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Resultado final da seleção para bolsa PNPD/CAPES – Ciência Animal – 2016 

 

 1º lugar: Renato Martins da Silva – Projeto: “Metabolismo energético em células embrionárias de 

carrapatos como uma alternativa ao desenvolvimento de estratégias de controle de enfermidades 

infectocontagiosas” – satisfatório; Nota de currículo: 52,6 pontos; Linha de Pesquisa: Enfermidades 

Infectocontagiosas e Parasitárias dos Animais; Supervisor: Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira 

 2º lugar: Felipp da Silveira Ferreira – Projeto: “Impacto hemodinâmico e neuroendócrino da 

implantação de prótese valvar mitral biológica autoexpansível para tratamento da degeneração 

mixomatosa valvular” – satisfatório; Nota de currículo: 39,6 pontos; Linha de Pesquisa: Ensaios 

farmacológicos e afecções clínicas e cirúrgicas dos animais; Supervisor: Prof. André Lacerda de Abreu 

Oliveira 

 3º lugar: Raphael dos Santos Gomes – Projeto: “Modelos matemáticos para a descrição e predição do 

consumo e da dinâmica ruminal da fibra insolúvel em ruminantes” – satisfatório; Nota de currículo: 

33,1; Linha de Pesquisa: Nutrição e produção de ruminantes e forragicultura e pastagens; Supervisor: 

Prof. Alberto Magno Fernandes.  

 

Eliminados (projetos considerados não satisfatórios): 

 Anna Paula Martins de Carvalho – Projeto: “Criação de biobanco veterinário (lâminas, blocos e 

tecidos)”. 

 Elizabeth Fonsêca Processi – Projeto: “Efeito da alta pressão hidrostática em linguiça ovina com baixo 

teor de sódio”. 

 Fábio Ferreira de Queiroz – Projeto: “Túnica albugínea bovina, tratada e conservada, como curativo 

biológico em feridas: estudo de viabilidade como estimulante e modelador do tecido de granulação, 

associada à substâncias cicatrizantes”. 

 Luciana da Silva Mathias – Projeto: “Avaliação ultraestrutural e de genes de patogenicidade do 

complexo Sporotrix tratado com complexos metálicos”. 

 

Observações: 

 Resultado homologado pela CPGA em 28/07/2016, em sua 326ª reunião; 

 O candidato classificado em 1º lugar deve apresentar a cópia dos comprovantes curriculares na 

secretaria do programa até o dia 10/08/2016, juntamente com a cópia da carteira de identidade 

e CPF e os seguintes formulários devidamente preenchidos: Anexo II. a - Portaria nº. 086 de 

03 de julho de 2013, com firma reconhecida em cartório; Formulário de inscrição para bolsa 

de pós-doutorado - UENF. O candidato deve apresentar os dados bancários no Banco do 

Brasil, caso não possua conta corrente neste banco, deve solicitar o ofício de abertura de 

conta. 


