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Título do Projeto

Vigência de 24 meses

Andrea Queiroz Maranhão

" Obtenção e caracterização de anticorpos humanos antipeçonha de serpentes do gênero Bothrops "

20/02/2013 a 11/12/2015

Adriana Lofrano Alves Porto

"Bioprospecção de plantas do cerrado e Pantanal para o
desenvolvimento de novos biofármacos para o tratamento
do Câncer"

23/04/2013 a 15/05/2015

Alexandre Floriani Ramos

"Estratégias de manejo reprodutivo e sanitário nos núcleos
de conservação in situ de bovinos curraleiro e pantaneiro"

22/04/2013 a 29/12/2015

Aline Pic-Taylor

"Identificação e estudo de genes candidatos ao retardo
mental de herança ligada ao cromossomo X"

23/04/2013 a 03/05/2015

Beatriz Simas Magalhães

"Monitoramento de micro-organismkos associados à
segurança alimentar"

20/02/2013 a 09/12/2015

Edivaldo Ximenes Ferreira
Filho

"Prospecção de Fungos Filamentosos Produtores de
Enzimas Hidrolíticas"

23/04/2013 a 03/05/2015

Elizabeth Nogueira Ferroni
Schwartz

"Caracterização estrutural e funcional de princípios ativos
presentes na peçonha de animais representativos da
biodiversidade de artrópodes da região Centro-Oeste
brasileira"

08/03/2013 a 12/12/2015

Fernanda Mulinari Fontana

"Expressão e purificação de Biofármacos em Escherichia
Coli"

19/08/2013 a 13/12/2015

Fernando Araripe Gonçalves
Torres

"Escalonamento de Produção e Purificação de
Biofármacos"

20/02/2013 a 11/12/2015

Fernando Pacheco Rodrigues

"Identificação molecular, análise da diversidade genética e
filogeografia de mamíferos do Cerrado"

18/04/2013 a 03/05/2015

"Bioprospecção de plantas e microrganismos do Cerrado e
Pantanal para a identificação de potenciais fármacos para o
Francisco de Assis Rocha Neves
tratamento de diabetes, dislipidemia e doenças
neurodegenerativas"

28/06/2013 a 06/09/2015

Ildinete Silva Pereira

"Prospecção de peptídeos de peçonha de animais do
Centro-Oeste com propriedades antifúngicas e/ou
imunomodulatórias"

20/02/2013 a 12/04/2015

João Alexandre Ribeiro
Gonçalves Barbosa

"Projeto V- Análises estruturais dos peptídeos inibidores de
enzimas através de raios X", componente da Rede CentroOeste de Bioprospecção de Antibióticos Peptídicos de Nova
Geração

23/04/2013 a 03/05/2015

Lídia Maria Pepe de Moraes

"Expressão e purificação de Biofármacos em Pichia
Pastoris "

08/04/2013 a 12/12/2015

Marcelo Henrique Sousa

"Elaboração de nanoestruturas magnéticas funcionalizadas
visando aplicações em nanobiomedicina"

10/07/2013 a 06/08/2015

Margot Alves Nunes Dode

"Estudos do Transcriptoma e epigenoma em gametas e
embriões"

23/04/2013 a 03/05/2015

Maria de Fátima Grossi de Sá

"Rede EstRESCe: Estudo e validação da função biológica de
genes de interesse"

09/04/2013 a 12/04/2015

Mariana de Souza Castro

"Bioprospecção molecular de compostos bioativos
presentes nas salivas, nos venenos e nas peçonhas de
espécies da fauna do Cerrado"

23/04/2013 a 16/12/2015

Octavio Luiz Franco

"Bioprospecção e caracterização molecular de peptídeos e
imunomoduladores em plantas do Cerrado"

12/04/2013 a 29/12/2015

Pérola de Oliveira Magalhães

"Levantamento etnobotânico e biomonitoramento químico
de plantas e microorganismos do Cerrado e Pantanal com
atividade farmacológica"

08/04/2013 a 12/04/2015

Renato de Oliveira Resende

"Projeto integrativo 1: Bioprospecção e análise integrativa
dos dados da Rede EstRESCe"

23/04/2013 a 13/05/2015

Rinaldo Wellerson Pereira

"Unindo o Centro-Oeste pela investigação genética e
genômica aplicada à saúde humana"

20/02/2013 a 09/12/2015

Robert Pogue

"Uso de Tecnologias Modernas de Análise Genética e
Genômica para Caracterizar Doenças raras do Esqueleto"

12/04/2013 a 29/12/2015

Rosana Tidon Franco

"Drosofilídeos (Insecta, Diptera) como ferramentas para a
conservação biológica"

23/04/2013 a 03/05/2015

Sérgio Koide

"Avaliação do impacto do uso da terra sobre os sistemas
aquáticos das Bacias Hidrográficas do Descoberto e do
Paranoá para determinação de indicadores de integridade
ambiental"

20/02/2013 a 20/02/2016

Sônia Maria de Freitas

"Projeto III - Análises da estabilidade e estrutura de
peptídeos e inibidores de serinoproteases: ação dessas
moléculas em modelos de células microbianas"

23/04/2013 a 13/05/2015

