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1

Adalberto Corrêa Café Filho

Diversidade dos colletotrichum associados a antracnose de psidium guajavae no DF

59.250,00

2

Adriana Pereira Ibaldo

Atraindo meninas e jovens mulheres do df para carreira em física: um estudo
quantitativo

47.393,58

3

Adriane Beatriz Schelin

Estruturas fractais e a dinâmica de plaquetas na formação de tromboses

49.220,00

4

Alessandra Rocha de Albuquerque

Avaliação do repertório de leitura e intervenção com novas tecnologias de ensino com
adultos não alfabetizados

33.821,60

5

Alexandre Alonso Alves

Acrogen - avaliação da diversidade genética e estrutura populacional de macaúba
(acrocomia aculeata) por meio de marcadores moleculares com vistas ao
estabelecimento de coleções nucleares e populações de melhoramento

59.820,00

6

Alice Melo Ribeiro

A distância na sala de aula presencial: estratégia de aproximação da tecnologia
educacional à distância

53.681,80

7

Ana Carolina Acevedo

Desenvolvimento e avaliação de painel de genes para uso de sequenciamento de
próxima geração (ngs) no diagnóstico molecular de osteogênese imperfeita e
dentinogênese imperfeita.

60.000,00

8

Ana Claudia Guerra de Araujo

elementos genômicos repetitivos do tipo retrotransposons ltr e dna ribossômico
detectados por fish em arachis spp. Diploide e tetraploide

44.970,00

9

Anderson de Jesus Gomes

Produção e caracterização de micropartículas poliméricas de características sinérgicas
contendo fármacos antitumorais e compostos doadores de óxido nítrico associados
sondas fluorescentes com vistas ao tratamento de câncer

57.200,00

10

André Borges de Carvalho

Eleições presidenciais, coordenação eleitoral e formação de coalizões em sistemas
políticos multipartidários e multinível

51.880,00

11

Angélica Amorim Amato

Investigação do potencial obesogênico de desreguladores endócrinos

59.220,00

12

Antonio Jose Camillo de Aguiar

Bases para o monitoramento da diversidade de abelhas do distrito federal: taxonomia,
história natural e interações especializadas

33.700,00

13

Ariuska Karla Barbosa Amorim

Estudo da partida e da estabilidade operacional de um biodigestor anaeróbio em escala
real implementado para tratar os lodos gerados na ete brasília sul, visando o
aproveitamento do gás metano gerado

59.513,50

14

Artem Andrianov

Estudos experimentais de materiais termo-estruturais utilizados como escudo de
proteção térmica de motores foguete a propelentes híbridos

59.975,00

15

Augusto Cesar de Mendonça Brasil

Pheidippides (fidipides)- fatores e indicadores de impactos fisiológicos dos
deslocamentos urbanos

27.582,00

16

Bruno Stéfano Lima Dallago

Termografia como método de acompanhamento do ciclo menstrual de macacas-prego
(sapajus libidinosus)

47.430,10

17

Carlos Hiroo Saito

Título do projeto: segurança hídrica, gestão de águas e o global water partnership (gwp):
o potencial da modelagem conceitual de processos hidro-ecológicos na educação
ambiental.

48.130,00

18

Carlos Hugo Studart Corrêa

Fonte de memórias dos esquecidos

59.000,00

19

Carlos Kleber Zago de Andrade

Processo de fluxo contínuo na síntese de compostos heterocíclicos contendo os núcleos
peridroazepínico e morfilínico via reações de passerini e ciclização intramolecular de
schmidt consecutivas

50.000,00

20

Carlos Rosano Pena

Ecoeficiência da agropecuária brasileira: uma aplicação de funções distância
parametricas e não-parametricas

54.700,00

21

Carmen Silvia Soares Pires

Vinculando agricultura com conservação da diversidade de abelhas no distrito federal:
impacto na produção agroecológica e orgânica.

42.652,00
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22

Cecília Beatriz Fiuza Favali

Regulação da biologia de células dendríticas humanas por escherichia coli uropatogênica
(upec)

59.658,20

23

Cintia Carla Niva

Conhecendo as microminhocas (oligochaeta, enchytraeidae) e a atividade alimentar de
invertebrados edáficos em áreas naturais e agroecossistemas do distrito federal

59.950,00

24

Claure Nain Lunardi Gomes

Construção de plataforma híbrida contendo grafeno e seus derivados associados a
polímeros e fármacos: avaliação da potencial aplicação em terapia fotodinâmica e
fototerapia

53.050,00

25

Cleber Furlanetto

Genoma funcional do nematoide meloidogyne paranaensis e seleção de genes
candidatos ao parasitismo em plantas.

60.000,00

26

Dayani Galato

Construção de um modelo de avaliação do processo de assistência farmacêutica

41.340,00

27

Débora Leite Silvano

Caracterização e conservação da herpetofauna de áreas úmidas do distrito federal: a
importância da conectividade da paisagem na variabilidade genética das populações

54.800,00

28

Domingos Savio Coelho

Software para avaliação escolar de surdos usuários de libras

58.500,00

29

Edilson de Souza Bias

Atualizaçao do mapeamento das áreas mineradas do df mediante a utilização de
imagens do sensor rapideye

34.586,99

30

Edivaldo Ximenes Ferreira Filho

Otimização da produção de xilanase de aspergillus foetidus por fermentação submersa
em biorreator

55.000,00

31

Eliete Neves da Silva Guerra

Estudo da via pi3k/akt/mtor e avaliação dos efeitos biológicos dos inibidores de mtor em
carcinomas de cabeça e pescoço

59.800,00

32

Eloisa Dutra Caldas

Avaliação do potencial terapêutico da ayahuasca no tratamento de depressão e da
dependência ao álcool em ratos wistar

59.520,00

33

Emerson Monteiro Vieira

Semelparidade em gracilinanus agilis (didelphimorphia, didelphidae): variação
fisiológica, sucesso reprodutivo e dinâmica populacional em remanescentes naturais de
cerrado do distrito federal.

59.999,29

34

Fabiano José Ferreira de Sant''ana

Estudo lectino-histoquímico de ovários de porcas matrizes sem alterações e com doença
ovariana cística

33.898,35

35

Fernando Fabriz Sodré

Estimativa do consumo de drogas e identificação do perfil de usuários em centros
urbanos por meio da análise de esgoto: desenvolvimento e validação de métodos
empregando spe-lc-ms/ms

59.000,00

36

Francisco Ricardo da Cunha

Caracterização téorico-experimental de suspensões de nano e microcompósitos
magnéticos

51.400,00

37

Gerson Cipriano Junior

Avaliação ambulatorial da pressão parcial do dióxido de carbono expirado (petco2) e
desenvolvimento de software de predição clínica em indivíduos para pacientes com
insuficiência cardíaca.

60.000,00

38

Glaucia Barbosa Cabral

Avaliação metabólica e agronômica de alface biofortificada com alto teor de folatos

54.600,00

39

Guilherme Eckhardt Molina

Função autonômica cardíaca e avaliação ergoespirométrica em associação com o
desempenho físico aeróbio em adultos sadios com diferentes níveis de condicionamento
físico

34.367,20

40

Guilherme Martins Gelfuso

Iontoforese de complexos de inclusão de cloreto de alumínio ftalocianina com
ciclodextrinas para a terapia fotodinâmica tópica de tumores cutâneos

60.000,00

41

Helson Mario Martins do Vale

Mecanismos de resistência e expressão gênica induzidos na interação oryza sativamagnaporthe oryzae

59.030,00

42

Henrique Llacer Roig

Monitoramento espaço temporal da atividade fitoplanctônica nos mananciais de
abastecimento do distrito federal por sensoriamento remoto

59.500,00
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Análise da resposta do estresse oxidativo ao exercício agudo como preditor do
comprimento dos telômeros em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 e atletas master
de diferentes modalidades
Modelagem qualitativa e simulação na gestão organizacional: um método para
tratamento da dinâmica de cenários em planejamento e na implementação das
estratégias

TOTAL
SOLICITADO

43

Herbert Gustavo Simões

44

Hércules Antonio do Prado

45

Ingrid Távora Weber

Estudo da toxicidade de marcadores luminescentes para resíduos de tiro

44.109,30

46

Jane Farias Chagas Ferreira

O brincar mediado por tecnologias de informação e comunicação e a sua influência no
desenvolvimento de crianças de 4 a 6 anos"

59.900,00

47

Jeremie Garnier

Avaliação dos impactos físico-químicos do sedimento sobre os sistemas aquáticos do
lago paranoá para a determinação de indicadores de integridade ambiental

59.200,00

48

Jerome Depeyrot

Produção e propriedades magnéticas e magnetotérmicas de nanopartículas e
nanocolóides magnéticos

59.950,00

49

Joadir Antônio Foresti

Acessibilidade, cidadania e cultura midiática: desafios e possibilidades para a
educomunicação

35.937,20

50

Joao Paulo Carvalho Lustosa da
Costa

Plataforma mimo flexível para desenvolvimento de algoritmos em sistemas de
comunicações

59.971,20

51

João Paulo Figueiró Longo

Avaliação da prevenção de metástases pulmonares em modelos tumorais de câncer de
mama após o tratamento com nanoemulsões com sistemas de liberação de
doxorrubicina ph-sensíveis

55.200,00

52

Juliana Forte Mazzeu de Araújo

Alterações cromossômicas submicroscópicas e sua relação com a deficiência intelectual
associada à malformações do sistema nervoso central

60.000,00

53

Katia Cristina Tarouquella Rodrigues
Brasil

Violência e passagem ao ato: o discurso dos adolescentes em conflito com a lei e dos
profissionais das medidas socioeducativas

44.331,00

54

Larissa Fernandes Matos

Análise da expressão gênica de fonsecaea pedrosoi, o agente causador da
cromoblastomicose, na interação patógeno hospedeiro e na morfogênese utilizando rnaseq

51.886,88

55

Liliane de Almeida Maia

Análise não linear com aplicações em equações diferenciais parciais

59.485,60

56

Luciana Hagstrom Bex

Validação dos testes moleculares aplicados na detecção do trypanosoma cruzi em
humanos

40.709,24

57

Luiz Alfredo Rodrigues Pereira

Análise transcriptômica e proteômica da função metabólica do alumínio em qualea
grandiflora mart. (vochysiaceae).

59.200,00

58

Luiz Antonio Ribeiro Junior

Modernização da infraestrutura computacional para cálculos de alto desempenho
aplicados à eletrônica molecular

59.993,64

59

Luiz Síveres

Avaliação participativa da escola: entre a regulação e a emancipação

53.775,00

60

Luíza Mônica Assis da Silva

Representações da responsabilidade social dos bancos junto a comunidades: um estudo
de recepção da comunicação institucional nas organizações

56.516,19

61

Magda Duarte dos Anjos Scherer

O trabalho do farmacêutico na atenção primária à saúde no distrito federal

48.000,00

62

Marcelo Henrique Sousa

Elaboração de bioadsorventes magnéticos para remediação ambiental

60.000,00

63

Marcelo Hermes Lima

Papel do metabolismo redox na adaptação animal a estresses abióticos de origem
natural

56.695,00

48.196,65

46.600,00
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64

Marcia Cristina da Silva Magro

Implementação da simulação realística como método de melhoria da segurança do
paciente: ensaio controlado

48.394,24

65

Márcia Renata Mortari

Novos peptídeos neuroprotetores para a doença de parkinson e a epilepsia isolados da
peçonha de vespas sociais.

60.000,00

66

Marcio José Poças Fonseca

Modulação da sensibilidade a antifúngicos por drogas de ação epigenética em
cryptoccocus spp. E paracoccidioides spp.

60.000,00

67

Marcos Aparecido Gimenes

Uso de ferramentas moleculares no manejo de coleções do banco genético da embrapa
recursos genéticos e biotecnologia.

53.124,75

68

Maria Aparecida Penso

Guarda compartilhada de crianças e adolescentes: impactos nas famílias e em suas
relações com a escola

34.219,90

69

Maria de Fátima Borin

Avaliação da capacidade quimioprotetora de extrato de fungo endofítico isolado de
folhas da bauhinia variegata.

59.920,50

70

Maria Natacha Toral Bertolin

Intervenção nutricional de implementação do guia alimentar para a população brasileira
com mobile health entre adolescentes do distrito federal

40.884,00

71

Maria Rita Avanzi

Panorama e perspectivas do mestrado profissional em ensino de ciências da
universidade de brasília: uma investigação sobre produção acadêmica e atuação
profissional de seus egressos

54.150,00

72

Mariana Costa Bernardes Matias

Desenvolvimento de tecnologia minimamente invasiva para procedimentos percutâneos
baseada em agulhas flexíveis guiáveis

60.000,00

73

Mariana de Souza Castro

Produção de análogos de peptídeos anticâncer com atividade biológica otimizada

60.000,00

74

Mariana Machado Hecht

Influência da via de transmissão do trypanosoma cruzi na carga parasitária e produção
de anticorpos específicos

36.101,40

75

Marie Togashi

Efeito do gq-16 sobre a resistência óssea em animais com obesidade e resistência à
insulina induzida por dieta e na osteogênese em cultura de células

51.963,00

76

Marina Regina Frizzas

Contribuição ao conhecimento da família cetoniidae (insecta: coleoptera:
scarabaeoidea) no cerrado

43.137,00

77

Marisa Alvares da Silva Velloso
Ferreira

Crestamento bacteriano do feijoeiro: diversidade e transmissão por sementes de seus
agentes causais, xanthomonas axonopodis pv phaseoli e x. Fuscans subsp.fuscans

42.600,00

78

Marta Helena de Freitas

Saúde mental no contexto da atenção psicossocial: percepção dos profissionais acerca
do papel da religiosidade

38.042,50

79

Mauricio Homem de Mello

Avaliação toxicológica aguda e toxicocinética dos derivados diidropirimidinonas (dhpm's)
com atividade antitumoral 4bc e 4p

60.000,00

80

Maurício Machaim Franco

Estratégias para o incremento da eficiência da clonagem em bovinos

60.000,00

81

Milton Rocha de Moraes

Efeitos de dois modelos de exercício de força sobre os parâmetros cardiometabólicos de
pacientes hipertensos

48.240,45

82

Monica Valero Silva

Encapsulamento de enzima em nanopartículas: desenvolvimento, estabilidade e eficácia
terapêutica

33.058,00

83

Nadjar Nitz Silva Lociks de Araújo

Presença do rna vírus de leishmania está associada ao aumento de mestástase e
comprometimento das mucosas na leishmaniose tegumentar americana?

56.236,50

84

Osvaldo Candido da Silva Filho

Indicadores educacionais e o impacto dos investimentos no sistema educacional nos
municípios brasileiros

47.200,00
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85

Otávio de Tolêdo Nóbrega

Novos biomarcadores para a doença de alzheimer: micrornas circulantes

60.000,00

86

Patricia Messenberg Guimarães

Busca de genes de resistência ao nematoide das galhas (meloidogyne spp.) Em
amendoim silvestre e sua aplicação em leguminosas.

58.000,00

87

Patricia Verardi Abdelnur

Desenvolvimento de plataforma analítica baseada em metabolômica para identificação
de alvos na via de fermentação de xilose em leveduras

60.000,00

88

Paula Elaine Diniz dos Reis

Intervenções profiláticas e terapêuticas no manejo da radiodermatite em pacientes com
câncer de cabeça e pescoço

44.442,00

89

Paulo Eduardo Narcizo de Souza

Desenvolvimento e construção de sistemas de iluminação para terapia fotodinâmica por
associação de fotossensibilizantes

52.140,00

90

Paulo Tadeu de Souza Figueiredo

Avaliação das alterações osteometabólicas causadas por bisfosfonatos em mandíbulas
de ratas por meio do pet/ct.

59.831,00

91

Pérola de Oliveira e Magalhães

Título do projeto: produção de l-asparaginase por fungos filamentosos isolados do
cerrado brasileiro

60.000,00

92

Priscila Grynberg

Busca por genes de amendoim das espécies arachis duranensis e arachis stenosperma
silenciados por pequenos rnas do nematóide meloidogyne arenaria: identificação e
caracterização de novos efetores

52.282,00

93

Raúl Alberto Laumann

Comunicação vibracional de percevejos: desenvolvimento de tecnologias para aplicação
no manejo de pragas.

58.100,00

94

Regina Célia de Oliveira

95

Regina Maria Dechechi Gomes
Carneiro

96

Renata Puppin Zandonadi

Doença celíaca: estratégia para viabilizar a produção segura de alimentos isentos de
glúten

42.308,82

97

Robert Neil Gerard Miller

Interação musa acuminata - meloidogyne incognita: identificação e validação de genes
de resistência

56.000,00

98

Rodrigo Andres Miranda Cerda

Simulação numérica de turbulência em plasmas espaciais e de laboratório

52.837,55

99

Rodrigo Luiz Carregaro

Efeitos do intervalo de recuperação no desempenho neuromuscular durante a execução
do modelo de exercício resistido em supersérie.

57.120,00

100

Rosangela Vieira de Andrade

Transcritptoma e mirnoma de tumores de osteossarcoma quimosensíveis e
quimoresistentes

59.400,00

101

Sandra Lúcia Rodrigues da Rocha

Retórica e oratória na grécia clássica:(i) estudo e tradução de demóstenes

46.500,00

102

Sébastien Olivier Charneau

Merogonia eritrocitária e gametogênese de plasmodium spp por abordagens de
bioinformática, bioquímica e proteômica

60.000,00

103

Sérgio Luiz Garavelli

O incômodo sonoro em brasília

59.385,00

104

Sílvia Cláudia Loureiro Dias

Síntese e caracterização de materiais poliméricos para aplicações biológicas e industriais

60.000,00

105

Simone da Graca Ribeiro

Monitoramento da presença de vírus em feijoeiros no brasil

59.555,00

Pré-seleção e caracterização de espécies de gramíneas nativas de uso potencial em
recuperação de áreas degradadas: taxonomia, morfologia, citogenética, germinação,
alelopatia e relações com micorrizas e nematóides.
Diversidade biológica de populações de nematoides da cultura do arroz: caracterização
do problema, obtenção de marcadores moleculares, identificação e seleção de novas
fontes em oryza spp. Com resistência a esses patógenos.

59.618,58

58.800,00
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106

Sofia Cavalcanti Zanforlin

Mídiamigra: observatório de migração e comunicação intercultural

37.646,27

107

Sueli Corrêa Marques de Mello

Diversidade e potencial de uso de fungos do gênero trichoderma para inovação
tecnológica na agricultura

58.650,00

108

Taia Maria Berto Rezende

Análises in vitro e in vivo de peptídeos de defesa do hospedeiro como terapia
antimicrobiana e imunomodulatória na endodontia

60.000,00

109

Teresa Helena Macedo da Costa

Consumo alimentar e atividade física em brasília: o impacto da construção das ciclovias
e disponibilidade de suplementos alimentares na população adulta - projeto ica-brasília.

49.695,56

110

Valdir Lourenço Junior

Controle preventivo da podridão-branca em alho e cebola no distrito federal baseado na
integração do uso de agentes de biocontrole com outros métodos de manejo da doença

60.000,00

111

Valeria Regina Bellotto

Balanço de massa de nitrogênio e fósforo e avaliação de emissões de metano no sistema
hidrológico do lago paranoá

59.993,00

112

Vicente Paulo Alves

Alterações da longevidade relacionadas aos idosos octogenários do distrito federal na
abordagem interdisciplinar.

58.262,00

113

Wagner Fontes

Avaliação da influência do pré-condicionamento isquêmico sobre o perfil proteico de
neutrófilos

60.000,00

5.974.635,53
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