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1 Adriano Todorovic Fabro Propagação em guias de ondas estruturais com propriedades aleatórias 29.600,00

2 Alessandra Monteiro de Paula
Diversidade de microrganismos associados ao ciclo do n e p em solos de área de 

consórcio milho-forrageiras no cerrado
30.000,00

3 Alex Leite Pereira
Caracterização molecular de cepas de escherichia coli isoladas de infecções urinárias 

(upec) no hospital regional de ceilândia.
29.800,05

4 Alexandre Augusto de Morais
Cultivo protegido de melões nobres em sistema semi-hidropônico: avaliação 

agronômica e caracterização de parâmetros fisiológicos e microclimáticos
28.613,05

5 Alexandre Furtado Silveira Mello
Melhoria da produtividade da cultura da batata-doce no distrito federal via ngs e cultura 

de tecidos
30.000,00

6 Aline Mondini Calil Racanicci

Aproveitamento sustentável da cama de aviário obtida com diferentes níveis de 

reutilização nas granjas e formas de fermentação como fertilizante e suas implicações 

técnicas e econômicas

30.000,00

7 Ana Cristi Basile Dias

Emprego de polímeros molecularmente impressos como extrator em fase sólida em 

sistemas de análises em fluxo para a determinação espectroscópica de indicadores 

antrópicos em águas naturais

30.000,00

8 Ana Paula Dias Ribeiro
Avaliação das propriedades biológicas de um cimento odontológico experimental obtido 

a par=r de extratos de alga marinha lithothamnium calcareum
29.487,20

9 Andre Moraes Nicola
Autofagia de macrófagos como alvo terapêutico na criptococose e 

paracoccidioidomicose
30.000,00

10 Angelo Henrique de Lira Machado
Síntese de moléculas com potencial ação inibidora de quorum sensing e modulação da 

virulência microbiana.
29.950,00

11 Aparecido Pimentel Ferreira
Níveis circulantes de igf1 e de gh como marcadores de risco cardiovascular e de 

funcionalidade física de indivíduos idosos
30.000,00

12 Bárbara Eckstein
Seleção de estirpes de bacillus spp. Para o controle de nematóides do gênero 

meloidogyne que incidem na cultura do tomateiro no distrito federal
29.700,00

13 Carine Royer
Estudo dos mecanismos não-genômicos associados aos efeitos adipogênico e anti-

inflamatório do gq-16, agonista parcial do ppargamma
29.980,40

14 Carla Nunes de Araujo
Adamts e antígeno 5 salivares de rhodnius neglectus, vetor de trypanosoma cruzi: 

identificação do papel dessas moléculas na interação vetor-hospedeiro
28.000,00

15 Carlos Alberto Gurgel Veras
Investigação do resfriamento de paredes metálicas por spray líquido para aplicações 

aeroespaciais
29.890,00

16 Carlos Enrique Carrasco Gutierrez Miopia ou comportamento otimizador? Uma abordagem baseada em teoria de finanças 23.800,00

17 Carlos Vinícius Santos Reis
Cooperativas de lixo como componente da agregação de valor econômico-ambiental na 

coleta, distribuição e economia da transação
18.080,00

18 Cícero Célio de Figueiredo
Biochar de lodo de esgoto: produção, caracterização e efeitos agronômicos e 

ambientais
30.000,00

19 Cintia do Couto Mascarenhas
Exossomos e o seu possível papel na auto-renovação, diferenciação, quiescência e 

resistência terapêutica em células-tronco leucêmicas de mielofibrose primária.
30.000,00

20 Cláudia Cristina Fukuda
Adaptação e validação de instrumentos para avaliação de intervenções 

psicoterapêuticas e psicossociais
29.784,40

21 Cristiano Castro Lacorte
Produção de plantas transgênicas de tomateiro cv. Santa clara com tolerância ao 

herbicida imazapir
26.650,00

22 Demetrio Antonio da Silva Filho
Atualização da plataforma computacional multiusuário de alto desempenho para 

estudos aplicados de física e química}
30.000,00
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23 Diêgo Madureira de Oliveira
Desenvolvimento de linhagens celulares tumorais com mecanismo de imortalização 

alternativo para triagem de novos alvos moleculares em terapia oncológica 
28.372,80

24 Edilson Ferneda

Portal aplicado à cadeia de suprimentos de produtos horti-frutícolas para organização 

de pequenos produtores na co-mercialização com o mercado varejista no distrito 

federal - web-agro

29.280,00

25 Eliana Fortes Gris
Microencapsulação de compostos bioativos de cascas de frutas tropicais exóticas e sua 

aplicação em cosmiatria
29.500,00

26 Ennio Marques Palmeira Utilização de geossintéticos para proteção de tubulações enterradas 24.000,00

27 Enrique Roberto Arganaraz
Caracterização de alelos da proteína vpu de isolados primários e recombinantes do hiv-1 

circulantes na américa do sul
30.000,00

28 Erich Yukio Tempel Nakasu
Desenvolvimento de uma nova estratégia de controle específico de moscas-brancas 

explorando o uso de proteínas com ação inseticida
30.000,00

29 Ernandes Rodrigues de Alencar
Ozonização como método alternativo de conservação de morango (fragaria x ananassa 

duch)
30.000,00

30 Fabiana Pirani Carneiro Desenvolvimento e validação de teste rápido para diagnóstico de carcinoma em liquor 20.000,00

31 Fabiane Hiratsuka Veiga de Souza Modulação da febre e antipirese por espécies reativas de oxigênio e nitrogênio 30.000,00

32 Fernando Pacheco Rodrigues

Diversidade e estrutura genética de pequenos mamíferos (rodentia e didelphimorphia): 

história evolutiva das espécies e a dinâmica das alterações temporais e espaciais do 

cerrado brasileiro.

29.500,00

33 Henrique Cezar Ferreira
Desenvolvimento de veículo aéreo não tripulado movido a energia solar para voos de 

longa duração
29.851,45

34 Isabele Barbieri dos Santos
Estudo das medidas de controle dirigidas ao reservatório canino das leishmanioses no 

distrito federal
25.000,00

35 Izabel Cristina Rodrigues da Silva
Polimorfismos genéticos associados ao acidente vascular encefálico hemorrágico e ao 

aneurisma intracerebral
29.400,00

36
Izabela Marques Dourado Bastos 

Charneau

Caracterização funcional  de proteases de trypanosoma cruzi por meio de nocaute via 

sistema crispr-cas9, de interatoma e imagens de bioluminescência em modelo murino 

da doença de chagas

30.000,00

37 Janine Tavares Camargo
Estudo das características florais para obtenção de híbridos de maracujazeiro visando a 

produtividade e qualidade de frutos.
19.200,00

38 Jorlandio Francisco Felix
Síntese e caracterização de monocamadas de dicalcogenetos de metais de transição 

para o desenvolvimento de células solares
29.778,20

39 Juliana Barreiros Porto Cultura organizacional, self moral e comportamento ético nas organizações 18.300,00

40 Juliana Lott de Carvalho

Papel de microvesículas na interação entre cardiomiócitos e fibroblastos cardíacos 

humanos, produzidos a partir de células-tronco, em condições de homeostase e stress 

celular

30.000,00

41 Juliano Alexandre Chaker
Nanocompósitos orgânico-inorgânicos poliéter-siloxano visando aplicações como 

bandagens líquidas de liberação sustentada de moléculas ativas
30.000,00

42 Kelb Bousquet Santos
Efeito do escore de saúde cardiovascular ideal sobre a função endotelial e espessura da 

carótida em adultos jovens
27.787,80

43 Lilian Gimenes Giugliano
Diversidade epigenética tecido-específica em populações naturais do geconídeo invasor 

hemidactylus mabouia no brasil.
30.000,00

44 Lucy Gomes Vianna Atenção primária de saúde: quem são os idosos hiperfrequentadores? 29.900,00
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45 Luis Alexandre Muehlmann
Desenvolvimento de nanocápsulas de selol e doxorrubicina para imunoterapia de 

câncer
30.000,00

46 Luis Otavio Teles Assumpcao
Análise e interpretação social, cultural e simbólica das dores e lesões em lutadores de 

lutas marciais
4.259,90

47 Luiz Eduardo Bassay Blum

Combinação pós-colheita de fosfito de potássio e de cálcio, cloreto de cálcio, ácido 

acetil salicílico, ozonização e hidrotermia, com película de amido de milho para o 

controle da antracnose da goiaba

30.000,00

48 Luiz Fernando Whitaker Kitajima Projeto e-lixo - reiniciar tecnologia sustentável 30.000,00

49
Marcílio Sérgio Soares da Cunha 

Filho
Estudo farmacotécnico do impacto da partição de comprimidos de uso geriátrico 30.000,00

50 Marcos Honorato de Oliveira Resistência à punção de lajes lisas de concreto armado tipo bubbledeck 21.497,80

51
Maria do Carmo Machado 

Guimarães

Efeito da terapia periodontal não cirúrgica no perfil microbiológico, imunocelular, de 

imunoglobulinas e na dosagem de citocinas pró e anti-inflamatórias provenientes de 

sangue periférico e saliva de indivíduos com diabetes tipo 2.

30.000,00

52 Marilia Barros
Efeito da cocaína na memória espacial de primatas não-humanos (callitrix penicillata) e 

sua relação com a atividade neuronal avaliada via temperatura timpânica.
21.120,00

53 Melina Guimaraes Conservação ex situ de microrganismos (bactérias e algas) do domínio cerrado 30.000,00

54
Michelle Machado de Oliveira 

Vilarinho
Dicionário informatizado analógico de língua portuguesa 30.000,00

55 Napoleão Fonseca Valadares
Expressão, purificação e caracterização biofísica e estrutural da proteína vapc21 de 

mycobacterium tuberculosis
29.999,64

56 Nicolau Brito da Cunha
Expressão transiente, em larga escala, de genes codificadores de peptídeos 

antimicrobianos em folhas de nicotiana benthamiana
29.000,00

57 Olexiy Shynkarenko
Projeto, desenvolvimento e teste do sistema de ignição tocha para motor de foguete 

híbrido
29.950,00

58 Osmindo Rodrigues Pires Júnior
Isolamento e caracterização de componentes com atividade antiofídica do extrato da 

planta dimorphandra gardneriana (leguminosae)
19.910,00

59
Patricia Albuquerque de Andrade 

Nicola

Aprendendo a causar doenças:  papel da interação com predadores de solo na evolução 

de virulência do fungo patogênico paracoccidioides brasiliensis
28.000,00

60 Qu Fanyao Propriedades eletrônicas e dispositivos inovadores dos novos materiais bidimensionais 9.850,00

61 Rafael Gabler Gontijo
Análise via simulação computacional de estabilidade e transição topológica em 

suspensões magnéticas
28.400,00

62 Renato Vilela Lopes Desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados do tipo quadri-rotor 29.934,47

63 Ricardo Borges Pereira

Reação de acessos silvestres de solanum (subgênero leptostemonum) a fusarium 

oxysporum f. Sp. Lycopersici raça 3 e avaliação de compatibilidade em tomateiro para 

uso como porta-enxerto

29.973,30

64 Ricardo Seixas Brites

Fusão de dados lidar com imagens da câmera ultracam - xp para mapeamento 

automático de vegetação visando quantificar o índice de verde urbano, como 

instrumento de avaliação da qualidade ambiental

20.950,00

65 Ricardo Titze de Almeida
Terapia gênica do parkinson experimental via inibidores de mir-34a e mir-134 

nanoestruturados em magnetolipossomas.   
30.000,00

66 Rinaldo André Mezzarane
Adaptações biomecânicas e neurofisiológicas no controle da postura e da marcha após 

treinamento proprioceptivo
29.540,00
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67 Rita de Cássia Pereira Carvalho
Análise metagenômica da diversidade viral em espécies arbóreas provenientes de 

viveiro e área de reserva ecológica do distrito federal.
30.000,00

68 Rita de Fátima Alves Luengo
Caracterização e identificação de compostos bioativos de couves produzidas e 

consumidas no distrito federal 
15.400,00

69 Rodrigo Diana Navarro

Influência de diferentes fontes de ácidos graxos poli-insaturados vegetais sobre o 

metabolismo antioxidante e alterações cromossômicas em sêmen in natura e 

criopreservado de kinguo (carassius auratus)

29.179,95

70 Rodrigo Haddad
 análise da modulação da expressão de metiltransferases de histonas pela proteína tax 

do vírus linfotrópico de células t humanas (htlv-1)
29.998,55

71 Sarah Christina Caldas Oliveira
Estudos alelopáticos de exsudados de raízes de plantas nativas do cerrado como uma 

alternativa ao controle de invasoras em áreas degradadas do distrito federal.
29.180,00

72 Sérgio Amorim de Alencar

Análises transcritômicas e proteômicas do coral endêmico da costa brasileira 

phyllogorgia dilatata na busca de biofármacos para controle de cepas multirresistentes 

de microrganismos causadores de infecção hospitalar

29.496,00

73 Tânia Mara Vieira Sampaio
O empoderamento de mulheres das regiões administrativas do df por meio do processo 

educativo do lazer e sua capacitação como líderes comunitárias
24.000,00

74 Tatiana Amabile de Campos
Caracterização genética e molecular de cepas de escherichia coli uropatogências (upecs) 

multirresistentes (mdr) isoladas no distrito federal. 
30.000,00

75 Tatiana Barbosa Rosado

Seleção simultânea em macaúba baseada em informações de produtividade, 

estabilidade e adaptabilidade visando à recomendação de genótipos candidatos para 

região do distrito federal 

28.084,00

76 Thaís Alves da Costa Lamounier Análise dos principais microrganismos causadores de gastroenterites no distrito federal 29.996,53

77 Tito Belchior Silva Moreira
Fatores determinantes que afetam a eficiência e produtividade da agropecuária familiar 

e patronal nas regionais brasileiras.
13.670,00

78 Veronica Cortez Ginani
Biomassa de banana verde: determinação da vida de prateleira sob diferentes formas 

de armazenamento.
29.555,20

79 Vicente de Paula Faleiros
Representações sociais e percepção dos serviços de saúde mental nos  caps- df por 

parte de seus demandantes ou usuários
29.976,00

80 Victor Marcio Laus Reis Gomes
O noticiário de negócios e os discursos sobre a estratégia em grandes empresas 

privadas do distrito federal
26.100,00

81 Vinicius Zacarias Maldaner da Silva
Estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com traumatismo cranio encefálico 

sob ventilação mecânica prolongada: ensaio clínico randomizado
29.751,51

2.219.978,20
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