
CONTEMPLADOS UFRJ 

Pesquisador Visitante (PV) 
Nome Título 

Camila Marques Adade Papel do receptor putativo do fator de ativação de plaquetas 
(PAF) na diferenciação celular e infectividade de 
Trypanosoma cruzi e Leishmania spp. 

Elaine Holmes Expansão dos estudos em metabolômica no Brasil: da 
capacitação profissional a elaboração de uma rede de 
colaboração internacional. 

Julia Barral Dodd Rumjanek A INCLUSÃO DOS SURDOS NA CIÊNCIA - ESTUDANDO AS 
DIFICULDADES E BUSCANDO AS SOLUÇÕES 

Leila Nunes Morgado Redes de Biodiversidade: Abelhas (Hymenoptera: Apoidea) 
e plantas (Angiospermas) na Mata Atlântica. 

Margarita Victoria Gomez Educação Aberta: autonomia e cursos abertos 

 

Pesquisador Visitante Emérito (PVE) 

Nome Título 

Martin Schmal Sintese de catalisadores suportados em grafenos e 
nanotubos de carbono para a redução de NOx com CO na 
presença de CO2 

 

Pós-Doutorado Sênior (PDS) 

Nome Título 

Adriana Flores Fusaro Caracterização funcional e bioquímica de uma proteína 
reguladora do ciclo celular vegetal durante o 
desenvolvimento e na resposta a estresse 

Deivid Costa Soares Avaliação do potencial leishmanicida de substâncias 
químicas naturais e sintáticas 

Dirlei Nico “Vacinas multiepítopos contra as leishmanioses humanas e 
ferramentas quimioterápicas baseadas na Nucleosídeo 
hidrolase de Leishmania (L.) donovani” 

Eduardo Prata Vilanova BHF1 e BHF2: Novas drogas derivadas da heparina bovina 
com alta atividade antimetastática ou atividade 
anticoagulante potencializada 

Eliane Hatherly Paz O campo cultural dos best-sellers: 50 anos de „livros mais 
vendidos‟ na veja (1968-2018) 

Elis Regina Dalla Costa Avaliação de virulência de cepas de M. tuberculosis 
multirresistente isoladas nos municípios do 
Rio de Janeiro e de Duque de Caxias 

Humberto Muzi Filho Interação entre vias de sinalização acopladas ao sistema 
renina-angiotensina e histonas acetiltransferases e 
desacetilases na desnutrição crônica: possível estratégia no 
tratamento da hipertensão arterial 

Leticia Forny Germano Avaliação das diferenças entre sexo na Doença de 
Alzheimer em um modelo de primatas não humanos 

Liana Bastos Freitas Fernandes Perfil salivar de pacientes com mucopolissacaridose 

Livia Carvalho Barbosa Caracterização de lipídios contendo ornitina (OLs) em 
Vibrio cholerae: Análise do papel destes lipídios na fisiologia 
e patogenicidade da bactéria 

Luana Lopes de Souza Ferreira Impacto do consumo de frutose durante a adolescência no 
metabolismo hepático da prole de ratas obesas: avaliação da 
suscetibilidade ao desenvolvimento de doença gordurosa 
não-alcoólica do fígado (nafld) 



Luiz Claudio Duarte As Forças Armadas nas Ações de Garantia da Lei e da 
Ordem na Perspectiva da Escola Superior de Guerra – 
2006/2016 

Madiana Valéria de Almeida 
Rodrigues 

Memórias, disputas de sentido e transformações sociais: as 
estratégias e trajetórias dos extrabalhadores da VARIG dez 
anos após sua venda 

Maria Angela Bernardes Grieco Sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar pelo secretoma 
do fungo Myceliophthora thermophila e sua aplicação na 
produção de bioetanol de segunda geração 

Michelle Tanny Cunha do 
Nascimento 

Estudos sobre o transporte de fosfato inorgânico em 
Angomonas deanei: caracterização bioquímica e molecular 
do transportador e influência do simbionte 

Rafaela Gomes Ferrari Caracterização genotípica e fenotípica de isolados de 
Salmonella Typhimurium oriundas de aves e suínos no Brasil 

 

Doutorado Sanduíche  

Nome Título 

Alana Camoça Gonçalves de 
Oliveira 

Entre o sol e o dragão: as ilhas senkaku/diaoyu e a 
geopolítica do leste asiático. As tensões históricas, 
nacionalistas, estratégicas e territoriais nas relações sino-
japonesas 

Alfredo Assuncao Matos Ansioso? Estudo de praxis dialéticas das dimensões 
desveladas do trabalhador(a) terceirizado(a) sujeitando-se 
aos processos de sofrimento psíquico por uma lógica 
legalizada. 

Bruno Oliveira Aroni Oloniti kalore: um estudo da musicalidade ritual Paresi-
Haliti 

Eliana Miranda Araujo da Silva 
Soares 

A preservação do patrimônio cultural urbano e a gestão 
democrática das cidades 

Gustavo Vieira de Oliveira Efeito da hiperglicemia e do exercício físico sobre a 
responsividade vascular em indivíduos com IMC entre 18 e 
25 em comparação com indivíduos com IMC entre 30 e 40 

Pedro Henrique Cruz Caminha SensingBus: Um sistema de sensoriamento com mobilidade 
baseada em ônibus urbanos 

Yuri Oliveira de Lima Avaliação de Tecnologia Robótica: um estudo comparativo 
Alemanha-Brasil 

 

Doutorado Sanduíche Reverso 

Nome Título 

Juan Ramon Camarillo 
Penaranda 

Clarke‟s Transformation Applications to Power System 
Analysis: Fault Classification, Voltage Sag Parameters 
Computation and Fault Location 

 

ATENÇÃO: Neste documento, estão relacionados apenas os contemplados que aparecem com 

‘Instituição’ UFRJ nos resultados dos programas. 


