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1 Ailton Reis
Levantamento da ocorrência de rhizoctonia solani e pythium spp. Causando queima de 

saia em alface no distrito federal
85.600,00

2 Aline Pic-taylor
Analise da expressão genica  post-mortem em camundongos submetidos aos diferentes 

tipos de eutanásia preconizadas pelas ceuas
100.000,00

3 Ana Cristina Miranda Brasileiro Caracterização funcional in planta de genes candidatos associados com tolerância à seca 75.000,00

4 Anamelia Lorenzetti Bocca
Identificação, caracterização e avaliação da atividade imunomoduladora de 

melanossomos do fungo fonsecaea pedrosoi 
81.000,00

5 Andrea Barretto Motoyama
Valor prognóstico de dna circulante (ctdna) e de micrornas (mirnas) em pacientes com 

câncer de mama
75.800,00

6 Andréa de Souza Lobo
Formas familiares em um mundo de mobilidades: gênero, infância, juventude e 

identidades em contextos migratórios
87.975,00

7 Augusto Cesar Franco Mecanismos ecofisiológicos e bioquímicos de tolerância a estresses em plantas tropicais 95.895,00

8 Bergmann Morais Ribeiro
Estratégias inovadoras para produção da glicoprotéina do vírus da raiva e análise do 

potencial para desenvolvimento de uma vacina animal
100.000,00

9 Christopher William Fagg
Valorização das plantas medicinais e de uso religioso do cerrado através de estudos 

profundos da taxonomia, morfologia, anatomia, genética e status de conservação.
82.108,00

10 Damaris Silveira
Estudo de espécies de amaryllidaceae para obtenção de bioprodutos úteis no combate a 

doenças crônico-degenerativas
71.000,00

11 Dermeval Aparecido do Carmo
Micropaleontologia da formação quiricó, cretáceo inferior da bacia do são francisco, 

estado de minas gerais, brasil
84.300,00

12 Eliana dos Santos Leandro
Bioprospecção de bactérias lácticas com potencial probiótico em fontes não 

convencionais de isolamento
98.638,20

13 Eliane Ferreira Noronha

Expressão heteróloga e caracterização cinética de enzimas e complexos enzimáticos de 

c. Thermocellum para o desenvolvimento de coquetéis enzimáticos com potencial de 

aplicação industrial.

70.600,00

14 Elibio Lepoldo Rech Filho
Perfil da expressão de genes em linhagem de soja tolerante a seca, baseadas em 

chip/rna-seq
100.000,00

15 Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz
Síntese racional de análogos de toxinas escorpiônicas com ação em canais kv1.3 visando 

uma abordagem terapêutica contra a esclerose múltipla
100.000,00

16 Elizabeth Queiroz
Impacto da alfabetização em saúde na adesão às recomendações dos profissionais de 

saúde
99.550,00

17 Everaldo Gonçalves de Barros
Desenvolvimento de novos fármacos peptídicos contra klebsiella pneumoniae através de 

genômica comparativa e bioinformática estrutural
74.200,00

18 Flávia Tavares Silva Elias
Contribuições da rede brasileira de avaliação de tecnologias em saúde (rebrats) para o 

sistema único de saúde (sus) no distrito federal
50.350,00

19 Francisco José Lima Aragão Obtenção de soja (glycine max) resistente à ferrugem asiática por meio de higs 100.000,00

20 Gabriela Bielefeld Nardotto
Valoração dos serviços ecossistêmicos realizados pelos roedores e marsupiais no 

controle do percevejo marrom da soja (euschistus heros) no distrito federal.
99.985,80

21 Gabriele Cornelli
Culturas em diálogo nas origens do pensamento ocidental:  a filosofia platônica como 

ontologia e dialética do presente
91.290,00
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22 Gisele Lago Martinez
Lipídios da pro-resolução e peptídeos antimicrobianos na imunidade da mucosa oral: 

estudo da barreira epitelial na doença periodontal
92.125,00

23 Guilherme Dotto Brand
Bioprospecção de peptídeos intragênicos de pele humana para o combate a infecções e 

resolução de inflamações dérmicas
94.680,00

24 Gustavo Adolfo Sierra Romero Risco, diagnóstico e prognóstico da leishmaniose visceral canina no distrito federal. 89.092,89

25 Ildinete Silva Pereira
O papel de micrornas na modulação da resposta imune inata de macrófagos murinos à 

infecção por paracoccidioides brasiliensis. 
95.000,00

26 Ivan Soares Ferreira Desenvolvimento do arranjo de detectores do observatório espacial core+ 74.600,00

27 Jaime Gonçalves de Almeida
Bambu e madeira laminados e colados: desenvolvimento de um material flex para a 

produção de mobiliário
100.000,00

28 Jaime Martins de Santana
Bioprospecção de moléculas farmacologicamente ativas das salivas de triatomíneos 

vetores da doença de chagas
99.500,00

29 José Antonio Huamaní Coaquira

Produção e caracterização de nanopartículas óxido semicondutoras dopadas com 

elementos magnéticos (metais de transição e terras raras) com uso potencial em 

sensores magnéticos de gás

98.600,00

30 José Augusto Leitão Drummond Espaços protegidos e produtivos no brasil: características, conflitos e perspectivas 58.900,00

31 José Carlos Martins Cordoba

Identificação de alterações genético-moleculares com consequente atividade 

fosforilativa em pacientes pediátricos portadores de leucemia linfóide aguda de 

linhagem b - subsídio para decisões terapêuticas de incremento dos índices de sobrevida

95.282,52

32 José Carmine Dianese
Morfotaxonomia e filogenia molecular de fungos associados a plantas endêmicas do 

cerrado.
93.950,00

33 José Francisco Gonçalves Júnior
Variações espacial e temporal na vegetação ripária como reguladores da dinâmica 

trófica em riachos de cabeceira no cerrado
84.770,00

34
José Maurício Santos Torres da 

Motta

Projeto e construção de dispositivo óptico para a medição de  partículas contaminantes 

na camada troposférica     
82.202,00

35 José Raimundo Corrêa

Avaliação clínica, histológica e molecular do endométrio de pacientes com obesidade 

mórbida, antes e após a realização de cirurgia bariátrica no distrito federal, como 

suporte ao mapeamento de marcadores precoces do câncer uterino

97.800,00

36
Júlia Sursis Nobre Ferro Bucher-

maluschke

Mulheres encarceradas envolvidas no tráfico de drogas: maternidade e repercussões 

sócioemocionais
61.756,00

37 Kelly Grace Magalhães
Caracterização do papel dos inflamassomas na formação dos macrófagos gordurosos 

induzidos pelo lipídeo bioativo  lisofosfatidilcolina: seu papel na ateroesclerose
98.200,00

38 Lauro Casqueiro Vianna
Treinamento isométrico de preensão manual para a redução da pressão arterial - 

translação entre a pesquisa básica-clínica e a intervenção prática
99.200,00

39 Leonardo Giordano Paterno
Construção de sensores nanoestruturados de alta sensibilidade para detecção de 

micropoluentes emergentes
85.900,00

40 Lidia Maria Pepe de Moraes Construção de uma linhagem amilolítica de zymomonas mobilis responsiva a ai-2 83.500,00

41 Lívia de Lacerda de Oliveira Pineli

Desenvolvimento de massas alimentícias isentas de glúten a base de farinhas de sorgo - 

tecnologia de alimentos e biodiversidade para redução da monotonia alimentar e 

aumento do consumo de antioxidantes

97.548,22

42 Lucia Maria de Assunção Barbosa
Português como língua de acolhimento em contexto de imigração e refúgio: proposta de 

inserção linguístico-laboral no distrito federal
55.000,00
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43 Luis Felipe Miguel
Convergências na reprodução das desigualdades: gênero, raça e classe na política 

brasileira contemporânea
91.920,00

44 Luiz Alberto Simeoni
Estudo do efeito da metformina nas vias de sinalização relacionadas à sobrevivência e 

proliferação celular em linhagens celulares de feocromocitoma
99.917,00

45 Marcelo de Macedo Brigido
Avaliação do efeito imunoregulatório de anticorpos monoclonais produzidos localmente 

na mucosa intestinal utlizando o modelo de expressão heteróloga em lactococcus lactis
99.600,00

46 Marcelo Valle de Sousa
Bioprospecção, regulação metabólica e proteômica para otimização da produção de 

aminoácidos por bactérias
100.000,00

47 Margot Alves Nunes Dode
Caracterização do perfil gênico das células da tuba uterina expostas a espermatozoides 

sexados e não sexados
80.225,38

48 Maria Cristina Mattar da Silva

Obtenção e análises do transcritoma da broca do café (hypothenemus hampei): 

inovação biotecnológica com perspectivas para o controle de importante inseto praga 

da cafeicultura.  

99.850,00

49 Maria Fatima Grossi de Sa Aplicação biotecnológica de silenciamento gênico no controle de insetos-praga 100.000,00

50 Maria Margarita Urdaneta Gutierrez
Ambiente e saúde na região dos pirineus, entorno do distrito federal - uma abordagem 

multidisciplinar das condições de vida e de saúde em pequenos territórios
90.000,00

51 Marlene Teixeira De-souza
Avaliação do potencial toxigênico de bactérias aeróbias formadoras de endósporos 

isoladas do solo do distrito federal
90.500,00

52 Miguel Ângelo Marini Efeitos das mudanças climáticas nos parâmetros reprodutivos de aves do novo mundo 88.575,00

53 Núbia Maria Correia
Detecção de herbicidas em corpos hídricos da sub-bacia do rio samambaia no distrito 

federal e leste de goiás e toxicidade dos herbicidas para organismos não alvos
70.563,30

54 Octávio Luiz Franco

Estratégias nanobiotecnológicas para revascularização pulpar utilizando nanofibras 

contendo peptídeos antimicrobianos e imunomoduladores para tratamento 

endodôntico minimamente invasivo

100.000,00

55 Osório Luís Rangel de Almeida

Identificação de fatores de risco para a recorrência de eventos cardiovasculares após 

infarto agudo do miocárdio e identificação dos determinantes de custo-efetividade no 

tratamento intra-hospitalar do infarto agudo do miocárdio.

99.518,00

56 Pavel Shumyatsky Grupos finitos e profinitos 99.600,00

57 Regina da Silva Pina Neves Ggbook: uma multiplataforma educativa para o ensino de matemática 83.500,00

58 Regina Dalcastagnè
Narrativas da cidade: brasília e a experiência urbana na literatura brasileira 

contemporânea
95.990,00

59 Regina Helena Ferraz Macedo Evolução da corte e sistemas de acasalamento em aves neotropicais 99.663,98

60 Renato de Oliveira Resende
Estudo das interações vírus/hospedeiro como estratégia para o desenvolvimento de 

métodos de controle e resistência genética a doenças virais em plantas forrageiras  
82.960,00

61 Ricardo Bentes de Azevedo
Terapia fotodinâmica utilizando nanomateriais contendo alumínio-cloro-fitalocianina no 

tratamento de câncer de pele: ensaio clínico em humanos.
89.200,00

62 Ricardo Tezini Minoti
Qualidade da água na bacia do lago descoberto (df/go): bioindicadores e modelagem 

ecológica.
98.491,30

63 Rinaldo Wellerson Pereira
Investigação de microvesículas extracelulares em doenças autoimunes e em resposta a 

peptídeos imunomodulatórios
100.000,00
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64 Robert Pogue Uso do sistema crispr-cas9 para modelagem in-vitro de doenças genéticas do esqueleto 80.000,00

65 Rodrigo da Rocha Fragoso Indução de resistência a meloidogyne incognita em plantas gm por rnai 100.000,00

66 Rodrigo de Souza Gonçalves
Análise de relatórios de prestação de contas dos projetos de pesquisa científica e 

tecnológica  fomentados pela fap/df
98.300,00

67 Sandra Francesca Conte de Almeida

Desenvolvendo habilidades e competências sociais e emocionais de professores para a 

prevenção, mediação e intervenção em situações de violência escolar: da análise 

articulada do processo de formação inicial e continuada à analise das práticas 

71.832,00

68
Sebastien Roland Marie Joseph 

Rondineau
Estação de comunicação satelites de baixo custo 91.600,00

69 Silviene Fabiana de Oliveira
Contribuição de alterações cromossômicas submicroscópicas na etiologia das 

cardiopatias congênitas em pacientes com deficiência intelectual.
100.000,00

70 Simoni Campos Dias
Efetividade da combinação de peptídeos antimicrobianos e imunomodulatórios 

nanoencapsulados no tratamento de infecções causadas por klebsiella pneumoniae
81.400,00

71 Solange Rocha Monteiro de Andrade
Produção de trigo sequeiro no brasil central: estratégias de seleção de cultivares 

tolerantes a seca e de sistemas de manejo para aumentar a eficiência do uso de água
92.400,00

72 Sonia Maria de Freitas
Efeitos  anticarcinogênicos/vias de morte celular de um inibidor de proteases em 

modelo in vitro de adenocarcinoma mamário invasivo
100.000,00

73 Sônia Nair Báo Nanoestruturados biocompatíveis para aplicação no tratamento de câncer de mama 100.000,00

74 Taís Gratieri
Obtenção de formulações inovadoras contendo extrato de cupuaçu nanoencapsulado 

para o tratamento de feridas e queimaduras cutâneas
93.170,00

75 Tatsuya Nagata Monitoramento de viroma em água de esgoto utilizando 'next generation sequencing' 88.000,00

76 Vandor Roberto Vilardi Rissoli Assistente virtual de ensino inteligente no apoio à educação básica do distrito federal 93.550,00

77
Vera Regina Fernandes da Silva 

Marães

Desenvolvimento tecnológico para adaptação de membros artificiais em amputados 

tranfemorais
70.860,00

78 Vicente de Paulo Martins
Identificação de marcadores moleculares para diagnóstico e prognóstico da doença de 

chagas
96.000,00

79 Wagner de Jesus Martins Análise da tecnologia social: o caso das promotoras legais populares do distrito federal 85.868,82

80 Warley Marcos Nascimento
Tratamentos alternativos para controle de doenças em campos de produção de 

sementes de hortaliças em sistemas orgânicos do distrito federal
71.750,00

81 Wildo Navegantes de Araujo
Percepções dos profissionais dos consultórios de rua do distrito federal frente ao 

modelo de atenção a população de rua: o caso da tuberculose
66.948,00

7.202.651,41
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