
 

 

 

Resultado dos projetos aprovados na ETAPA 1 do Processo de Seleção para bolsistas de Iniciação Científica 

2018-2019 

 

Após avaliação por TRÊS consultores Ad-Hoc externos, o Comitê Institucional de Iniciação Científica 

do IGM, no uso de suas atribuições e em acordo com o disposto no EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

FAPESB/ FIOCRUZ - 2018/2019, faz saber a toda a comunidade do IGM, o resultado da ETAPA 1 do Processo 

de Seleção para bolsistas de Iniciação Científica 2018-2019.  

Os orientadores com projetos contemplados terão até o dia 17/05 para indicar os estudantes, 

entregando a documentação prevista para a ETAPA 3, conforme item 4.3.1 do Edital FAPESB 2018/2019. 

Destacamos que conforme item 4.3 do Edital, o estudante indicado para a bolsa FAPESB não poderá 

estar concorrendo em outro edital institucional. 

Lembramos a todos os estudantes com bolsa VIGENTE e que solicitaram CONTINUAÇÃO no Edital 

2018-2019 que a participação na 26a. RAIC é obrigatória e indispensável para a implementação da Bolsa de 

Iniciação Científica 2018-2019. 

Os projetos/ planos de trabalho não contemplados passarão a compor um banco de reserva, e os 

estudantes deste podem ser indicados para IC sem bolsa, respeitando-se o limite de 1 estudante sem bolsa 

por pesquisador, conforme Resolução 04/2016 do IGM/Fiocruz. (Vide documentação no item 4.3.2). 

 

Lista dos  orientadores e projetos contemplados 

Classificação PROJETO ORIENTADOR 

1 Vias de sinalização associadas a ativação de macrófagos e neutrófilos por 
lipofosfoglicano de Leishmania sp 

Valéria de Matos Borges 

2 Potencial terapêutico de inibidores da via hedgehog em carcinoma 
escamocelular de boca: estudo in vitro e in vivo 

Clarissa Araújo Gurgel Rocha 

3 
Desenvolvimento de testes baseados na resposta imune celular para 
identificação de cães infectados com leishmania e para a definição de 
resistência e susceptibilidade e gravidade na leishmaniose visceral 

Washington Luís Conrado dos 
Santos 

4 
Identificação, produção e avaliação de fármacos e proteínas recombinantes 
com potencial terapêutico e/ou profilático em HTLV-1, doença de chagas e 
leishmanioses 

Maria Fernanda Rios Grassi 

5 Avaliação das mutações de resistência ao tratamento com os novos antivirais de 
ação direta (DAA) em pacientes com hepatite C crônica 

Luciano Kalabric Silva 

6 Avaliação Farmacológica de Complexos de Rutênio (II) úteis ao tratamento da 
Doença de Chagas 

Diogo Rodrigo de Magalhães 
Moreira 

7 
Avaliação da proteção conferida pela vacina Mycobacterium Bovis BCG a 
comunicantes de pacientes com tuberculose: uma estratégia para a prospecção 
de potenciais candidatos para novas vacinas e biomarcadores 

Theolis Costa Barbosa Bessa 

8 
Relação entre aspectos sociodemográficos, clínicos, psicoemocionais e de 
acesso a serviços de saúde com o tratamento e a sobrevida de pacientes com 
câncer ginecológico 

Guilherme de Sousa Ribeiro 

9 Estudo da eficácia da associação miltefosina e GM-CSF no tratamento da 
Leishmaniose cutânea causada por Leishmania (viannia) braziliensis 

Edgar Marcelino de Carvalho 
Filho 

10 Identificação de alvos moleculares e avaliação das propriedades farmacológicas 
de moléculas para o tratamento de doença de chagas, leishmanioses e malária 

Milena Botelho Pereira Soares 



11 Causas de morte violenta de crianças e adolescentes na região metropolitana 
de Salvador - Bahia 

Edson Duarte Moreira Junior 

12 Lactococcus lactis produtor de HSP65 como alternativa terapêutica para 
Leishmaniose Tegumentar causada pela Leishmania braziliensis 

Cláudia Ida Brodskyn 

13 Avaliação da resposta imune na infecção humana pelo vírus Zika Geraldo Gileno de Sá Oliveira 

14 Projeto Interinstitucional Multdisciplinar para o Estudo da Doença de Chagas no 
Estado da Bahia 

Mitermayer Galvão dos Reis 

15 Nanoformulações de fatores de crescimento para regeneração cardiovarcular 
experimental 

Fabio Rocha Formiga 

16 Urbanization of Visceral Leishmanisis in Brazil: Behavioral and ecological 
adaptations of the vector sand fly, Lutzomyia longipalpis to urban environments 

Deborah Bittencourt Mothé 
Fraga 

17 Assinatura molecular infecção por arbovirus; características e potencial 
diagnóstico 

Antônio Ricardo Khouri Cunha 

18 
Estudo sobre as etapas iniciais da interação Leishmania - macrófago: Uma 
abordagem interdisciplinar na interface entre biologia, parasitologia, física e 
bioengenharia. 

Patrícia Sampaio Tavares 
Veras 

19 Caracterização molecular e perfil de citocinas produzidas por células linfóides 
inatas do Tipo 2 (ILC2) de indivíduos infectados pelo Schistosoma mansoni 

Ricardo Riccio Oliveira 

20 Diminuição da Adesão em Monócitos Infectados por Leishmania: Estudo dos 
Complexos de Adesão Focal 

Cláudio Pereira Figueira 

21 Meta análise do HTLV: Avaliação de expressão e associação de dados 
Artur Trancoso Lopo de 

Queiroz 

22 Avaliação da migração de células dendríticas infectadas por leishmania 
Juliana Perrone Bezerra de 

Menezes Fullam 

23 Avaliação dos mecanismos imunopatogênicos da vasculite na leishmaniose 
tegumentar americana 

Viviane Sampaio Boaventura 
de Oliveira 

24 Autoimagem corporal de mulheres na menopausa 
Maria da Conceição Chagas 

de Almeida 

25 Associação entre níveis plasmáticos dehemoxigenase (HO)-1 e evolução clínica 
de pacientes com tuberculose multirresistente (TBMR) 

Bruno de Bezerril Andrade 

26 Explorando a interação parasito-hospedeiro mediada por lipídios para o 
desenvolvimento de uma nova ferramenta diagnóstica para tuberculose 

Sérgio Marcos Arruda 

27 Caracterização de células T de memória e foliculares na Leishmaniose visceral 
Jorge Clarêncio Souza 

Andrade 

28 Avaliação do potencial terapêutico de células mesenquimais geneticamente 
modificadas em modelo experimental de fibrose hepática 

Carine Machado Azevedo 

29 Investigação da memória imune inata contra a infecção pela leishmaniose em 
doadores saudáveis 

Aldina Maria Prado Barral 

30 Avaliação do impacto de políticas públicas sociais na saúde: coorte de 100 
milhões de brasileiros 

Carlos Antonio de Souza Teles 
Santos 

31 Derivação de células - tronco pluripotentes induzidas de pacientes com anemia 
falciforme 

Bruno Solano de Freitas Souza 

32 Fatores genéticos e epigenéticos relacionados ao estresse oxidativo em 
síndromes mielodisplásicas 

Dalila Luciola Zanette 

33 Análise genômica comparativa de isolados de Leishmania braziliensis associados 
aos quadros clínicos de leishmaniose cutânea, disseminada e mucosa 

Pablo Ivan Pereira Ramos 

34 Prevalência de portadores de Neisseria meningitidis em escolares de 11 a 19 
anos de idade residentes em Salvador 

Leila Carvalho Campos 

35 Patologia mamária comparada: Estudo da interação matriz extracelular e câncer 
em modelo animal canino 

Karine Araújo Damasceno 

36 
O uso experimental de protozoário, do reagente imiquimode ou da vacina BCG 
como imonomoduladores da resposta imune humoral e celular: avaliação do 
desenvolvimento de melanoma na orelha de camundongos 

Fabíola Cardillo 

 



 

Lista de Cadastro de Reserva ou Iniciação Científica sem Bolsa 

Classificação PROJETO ORIENTADOR 

37 Avaliação e Validação do potencial diagnóstico de poliantígenos para a detecção 
do Trypanosoma cruzi 

Fred Luciano Neves Santos 

38 A influência da diabetes na patogênese da leishmaniose cutânea: regulação de 
expressão do SOCS-1 e o papel do leucotrieno B4 

Natália Machado Tavares 

39 Obetenção e caracterização de Leishmania infantum e L. amazonensis deficientes 
para o gene Ipg2 

Leonardo Paiva Farias 

40 Avaliação do impacto de políticas públicas sociais na saúde: coorte de 100 
milhões de brasileiros 

Maria Yury Travassos 
Ichihara 

41 Avaliação de saúde de uma população rural do Estado da Bahia Isadora Cristina de Siqueira 

42 Papel dos monócitos/macrófagos na infecção subclínica causada por L. (V.) 
braziliensis: apresentação antígena e capacidade leishmanicida 

Thiago Marconi de Souza 
Cardoso 

43 Resposta imune na infecção pelo vírus Zika: impacto na patogênese e aplicações 
no desenvolvimento de vacinas e imunodiagnósticos 

Carlos Gustavo Regis da 
Silva 

44 Avaliação do impacto de políticas públicas sociais na saúde: coorte de 100 
milhões de brasileiros 

Bethania Araujo de Almeida 

45 PathoSpotter: Sistema computacional para o estudo de associações 
anatomoclínicas em larga escala 

Washington Luís Conrado 
dos Santos 

46 Vias de sinalização associadas a ativação de macrófagos e neutrófilos por 
lipofosfoglicano de Leishmania sp 

Valéria de Matos Borges 

47 Estudo da Prevalência e Intensidade de Infecção por Schistossoma mansoni em 
Caramujos nas Coleções Hídricas de Salvador 

Mitermayer Galvão dos Reis 

48 Identificação de marcadores de cura da lesão da leishmaniose tegumentar por 
esquema terapêutico contendo 17-DMAG, inibidor da HSP90, em 
nanoformulações 

Patrícia Sampaio Tavares 
Veras 

49 Estudo da modulação da migração celular por leishmania e seu impacto na 
disseminação do parasito no hospedeiro 

Juliana Perrone Bezerra de 
Menezes Fullam 

50 Pesquisa Regional Prospectiva e Observacional em Tuberculose no Brasil (RePORT 
- Brasil) 

Bruno de Bezerril Andrade 

51 Avaliação do impacto de políticas públicas sociais na saúde: coorte de 100 
milhões de brasileiros 

Carlos Antonio de Souza 
Teles Santos 

52 O papel funcional do miR-205 na Leishmaniose Cutânea Localizada humana 
causada pela Leishmania braziliensis 

Natália Machado Tavares 

 

Comissão PROIIC 

Juliana Perrone Bezerra de Menezes Fullam 

Jorge Clarêncio Souza Andrade 

Bruno Solano de Freitas Souza 

Coordenadora Executiva: Clara Mutti Vasconcelos 

Secretária Executiva: Ana Carolina de Menezes Costa 


