
ANEXO 1: Distribuição das vagas por orientador, com suas respectivas linhas e temáticas de pesquisa.

Linha de

pesquisa
Temática dos Projetos de pesquisa Docente / Orientador

N° de

vagas
1. Desenvolvimento de vacinas, métodos diagnósticos e terapêuticos

Desenvolvimento de plataformas diagnósticas

para doenças infecciosas

Pedro Eduardo Almeida da Silva 

pedrefurg@gmail.com     
01

Avaliação da ação de probióticos e da resposta

imune nas parasitoses

Luciana Farias da Costa de Avila

lucostaavila@hotmail.com  
01

Estudos pré-clinicos envolvendo o

desenvolvimento de novos anti-helmínticos a

partir de produtos sintéticos e naturais

Desenvolvimento de métodos para o

diagnóstico de parasitoses (toxocaríase,

leishmanioses, criptosporidiose, tricomoníase)

Carlos James Scaini

cjscainifurg@gmail.com
01

2. Fármacos e Medicamentos

Desenvolvimento de produtos

nanotecnologicos e avaliação da eficácia

farmacológica e da segurança ambiental

Cristiana Lima Dora

cristianadora@gmail.com     
02

Avaliação Farmacológica e Toxicológica pré-

clínica de novos fármacos

Mariana Appel Hort

marianaappel@gmail.com     
     01

4. Estudo de atenção básica e agravos à saúde da população

Exercícios domiciliares para prevenção de

quedas em idosos: ensaio clínico controlado e

randomizado

Rodrigo Dalke Meucci

rodrigodalke@gmail.com     
02

Coorte de idosos da área rural de Rio Grande,

RS

Rodrigo Dalke Meucci

rodrigodalke@gmail.com     
01

Epidemiologia – saúde dos escolares Mirelle Saes

mirelleosaes@gmail.com     
01

Cuidados de saúde em crianças e adolescentes

asmáticos

Silvio Omar Macedo Prietsch

prietsch@gmail.com
01

Saúde dos escolares de ensino médio Samuel C. Dumith

scdumith@yahoo.com.br     
01

Uso de dados secundários em saúde Samuel C. Dumith

scdumith@yahoo.com.br     
01

6. Infecção hospitalar e resistência aos antimicrobianos

Ecossistema costeiro como reservatório de

resistência aos antibióticos

Pedro Eduardo Almeida da Silva

pedrefurg@gmail.com      
01

Uso racional de antimicrobianos Andrea von Groll

avongrol@hotmail.com     
02

7. Estudo de doenças infecto parasitárias 

Tuberculose e outras micobacterioses Ivy Bastos Ramis de Souza

ivybramis@gmail.com     
02



Parasitoses negligenciadas
Luciana Farias da Costa de Avila

lucostaavila@hotmail.com 
01

Infecções virais sexualmente transmissíveis Ana Maria Barral de Martinez

nani60@gmail.com
01

Infecções virais sexualmente transmissíveis
Vanusa Pousada da Hora

dahoravp@gmail.com 01
Epidemiologia de parasitoses em pacientes

HIV positivos 

Soroepidemiologia de parasitoses

negligenciadas (toxocaríase, leishmanioses,

toxoplasmose)

Epidemiologia molecular de

Cryptosporidium em animais silvestres

Carlos James Scaini

cjscainifurg@gmail.com 

01

Micologia médica

Melissa Orzechowski Xavier 

melissaxavierfurg@gmail.com

01


