Auxílio à Pesquisa Jovem Talento (PJT)
2022 – 2025
Convocação para apresentação oral

Considerando o item 9.1.3, estão convocados para apresentação oral que irá ocorrer via ZOOM:

no dia 08/09:
PROPOSTA

PROPONENTE

Desenvolvimento de Produção de uma Proteína Quimérica com
Potencial Alvo Terapêutico para Fibrose Pulmonar Idiopática
Saúde de Animais Silvestres Domiciliares na Serra do Cipó, Minas
Gerais, seus Vetores e sua Relação com a Saúde Humana
Investigação de mecanismos celulares e moleculares associados à
manutenção do efeito pró-resolutivo mediado pela Angiotensina- (1-7)
em modelo experimental de asma
Estudo do processo de interação Trichuris-hospedeiro: avaliação da
resposta imunológica associada à mucosa intestinal e busca de alvos
vacinais contra infecção

Fabrício Marcus
Silva Oliveira
Felipe Dutra
Rêgo

Horário de
Início
08:00
09:00

Giselle Santos
Magalhães

10:00

Jacqueline
Araujo Fiuza

11:00

PROPOSTA

PROPONENTE

Horário de
Início

As Mulheres na Medicina Tropical: memória e história científica do
Instituto René Rachou da Fiocruz (1955-1999)
Prospecção de alvos para controle da infecção causada por patógenos
de doenças transmitidas por vetores – dengue e leishmaniose.
Neuropeptídeos relacionados ao FMRFamida em invertebrados vetores
de patógenos: papel fisiológico no metabolismo e atuação na interação
patógeno-hospedeiro
Xenomoritonamento de Schistosoma mansoni por DNA ambiental
(eDNA) e pesquisa translacional pós-genômica de candidatos a
moluscicidas

Paloma Porto
Silva
Paula Monalisa
Nogueira

no dia 13/09:

08:00
09:00

Raquel Soares
Maia Godoy

10:00

Sandra Grossi
Gava

11:00

• Cada proponente irá receber individualmente um link para sua entrada na sala do ZOOM.
• Apenas o proponente poderá entrar no link e é importante que o proponente entre no Zoom
com o seu nome, de modo a viabilizar a sua identificação.
• O proponente deverá entrar na sala no horário agendado.
• Eventuais atrasos por problemas técnicos poderão ocorrer e não irão inviabilizar o edital.
• Sugere-se que o proponente escolha um lugar calmo, silencioso e com uma boa internet
para realizar a sua apresentação.
• Apresentação será restrita aos membros da banca e ao apoio administrativo necessário para
o bom andamento dos trabalhos.

