
 

 

 

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

2019-2020 

 

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 - 2019/2020, faz saber a toda a comunidade do IGM, o resultado da ETAPA 1 do Processo 

de Seleção para bolsistas de Iniciação Científica 2019-2020.  

Os orientadores com projetos contemplados terão do dia 13 a 15/05 para indicar os estudantes, 

entregando a documentação prevista para a ETAPA 3, conforme item 4.3.1 do Edital FAPESB 2019/2020. 

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 

2019-2020 que a participação na 27a. RAIC é obrigatória e indispensável para a implementação da Bolsa de 

Iniciação Científica 2019-2020. 

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 
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 

2 Avaliação das mutações de resistência ao tratamento com os novos 

antivirais de ação direta (DAA) em pacientes com hepatite C crônica 
Luciano Kalabric Silva 

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

Oliveira 

4 
Urbanization of Visceral Leishmanisis in Brazil: Behavioral and ecological 

adaptations of the vector sand fly, Lutzomyia longipalpis to urban 

environments 

Deborah Bittencourt Mothé 

Fraga 

5 
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 

6 
Avaliação do efeito imunoestimulador de vesículas de membrana 

derivadas de macrófagos infectados por Leishmania amazonensis e por 

Mycobacterium Theolis Costa Barbosa Bessa  

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

Menezes Fullam 



8 
Avaliação do potencial imunomodulador de nanopartículas carreadoras 

de HSP60 humano no tratamento da leishmaniose cutânea causada por 

leishmania braziliensis  

Cláudia Ida Brodskyn 

9 Desenvolvimento de formulação tópica para o tratamento de 

leishmaniose cutânea e psoríase à base de fisalina F 

Milena Botelho Pereira 

Soares 

10 
Estudo das etapas iniciais da interação Leishmania - macrófago: Uma 

abordagem interdisciplinar na interface entre biologia, parasitologia, física 

e bioengenharia 

Patrícia Sampaio Tavares 

Veras 

11 
Fibroblastos associados ao Câncer e Células Mesenquimais Estromais: 

culpados ou vítimas de canibalismo de células de carcinoma de células 

escamosas orais? 

Clarissa Araújo Gurgel 

Rocha 

12 Avaliação do impacto da infecção por HIV na apresentação clínica da 

doença causada pela infecção por chikungunya 

Antônio Ricardo Khouri 

Cunha 

13 Avaliação de Saúde de uma população rural do Estado da Bahia Ricardo Riccio Oliveira 

14 Vias de sinalização associadas a ativação de macrófagos e neutrófilos por 

lipofosfoglicano de Leishmaniasp 
Valéria de Matos Borges 

15 Identificação da tiorredoxina redutase e sua validação como alvo 

farmacológico ao tratamento da malária 

Diogo Rodrigo de 

Magalhães Moreira 

16 
Estudo de eficácia e efetividade da associação miltefosina e GM-CSF no 

tratamento da leishmaniose cutânea causada por leishmania (viannia) 

braziliensis e leishmania (viannia) guyanensis 

Edgar Marcelino de 

Carvalho Filho 

17 Identificação de biomarcadores e desenvolvimento de teste molecular de 

prognóstico para artropatia crônica pós-Chikungunya 

Viviane Sampaio 

Boaventura de Oliveira 

18 
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 

19 Alterações inflamatórias no líquor de recém-nascidos com infecção 

congênita pelo vírus Zika vírus 
Lucas Pedreira de Carvalho 

20 Autoimagem corporal de mulheres na menopausa 
Maria da Conceição Chagas 

de Almeida 

21 Patologia Mamária comparada: Estudo da interação matriz extracelular e 

câncer em modelo animal canino 
Karine Araújo Damasceno 

22 Avaliação da resposta imune induzida por extratos lipídicos de 

mycobacterium tuberculosis e BCG moreau 
Sérgio Marcos Arruda 

23 
Patogênese e virulência na infecção por Chikungunya, Dengue e Zika e 

aplicação de biologia de sistemas para identificação de marcadores de 

imunoativação e evolução viral 

Aldina Maria Prado Barral 

24 
Alterações em genes de enzimas metabolizadoras de drogas em pacientes 

com anemia falciforme em uso de hidroxiureia acompanhados em um 

estudo logitudinal prospectivo 

Marilda de Souza Gonçalves 

25 O papel funcional do mir-205 na Leishmaniose cutânea localizada causada 

pela Leishmania Braziliensis 
Natália Machado Tavares 

26 Avaliação do potencial terapêutico de células mesenquimais 

geneticamente modificadas em modelo experimental de fibrose hepática 
Carine Machado Azevedo 

27 Avaliação da imunoestimulação específica utilizando o efeito adjuvante do 

a-tocoferol, nas fases aguda e crônica da infecção pelo Trypanosoma cruzi 
Fabíola Cardillo 

28 Avaliação de Saúde de uma população rural do Estado da Bahia Isadora Cristina de Siqueira  



29 
Células-tronco pluripotentes induzidas e organóides cerebrais como 

modelo experimental para o estudo fisiopatológico do transtorno do 

espectro autista 

Bruno Solano de Freitas 

Souza 

30 
Avaliação e validação do potencial diagnóstico de proteínas 

recombinantes para detecção de patógenos investigados pela Hemorrede 

do Brasil e pela triagem pré-natal do SUS 

Fred Luciano Neves Santos 

31 Pesquisa Regional Prospectiva e Observacional em Tuberculose no Brasil 

(RePORT - Brasil) 
Bruno de Bezerril Andrade 

32 Avaliação da produção da proteína NS1 em células de inseto 
Carlos Gustavo Regis da 

Silva 

33 LXAD - mecanismos moleculares envolvidos na diminuição da adesão de 

monócitos infectados com leishmania ao tecido conjuntivo 
Cláudio Pereira Figueira 

34 Emprego de microarranjos de peptídeos de alta densidade para o 

desenho racional de uma vacina contra esquistossomose 
Leonardo Paiva Farias 

35 Divulgação Científica em redes sociais digitais: linguagens e 

enquadramentos 

Antônio Marcos Pereira 

Brotas 

36 PathoSpotter: SISTEMA COMPUTACIONAL PARA O ESTUDO DE 

ASSOCIAÇÕES ANATOMOCLÍNICAS EM LARGA ESCALA 

Washington Luís Conrado 

dos Santos 

 

Lista de Cadastro de Reserva ou Iniciação Científica sem Bolsa 

Classificação PROJETO ORIENTADOR 

1 Papel da indução de apoptose na resposta de linfócitos T citotóxicos em 
indivíduos coinfectados com tuberculose e vírus da imunodeficiência 
humana (TB-HIV) 

Theolis Costa Barbosa 

Bessa  

2 Estudo da modulação da migração celular por leishmania e seu impacto na 

disseminação do parasito no hospedeiro 

Juliana Perrone Bezerra 

de Menezes Fullam 

3 A influência do diabetes na patogênese da leishmaniose cutânea: regulação 

de expressão dos SOCS-1 e o papel do leucotrieno B4 
Natália Machado Tavares 

4 Parâmetros ecocardiográficos como preditores de risco cardiovascular: uma 

revisão sistemática da literatura 

Maria da Conceição 

Chagas de Almeida 

5 O uso experimental de protozoário, do reagente imiquimode ou da vacina 

BCG como imunomoduladores da resposta imune humoral e celular: 

avaliaçãodo desenvolvimento de melanoma na orelha de camundongos 

Fabíola Cardillo 

6 Investigação do papel da infecção pelo vírus Zika na epidemia de recém - 
nascidos com microcefalia em Salvador - BA, Brasil: um estudo de 
prevalência em gestantes e neonatos e seguimento de bebês com infecção 
congênita pelo vírus Zika 

Isadora Cristina de 

Siqueira  

 

Comissão PROIIC 

Juliana Perrone Bezerra de Menezes Fullam 

Jorge Clarêncio Souza Andrade 

Bruno Solano de Freitas Souza 

Secretária Executiva: Ana Carolina de Menezes Costa 


