
RESULTADO DA CHAMADA 05/2014 - IC/FAPERO/CAPES 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

A Fundação Rondônia (FAPERO) torna público o resultado classificatório referente 

à Chamada 05/2014 – PROGRAMA PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(IC/FAPERO/CAPES).  

Conforme o item 1.3 Da Concessão, do Regulamento da Chamada FAPERO 

05/2014, a CAPES disponibilizou quarenta (40) bolsas e a FAPERO, seis (6) bolsas. 

Portanto, a FAPERO, juntamente com a CAPES, priorizou e homologou quarenta e nove 

(49) propostas como Recomendadas (RC), seguindo a Classificação para a implementação 

e assinatura do termo de outorga junto à FAPERO, do primeiro ao quadragésimo sexto (46°), 

e na suplência do 47° ao 49°, caso haja alguma desistência neste processo seletivo. Outras 

nove (9) propostas foram consideradas NÃO RECOMENDADAS (NR) com notas 

inferiores a 70,0, e duas (2) propostas INDEFERIDAS. 
 

CHAMADA 05/2014 

Nome Título do Projeto Nº Protocolo Classificação 

Marcos Barros Luiz Fragmentos de Anticorpos de 

Cadeia Pesada de Camelídeos 

como ferramenta para 

purificação de toxinas da 

serpente Crotalus durissus 

terrificus 

05/2014-037 

1º RC 

Flávia Serrano 

Batista  

Estudo Morfológico e 

molecular de enteroparasitas 

em pacientes HIV/AIDS 

internados no centro de 

medicina tropical-

CEMETRON.  

05/2014-019 

2º RC 

Luan Felipo 

Botelho Souza 

Perfil epidemiológico das 

infecções agudas respiratórias 

em população infantil na região 

metropolitana de Porto Velho - 

RO: Desenvolvimento de um 

sistema baseado em Real Time 

PCR para rápida detecção do 

vírus sincicial respiratório. 

05/2014-034 

3º RC 

Elvinio Ferreira  

Avaliação Sanitária, Produção 

e emprego da silagem ácida de 

resíduos de peixe como 

componente proteico para 

animais domésticos.  

05/2014-016 4º RC 

Alexandre de 

Almeida e Silva 

Biodiversidade da fauna 

amazônica como fonte de 

novos inseticidas contra 

mosquitos de interesse médico.  

05/2014-032 5º RC 

Luciana Gatto Brito 

Avaliação da atividade de 

biomoléculas provenientes da 

fauna e flora amazônica para o 

05/2014-047 6º RC 



controle de parasitas de 

interesse pecuário. 

Sulamita da Silva 

Setúbal  

Papel dos neutrófilos na 

resposta inflamátoria induzida 

por FLA2s isoladas do veneno 

da serpente Bothrops atrox 

05/2014-031 7º RC 

Leonardo de 

Azevedo Calderon 

Caracterização de bioativos de 

venenos de serpentes e anuros 

da Amazônia úteis para saúde 

humana 

05/2014-038 8º RC 

Carla Freire 

Celedonio 

Fernandes  

Nanocorpos de camelídeos 

como ferramenta para a 

construção de dispositivos de 

diagnóstico para 

envenenamento ofídico. 

05/2014-039 

9º RC 

Carolina Bioni 

Garcia Teles   

Atividade Leishmanicida de 

derivados sintéticos do ácido 

cinâmico contra Leishmania 

amazonensis in vitro.  

05/2014-002 

10º RC 

Marlene Guimarães 

Santos 

Estudo Molecular das Ataxias 

Espinocerebelares: (AEC 1), 

(AEC 2) e (AEC 3) em 

pacientes do Estado de 

Rondônia. 

05/2014-054 

11º RC 

Ana Karina Dias 

Salman 

Adição de gordura na 

alimentação de bovinos 

leiteiros em Porto Velho, 

Rondônia.  

05/2014-011 

12º RC 

Antonio Coutinho 

Neto  

Caracterização do veneno de 

serpentes do gênero Bothrops 

da região Amazônica: avaliação 

do efeito Microbicida e 

potencial inibitório de pepídeos 

antimicrobianos 

05/2014-020 

13º RC 

Luís Fernando 

Polesi  

Investigação de amido em 

frutos nativos da região 

amazônica  

05/2014-003 

14º RC  

Tania Maria 

Alberte 

Estudo das condições de 

secagem do mesocarpo do 

babaçu para obtenção de 

farinha e aplicação na produção 

de bolos.  

05/2014-006 

15º RC 

Rudson de Jesus 

Holanda  

Expressão e purificação da 

nicotina manonucleotideo 

adenilil transferese de 

Plasmodium falciparum como 

alvo molecular para busca de 

novos inibidores.  

05/2014-022 

16º RC 



Deusilene Souza 

Vieira Dallacqua  

Soroprevalência e identificação 

molecular das infecções 

causadas pelo vírus da hepatite. 

05/2014-036 

17º RC 

Soraya dos Santos 

Pereira  

Desenvolvimento de 

Biossensores utilizando 

nanocorpos de camelídeos para 

diagnóstico de Hantavírus. 

05/2014-040 

18º RC 

Najila Benevides 

Matos  

Formação de Biofilme e 

suscetibilidade aos 

antimicrobianos dos 

Streptococus spp isolados da 

nasofaringe de crianças com 

infecções respiratórias agudas 

de Porto Velho-RO. 

05/2014-012 

19º RC 

Josileide Duarte de 

Farias  

Análise Genética de Família 

com história de manifestação 

de doença de Huntington, casos 

clínicos, Rondônia, Brasil. 

05/2014-051 

20º RC 

Alcione de Oliveira 

dos Santos  

Identificação de mutações 

primárias de resistência contra 

antivirais utilizados no 

tratamento da hepatite B 

crônica.  

05/2014-033 

21º RC 

Leandro Soares 

Moreira Dill  

Desenvolvimento de compostos 

antiparasitários a partir da 

biodversidade de sementes 

amazônicas por ressonância 

plasmônica de superficie.  

05/2014-021 

22º RC  

Fernando Berton 

Zanchi  

Prospecção e avaliação de 

interação de biomoléculas 

contra alvos enzimáticos da 

malária auxiliados por 

bioinformática. 

05/2014-035 

23º RC 

Dieime Custódia da 

Silva  

Caracterização estrutural e 

magnética de nanomateriais 

magnéticos e não magnéticos 

05/2014-041 

24º RC 

Elisabete Lourdes 

de Nascimento  

Avaliação dos impactos 

ambientais da ocupação urbana 

sobre a qualidade da água de 

igarapés da cidade de Ji-Paraná 

(RO): Subsídios para 

recuperação e conservação dos 

recursos hidricos. 

05/2014-056 

25º RC  

Vanessa Golin 

Predadores associados à broca-

do-fruto de cupuaçu em sistema 

na Amazônia Sul-Ocidental 

05/2014-062 

26º RC 

Iracema Neno 
A medicalização da Educação: 

desafios para a Psicologia  
05/2014-066 

27 º RC 

Lilian Motta 

Cantanhêde  

Identificação de espécies de 

Leishmania RNA vírus em 
05/2014-044 

28 º RC 



isolados de pacientes com 

Leishmaniose Tegumentar e a 

relação com as características 

clínicas. 

Camila Andrade 

Silva 

Efeito do tempo de 

armazenamento e métodos para 

superação de dormência na 

germinação de sementes de 

bandarra e pinho cuiabano. 

05/2014-065 

29 º RC 

Marcia Abib 

Hecktheuer  

O papel da justiça na 

construção da cidadania nas 

comunidades ribeirinhas do 

baixo madeira, município de 

Porto Velho. 

05/2014-029 

30 º RC 

Pedro Gomes da 

Cruz 

Utilização de pastagens 

tropicais em sistemas 

intensivos a pasto em 

Rondônia: parametrização de 

modelos de crescimento, 

manejo de água e adubação 

nitrogenada. 

05/2014-048 

31 º RC 

Christian Collins 

Kuenh  

Bioprospectos amazônicos 

associados a inibidores da 

enzima esterol 14a-desmetilase 

como terapia experimental 

contra Trypanosoma cruzi. 

05/2014-001 

32 º RC 

Quintino Moura 

Dias Júnior  

Estudo do efeito de 

antimaláricos administrados em 

regime de tratamento de 

malária não grave sobre 

resposta nociceptiva em 

camundongos. 

05/2014-060 

33 º RC 

Anderson Makoto 

Kayano 

Avaliação dos efeitos 

genotóxicos de toxinas isoladas 

e venenos de serpentes da 

biodiversidade Brasileira. 

05/2014-018 34 º RC 

Juliana Bevilacqua 

Maioli  

A travessia das fronteiras e a 

busca da alteridade na poética 

de Geral Carneiro.  

05/2014-007 

35 º RC 

Gabrieli Alves de 

Oliveira  

Determinação de parâmetros de 

qualidade de frutos da região 

amazônica durante o 

amadurecimento. 

05/2014-004 

36 º RC 

Gisele Martins 

Gonçalves  

O papel da melatonina e 

crotamina encapsuladas em 

lipossomas no modelos 

experimental murino de lesão 

de isquemia e reperfusão renal.  

05/2014-028 

37 º RC 

Cléberson de 

Freitas Fernandes  

Atividade antifúngica de 

extratos de Piper alatabacum 
05/2014-045 

38 º RC 



Denis Cesar Cararo  

Lâminas de irrigação em 

pastagens sob diferentes níveis 

de adubação para três espécies 

forrageiras 

05/2014-055 

39 º RC 

Neiva Cristina de 

Araujo 

Impactos sociais e ambientais 

da construção de 

empreendimentos hidrelétricos: 

noções dos impactos sociais e 

ambientais na bacia do Rio 

Madeira  

05/2014-027 

40 º RC 

Miguel Nenevê  

A prática discursiva sobre a 

Amazônia: A selva de Ferreira 

de Castro, colonização.  

05/2014-015 

41 º RC  

Patricia Souza 

Closs Ferreira 

Avaliação da terapia 

periodontal não cirúrgica em 

individuos com 

psicodiagnóstico de estressados 

com perodontites e 

identificação e quantificação de 

patógenos periodontais.  

05/2014-030 

42 º RC 

Fábio Régis de 

Souza 

Adoção do sistema integração 

lavoura-pecuária na 

recuperação de pastagem 

degradada na Amazônia 

Ocidental como uso de 

adubação orgânica. 

05/2014-024 

43 º RC 

Marialice Antão de 

Oliveira Dias 

Desmatamento em Rondônia: 

impactos ambientais e a efetiva 

proteção legal 

05/2014-043 

44 º RC 

Ailton Marcolino 

Liberato  

Estudo de eventos climáticos 

extremos no sudoeste da 

Amâzonia 

05/2014-017 

45 º RC 

Anderson Cristian 

Bergamin  

Recuperação de pastagem 

degradada utilizando a 

decompactação biológica e 

mecânica do solo na Amazônia 

Ocidental. 

05/2014-025 

46 º RC 

Michellyny de 

Matos Bentes 

Gama  

Indicadores de restauração 

ambiental em uma mata ciliar 

após reflorestamento. 

05/2014-009 

47 º RC 

Fabio Rychecki 

Hecktheuer  

Instituições Participativas no 

Estado de Rondônia 
05/2014-049 

48 º RC 

Marília Locatelli  

Crescimento e 

desenvolvimento da castanha-

do-Brasil em plantios no 

Estado de Rondônia - Aspectos 

silviculturais, solos e produção 

de frutos. 

05/2014-059 

49 º RC 

Luiz Francisco 

Machado Pfeifer  

Desenvolvimento tecnólogico e 

inovador para programas de 
05/2014-026 

NR 



inseminação artificial em 

tempo-fixo em bovinos. 

Alexandre Thomé 

da Silva de 

Almeida  

Estudo dos complexos valvares 

do coração de suínos. 
05/2014-005 

NR 

Bruna Rafaela 

Caetano Nunes  

Avaliação do uso de sementes 

de cupuaçu na alimentação de 

ovinos 

05/2014-057 

NR 

Fábio Robson 

Casara Cavalcante 

Plantas herbáceas associadas a 

Conotrachelus humeropictus 

em sistemas agroflorestais de 

cupuaçu na Amazônia Sul-

Ocidental visando o sistema 

push-pull. 

05/2014-061 

NR 

Priscilla Paci 

Araujo 

Investigação da diferença do 

tamanho das nanopartículas de 

fluídos magnéticos 

05/2014-008 

NR 

Juliana Pavan 

Zuliani  

Efeito da BjucuL, uma lectina 

isolada do veneno da serpente 

Bothrops jararacussu, na 

resposta imunológica mediada 

por linfócitos T. 

Imunofenotipagem das 

subpopulações de linfócitos T.  

05/2014-023 

NR 

Marcia Abib 

Hecktheuer  

O fenômeno da pós-enchete do 

madeira em Porto Velho: uma 

análise dos impactos 

socioeconômicos da população 

ribeirinha. 

05/2014-014 

NR 

Raul Dirceu 

Pazdiora  

Avaliação do uso de resíduos 

da produção de agroindústrias 

frutíferas para a alimentação de 

ovinos em Rondônia. 

05/2014-058 

NR 

Fernanda Torlania 

Alves Gomes 

Prevalência de 

hemoglobinopatias e perfil 

clínico-laboratorial de 

pacientes com anemia 

falciforme no Município de Ji-

Paraná/RO. 

05/2014-064 

NR 

Henrique Bernini 

Implementação do 

processamento em campo de 

amostras de água e sedimentos 

para apoio ao monitoramento 

hidrossedimentológico na 

Amazônia. 

05/2014-042 

INDEFRIDO 

Renato Fernandes 

Caetano 

Instituições Participativas no 

Estado de Rondônia 
05/2014-052 

INDEFERIDO 

RC – RECOMENDADO / NR – NÃO RECOMENDADO  
 

Porto Velho, 6 de agosto de 2015. 



Francisco Elder Souza de Oliveira 

Presidente FAPERO 

 


