo Byrro Ribeiro UFRJ Cosmologia física com a função de luminosidade 
galáctica 

Marcelo Cossenza Pettezzoni de 
Almeida UFF 

Potencial antitumoral sinérgico de fármacos 
conhecidos no tratamento de tumores cerebais: 
sulfassalazina e ácido valpróico 

Marcelo da Rocha Wanderley UFF 

Cláusulas da liberdade. Manumissões 
testamentárias, vida privada e legado patrimonial na 
Nova Espanha (Puebla e Toluca - 1600-1650/ 1730-
42) 
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Marcelo Motta de Freitas PUC-Rio 

Condicionantes dos movimentos de massa e 
evolução da Serra do Mar no estado do Rio de 
Janeiro: consequências das chuvas torrenciais na 
região Serrana 

Marcia Maria Peruzzi Elia da Mota Universo O papel da consciência morfológica na leitura do 
português do Brasil 

Márcia Regina Simas Gonçalves Torres Uerj 

Avaliação dos efeitos do chá verde sobre a 
adiposidade corporal, estresse oxidativo, atividade 
inflamatória, perfil metabólico, pressão arterial e 
função endotelial em indivíduos obesos 

Marco Aurélio Silva de Santana UFRJ Trabalhadores, sindicatos e ditadura militar no Brasil 

Margareth Maria Gomes de Souza UFRJ A influência genética na herdabilidade da 
maloclusão de Class III 

Maria Antonieta Ferrara Fiocruz Bioconversão do limoneno: produção de derivados 
perílicos com atividade anticâncer 

Maria Bernadete Riemma Pierre UFRJ 
Avaliação in vitro e in vivo do efeito do óleo de 
copaíba sobre a permeabilidade cutânea e a 
atividade antiinflamatória tópica do celecoxibe 

Maria da Conceição de Moraes Coutinho 
Beltrão UFRJ Sítio Arqueológico Histórico Fazenda Macacu, 

Itaboraí, Rio de Janeiro 

Maria da Conceição Silva Soares Uerj 
Narrativas audiovisuais, redes educativas e 
diferença - modos de imaginar e de significar o 
mundo e de práticas/políticas curriculares 

Maria das Graças Chagas de Arruda 
Nascimento UFRJ O trabalho docente e a aprendizagem da profissão 

nos primeiros anos da carreira 

Maria de Fatima Cabral Marques Gomes UFRJ 

Mutações no cenário urbano metropolitano: espaço, 
políticas públicas e dinâmicas dos atores no 
processo de renovação urbana da região central e 
portuária do Rio de Janeiro 

Maria de Fátima Freitas IPJBRJ Estruturas secretoras na família Primulaceae do 
Brasil 

Maria do Carmo de Freire Bastos UFRJ 
Estudo de peptídeos bioativos de origem bacteriana 
com potencial biotecnológico voltado para a 
preservação da saúde humana e animal 

Maria Francisca do Nascimento Oliveira Uezo 
Validação e atualização do modelo Funwave 
adaptado para geração e propagação de ondas de 
embarcação 

Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva UFRJ Caracterização física dos sistemas atmosféricos 
causadores de chuvas extremas no Rio de Janeiro 

Maria Helena Féres Saad Fiocruz 
Mycobacterium tuberculosis: avaliação de proteínas 
relevantes em contatos recentes de pacientes com 
tuberculose 

Maria Isabel de Siqueira UniRio O perfil institucional dos governadores-gerais do 
Brasil de 1548 a 1640 

Maria Luiza Macedo Silva Inca 
Estudo citogenético convencional e molecular de 
cariótipos raros e complexos na leucemia 
linfoblástica aguda da infância no Brasil 

Maria Luiza Pinheiro Guimarães Fragoso UFRJ Arte e tecnologia: instalações multimídia interativas 
em telemática 

Maria Stella de Castro Lobo UFRJ Avaliação do impacto da mudança de modelo de 
gestão dos hospitais universitários brasileiros 

Maria Teresa Menezes de Széchy UFRJ 
Comunidades epilíticas fotófilas como indicadores 
da qualidade de água da Baía da Ilha Grande- Angra 
dos Reis, RJ 

Marina Satika Suzuki Uenf 
Biomonitoramento de N, P e metais pesados nas 
águas e macrófitas aquáticas flutuantes do Rio 
Paraíba do Sul 

Marisa Fabiana Nicolás LNCC Bioinformática aplicada às análises de sequências 
transcriptômicas de Klebsiella pneumoniae 

Marsyl Bulkool Mettrau Universo 

Análise e reflexões sobre os resultados com adultos 
com altas habilidades/superdotação atendidos em 
programa de enquirecimento no período de sua 
escolarização 

Marta Fernanda Albuquerque da Silva UFRRJ 

Cistoplastia experimental em coelhos (Oryctolagus 
cuniculus) com pericárdio ovino conservado em 
glutaraldeído a 1% e glicerina 98% - avaliação 
clínica, laboratorial, estrutural e ultraestrutural 
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Marta Helena Branquinha de Sá UFRJ 
Aspártico-peptidases e calpaínas em 
tripanossomatídeos: alvos quimioterápicos e 
mecanismos bioquímicos de resistência 

Máximo Augusto Campos Masson UFRJ Cientistas Fluminenses 

Michaele Alvim Milward de Azevedo UFRRJ Padrões de distribuição geográfica e potencial de 
Passiflora L. subg. Decaloba (DC.) Rchb 

Michel Silva Reis UFRJ 

Impacto da fisioterapia cardiorrespiratória intra-
hospitalar sobre a força muscular respiratória e 
periférica, capacidade funcional, controle 
autonômico cardíaco e qualidade de vida de 
pacientes com insuficiência cardíaca crônica 

Michelle Agostini UFRJ 

Efeitos da inibição da enzima ácido graxo sintase 
(FASN) com orlistat sobre a expressão gênica de 
membros da família do fator de crescimento 
endotelial vascular (VEGF) em células derivadas de 
carcinoma espinocelular de língua humano. 

Míriam Raquel Meira Mainenti Unisuam 

Capacidade cardíaca em esforço, composição 
corporal, desempenho muscular e controle postural 
nos diferentes quartis da faixa de referência para o 
TSH sérico: avaliação seccional e efeito do uso do 
metimazol em uma população idosa 

Moema de Rezende Vergara Mast Franz Keller-Leuzinger: imprensa ilustrada, nação e 
divulgação da ciência no século XIX 

Moisés Augusto da Silva Monteiro de 
Araújo UFRRJ 

Estudos teórico-computacionais sobre propriedades 
eletrônicas de discordâncias cristalinas em 
semicondutores 

Mônica dos Santos Marçal UFRJ Geomorfologia fluvial do rio Macaé (RJ): paleoníveis 
deposicionais, correlação estratigráfica e datação 

Mônica Santos de Freitas UFRJ 
Aplicação de ressonância magnética de estado 
sólido na caracterização atômica da estrutura de 
agregados da proteína Príon 

Natalia Iorio Lopes Pontes UFF Efeito de Diferentes Antissépticos Comerciais Sobre 
a  Contagem Microbiana em Biofilme Oral ex vivo 

Nataly Araujo de Souza Fiocruz 

Frequencia horária dos flebotomíneos 
(Diptera:Psychodidae:Phlebotominae) coletados na 
Comunidade Caminho da Cachoeira do campus 
Fiocruz da Mata Atlântica, Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro, área de transmissão da leishmaniose 
tegumentar americana 

Neil de Medeiros UFF 
Modelamento termomecânico para o processamento 
de metais via a técnica de prensagem em canais 
equiangulares 

Nina Claudia Barboza da Silva UFRJ 
Cultivo in vitro de Lippia origanoides Kunth: o papel 
de diferentes reguladores de crescimento na 
morfogênese e na produção óleos essenciais 

Norma Aparecida dos Santos Almeida UFRRJ 

Efeito da obesidade materna sobre a função 
cardíaca: avaliação de parâmetros 
cardiometabólicos em um modelo de 
hiperleptinemia. 

Octavio Domont de Serpa Junior UFRJ 
Efeitos do compartilhamento de narrativas do 
adoecimento nos processos de superação de 
usuários de saúde mental 

Patricia Dias Fernandes UFRJ 
Papel da inflamação no desenvolvimento tumoral e 
busca por novas moléculas anti-inflamatórias e/ou 
antitumorais 

Patricia Fampa Negreiros Lima UFRRJ Biflavonóide isolado de Luxemburgia nobilis com 
atividade potencial anti-Trypanosoma cruzi 

Patricia Hessab Alvarenga UFRJ 
Caracterização de proteínas presentes na saliva de 
insetos vetores de malária e leishmaniose e suas 
possíveis aplicações 

Paulo de Tarso Landgraf Botteon UFRRJ 
Obesidade e síndrome metabólica equina em 
cavalos da raça Mangalarga Marchador no estado 
do Rio de Janeiro 

Paulo Henrique de Souza Picciani UFRJ 
Desenvolvimento de nanofibras poliméricas 
funcionalizadas para aplicação no tratamento de 
queimaduras 

Pedro Jorge Von Ranke Perlingeiro Uerj Estudo do efeito magnetocalórico em compostos 
com terras raras 
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Priscila Pires Alves UFF 
Levantamento epidemiológico da incidência dos 
transtornos do espectro do autismo na Região Sul-
Fluminense 

Rachel Fatima Gagliardi Araujo Uerj 
Caracterização de matrizes e avaliação da produção 
in vitro de espécies vegetais com potencial 
antineoplásico 

Rafael Brandão Varella UFF 

Diagnóstico molecular e avaliação do potencial 
patogênico do circovírus suíno tipo 2 (PCV-2) em 
granjas de suínos localizadas no Estado do Rio de 
Janeiro 

Rafael Dias Mesquita UFRJ Estudo das vias de reparo de dano ao DNA em 
Aedes aegypti 

Rafael Paim Cunha Santos Cefet 

Pesquisa dá Vida: uma Investigação sobre práticas 
gerenciais em doação de órgãos e tecidos que 
aumentem o desempenho dos transplantes no Rio 
de Janeiro 

Rafaela Campostrini Forzza IPJBRJ 
Filogenia de Bromelia L. (Bromeliaceae - 
Bromelioideae) e sistemática das espécies do 
cerrado 

Raquel Moraes Soares UFRJ 
Avaliação de efeitos bioquímicos e histopatológicos 
da exposição à microcistina-LR (cianotoxina) pela 
via oral em camundongos suíços 

Raul Edgardo Rapp UFRJ Medidas térmicas e magnéticas em ultra baixas 
temperaturas 

Renato Rozental UFRJ 
Caracterização da neuroproteção induzida por 
hipotermia terapêutica em lesão isquêmica de 
medula espinhal 

Ricardo Gattass UFRJ 
Rede neural responsável por comportamentos 
complexos: conexões do córtex pré-frontal 
dorsolateral do macaco Cebus 

Ricardo Guerra Marroquim UFRJ Técnicas de reconstrução facial 3D para forenses 

Ricardo Jorgensen Cassella UFF 
Extração induzida por quebra de emulsão: uma nova 
alternativa para o tratamento de amostras visando à 
determinação de metais em biodiesel 

Rita de Cássia Colman Simões UFF 
Avaliação da reação de hidrodesnitrogenação com 
catalisadores à base de platina e molibdênio: estudo 
reacional e termodinâmico 

Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia UFF 
Estudo da diversidade genética dos vírus 
associados a gastroenterite em animais de 
companhia no Rio de Janeiro 

Roberto Magalhães Saraiva Fiocruz Polimorfismo dos alelos do gene do TGF- ß1 e 
correlação com os estágios da forma cardíaca 

Robson Maia Franco UFF 

Aplicação de nisina e seu efeito combinado com 
embalagem em atmosfera modificada visando à 
ampliação do mercado de carparccio de carne 
bovina 

Rodolpho de Almeida Torres Filho UFF 

Avaliação do efeito de genótipo, nível de aminoácido 
na ração e sexo sobre desempenho zootécnico 
rendimento de carcaça e qualidade de carne de 
frangos de corte 

Rodolpho Mattos  Albano Uerj Análise molecular dos genes TP53 e MDM2 em 
carcinomas de células escamosas bucais 

Rodrigo Alves Portela Martins UFRJ Regulação da organogênese ocular por fatores de 
transcrição MYC 

Rodrigo Lacerda da Silva IFF Dinâmica não linear e caos em sistemas complexos 

Rodrigo Peternel Machado Nunes Uerj 

Análise tectono-estratigráfica da bacia do Pico do 
Itapeva, Campos do Jordão (SP): implicações para a 
evolução da zona de interferência entre as faixas 
Brasília e Ribeira 

Rodrigo Soares Fortunato UFRJ 
Estudo do efeito do 17β-estradiol sobre a modulação 
da enzima iodotironina desiodase tipo 3 tireóidea 
através das espécies reativas de oxigênio 

Rogerio Ribeiro de Oliveira PUC-Rio 
A produção de carvão vegetal no Rio de Janeiro dos 
séculos XIX e XX: metabolismo social e paisagem 
cultural 

Rosana Glat Uerj 

Plano educacional individualizado como estratégia 
para aprendizagem e inclusão escolar de alunos 
com deficiência intelectual no sistema público de 
ensino do Estado do Rio de Janeiro 
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Rosana Mazzoni Buchas Uerj Ecologia de comunidades e história de vida de 
peixes de riachos da Mata Atlântica 

Rosane Aparecida Ribeiro UFRJ 
Análise molecular e funcional da secreção e ação da 
insulina em camundongos obesos MSG 
suplementados com arginina 

Rosane Harter Griep Fiocruz 
A hipertensão oculta e sua associação com o 
estresse psicossocial no trabalho: estudo 
suplementar do ELSA-Brasil 

Rosilei Aparecida Garcia UFRRJ 
Avaliação não destrutiva das propriedades da 
madeira termorretificada e revestida com 
nanopartículas e plasma 

Rui Pedro Nogueiro Gomes Morais 
Borges UFF Acoplamento magnetoelétrico em sistemas 

multiferróicos nanoestruturados 
Said Salem Sugui Junior UFRJ Novos materiais supercondutores 

Sandra Mara Cardoso Malta LNCC 
Análises de transportes reativos em meios porosos 
homogêneos e heterogêneos através da modelagem 
matemática e computacional 

Sergio Kahn UVA Comparação entre medições clínica e tomográfica 
de parâmetros periodontais 

Sergio Manuel Serra da Cruz UFRRJ 
Uso de workflows científicos e ontologias em 
experimentos científicos baseados em grandes 
massas de dados metereológicos 

Sergio Pinheiro UFF 
Síntese e avaliação biológica de novos potenciais 
antivirais baseados em peptideomiméticos e 
flavanonas 

Sérgio Wilians de Oliveira Rodrigues Uerj 

Anisotropia de suscetibilidade magnética (ASM) 
aplicada ao estudo dos mecanismos de colocação e 
alojamento dos granitos cambro-ordovicianos da 
Faixa Ribeira Central no estado do Rio de Janeiro 

Sheila Cristina Ribeiro Rego Cefet 
Análsie de imagens e suas relações com o texto 
verbal em livros didáticos de Física para os ensino 
médio e superior 

Shirleny Fontes Santos Uezo Obtenção e caracterização de compósito de mica 
muscovita com polipropileno 

Silvaldo Felipe da Silveira Uenf 

Bases para recuperação e proteção da lavoura do 
coqueiro anão-verde no norte fluminense pela 
aplicação axilar de fungicidas sistêmicos: análise 
econômica das perdas causadas por doenças 
fúngicas e dos custos de controle. 

Silvana Allodi UFRJ Neurogênese em crustáceos adultos 

Silvana Cristina da Silva UFF O circuito inferior e superior da economia urbana no 
Norte Fluminense 

Sílvia Aparecida Martim UFRRJ 
A energética celular como indicadora da tolerância à 
salinidade em plantas de girassol (Helianthus 
annuus) com contrastantes produtividades de óleo 

Silvia Regina de Medeiros UFRJ 
Mapeamento detalhado em rochas do domínio 
costeiro (terreno oriental) entre a região do Arco Rio 
Negro e a região ao Norte do terreno Cabo Frio 

Stella Regina Taquette Uerj Método qualitativo de pesquisa em medicina clínica 

Sueli Coelho da Silva Carneiro UFRJ Efeito imunomodulatório da fototerapia PUVA e 
UVB-INB na psoríase em placas 

Susana Beatriz Vinzon UFRJ 

Estudo observacional dos efeitos da transposição rio 
Paraíba do Sul - rio Guandu sobre a turbidez e 
aporte de sedimento fino na bacia do rio Guandu e 
baia de Sepetiba 

Susana Frases Carvajal UFRJ 

Caracterização dos determinantes estruturais de 
cápsulas fúngicas relacionadas a patogênese e 
virulência. Avaliação das particularidades estruturais 
da cápsula de Cryptococcus spp. relacionadas ao 
processo patogênico 

Tânia Jacinto Freitas da Silva Uenf 

Análises sobre os mecanismos de defesa 
constitutiva e induzida em maracujá (Passiflora 
edulis Sims) contra o ataque de predadores: uma 
abordagem molecular e proteômica 

Tânia Maria Valente Pacheco Fiocruz 

Avaliação citopatológica da medula óssea de cães 
naturalmente infectados por Leishmania 
(Leishmania) chagasi e imunofenotipagem de 
linfócitos medulares 
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Tânia Wendt UFRJ 

Hibridação, aspectos filogeográficos e delimitação 
de espécies de Vriesea Lindl. (Bromeliaceae): 
Vriesea simplex (Vell.) Beer e Vriesea scalaris E. 
Morren 

Tatiana Gabriela Rappoport UFRJ Spintrônica no grafeno 

Tatiana Galieta Nacimento Uerj Oficinas de leitura de textos de divulgação científica: 
investigando a produção de sentidos 

Thatyana Rocha Alves Vasconcelos UFF 
Síntese de novos heterociclos contendo os sistemas 
pirazolo[4,3-c]quinolin-3-ona e benzotiazólico como 
potenciais antitumorais 

Thereza  Fonseca Quirico dos Santos UFF 

Análise de genes e produção de fatores 
angiogênicos em amostras pareadas de biopsia e 
sangue periférico de pacientes com glioma maligno 
recidivo 

Thiago Ferreira da Silva Inmetro Desenvolvimento de padrão-primário radiométrico 
através de clonagem de estado quântico 

Tiago Arruda Sanchez UFRJ Efeitos da ayahuasca na neurofisiologia das 
emoções: um estudo por neuroimagem 

Turan Peter Urmenyi UFRJ 

Análise em grande escala do epigenoma e do 
transcriptoma de fibroblastos reprogramados para 
pluripotência ou para cardiomiócitos via fatores de 
transcrição e microRNAs 

Ulisses Gazos Lopes UFRJ 
 Investigação de mecanismos moleculares na 
interação Leishmania-célula hospedeira:      papel da 
via da cinase dependente de dsRNA (PKR) 

Valéria de Mello Coelho UFRJ 

Atividade funcional de células multiloculares 
acumuladoras de lipídeos em timo e cérebro: 
correlação com efeitos de GH sobre a reativação 
tímica e neuroregeneração na senectude. 

Vania Gloria Silami Lopes UFF 

Investigação de metástase cervical oculta em 
pacientes com carcinoma de células escamosas de 
boca associada à imunoexpressão de quimiocinas e 
marcadores de lingangiogênese 

Vera Lucia Silva Lopes Besset UFRJ Corpo e dor: o desafio das dores crônicas - Módulo 
II 

Veronica Figueiredo do Amaral UFF Potencial atividade de produtos naturais isolados de 
algas marinhas no tratamento das leishmanioses 

Victor Cruz Rodrigues UFRRJ Desempenho de tourinhos superprecoces em 
confinamento no estado do Rio de Janeiro 

Vinicius da Silva Ramos de Sousa Uerj Anisotropia do efeito magnetocalórico em 
intermetálicos com terras raras 

Vinícius Gusmão Pereira de Sá UFRJ 
Algoritmos exatos e aproximativos para a 
determinação de parâmetros de convexidade em 
grafos 

Vitor Hugo Pomin UFRJ Estrutura dinâmica e função de carboidratos 
bioativos revelados por espectroscopia de RMN 

Wanderson Fernandes de Souza UFRRJ 
Avaliação da relação entre vida acadêmica e saúde 
mental em estudantes da UFRRJ - Campus 
Seropédica 

Yara Hahr Marques Hökerberg Fiocruz Sinais de alarme para dengue grave em crianças na 
cidade do Rio de Janeiro (2007 a 2013) 

Zaida Maria Faria de Freitas UFRJ 

Desenvolvimento e preparo de nanoemulsão 
contendo nifedipina para tratamento de feridas 
oriundas de doença vascular periférica e de úlceras 
diabéticas 

 
 


