EDITAL Nº 31/2020 - PROPP/UFMS
DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS ENQUADRADAS
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp), torna pública a divulgação das propostas enquadradas
no Edital no 20/2020 PROPP/UFMS, de 17 de março de 2020.
TÍTULO DA PROPOSTA
Fototerapia e enxerto
biocerâmico para
regeneração de defeito
ósseo em ratos
Associação simultânea da
fototerapia e es mulação
elétrica neuromuscular para
aumentar o desempenho
sico de lesados medulares
no ciclismo
Síntese e avaliação
an microbiana e an viral de
novas espiro-isoxazolidinas
Síntese, caracterização e
estudo das propriedades
espectroscópicas e
an bacteriana de complexos
de lantanídeos (eu3+, la3+,
gd3+) com ligantes derivados
de ácido úsnico.
Especialistas pelo bem maior.
Análise compara va de
inicia vas emergentes em
duas nações: brasil e estados
unidos.
Caliciaceae & physciaceae do
cerrado sul-mato-grossense
Manufatura enxuta e
economia circular: link entre
as agendas de pesquisa
Síntese de novos análogos
nitroimidazólicos isoxazólicos
clorados contendo os
núcleos morfolínicos e
piperazínicos com potencial
a vidade an tripanossoma e
an leishmania

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Adalberto Vieira Corazza

CPTL

PIBIC

A

Adalberto Vieira Corazza

CPTL

PIBIC

A

Adilson Beatriz

INQUI

PIBIC

A

Adriana Pereira Duarte

INQUI

PIBIC

A

Adriane Angélica Farias
Santos Lopes de Queiroz

ESAN

PIBIC

B

Adriano Afonso Spielmann

INBIO

PIBIC

A

Adriano Alves Teixeira

CPAR

PIBIC

A

Adriano Cesar de Morais
Baroni

FACFAN

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Síntese de novos análogos
isoxazólicos clorados
derivados das neolignanas
veraguensina, grandisina e
machilina g com potencial
a vidade an leishmania
Análise do tratamento
midiá co e da visibilidade
dos casos de violência contra
a mulher na imprensa sulmato-grossense
Discursos racistas e de
intolerância contra
refugiados nas mídias sociais
brasileiras.
Megaleque ﬂuvial do rio
taquari: processos de
avulsão e sua relação com os
impactos socioeconômicos e
ambientais no pantanal sulmatogrossense
Dinâmica hidrológica e
mudanças morfológicas do
rio miranda no segmento
entre a cidade de miranda e
a base de estudos do
pantanal (ufms).
Avaliação do efeito da
peçonha bruta de animais do
gênero tyus sobre o
crescimento in vitro de
trypanosoma cruzi.
Avaliação do efeito da
peçonha bruta de animais do
gênero tyus sobre o
crescimento in vitro de
trypanosoma cruzi.
Sensor de movimento
baseado em ﬁlmes de óxido
de grafeno
Contrução de um sistema
para termogravimetria de
baixo custo
Polí ca de valorização
docente na rede estadual de
educação básica de rondônia
(2017-2020) pós emenda
cons tucional nº 95
Luta sindical e a busca da
valorização de docentes na
rede estadual de educação
básica de rondônia (20172020)

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Adriano Cesar de Morais
Baroni

FACFAN

PIBIC

A

Aguinaldo Rodrigues Gomes CPAQ

PIBIC

A

Aguinaldo Rodrigues Gomes CPAQ

PIBIC

A

Aguinaldo Silva

CPAN

PIBIC

A

Aguinaldo Silva

CPAN

PIBIC

A

Alda Maria Teixeira Ferreira

INBIO

PIBIC

A

Alda Maria Teixeira Ferreira

INBIO

PIBIC

A

Além-mar Bernardes
Gonçalves

INFI

PIBIC

A

Além-mar Bernardes
Gonçalves

INFI

PIBITI

A

Alessandra Bertasi
Nascimento

CPNA

PIBIC

A

Alessandra Bertasi
Nascimento

CPNA

PIBIC-AF

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Desenvolvimento de modelo
predi vo para ocorrência de
ﬂebotomíneos (diptera:
psychodidae:
phlebotominae) u lizando o
índice de vegetação por
diferença normalizada
Estudo e planejamento para
elaboração de um mapa
acús co no município de
naviraí - ms
Análise de substâncias para
controle de vetores aedes
aegyp e substâncias para
controle de arbovírus.
Perﬁl de morbidade
hospitalar do sus por câncer
colorretal, mato grosso do
sul, 2010 a 2019
Mortalidade por câncer
colorretal em mato grosso do
sul, 2010 a 2019
Avaliação ins tucional:
análise crí ca do
instrumento de avaliação do
desempenho docente na
modalidade presencial da
graduação na ufms
Composição química e
diges bilidade in vitro do
feno de capim-tamani
Produção e caracterís cas
morfogênicas do capimtamani em diferentes
intervalos de corte
Ciné ca de degradação do
feno do capim-tamani
colhido em diferentes
intervalos de corte
Iden ﬁcação dos casos de
leishmaniose tegumentar e
leishmaniose visceral no
município de birigui / sp e
comparação com a
prevalência em três lagoas /
ms.
Detecção dos soro pos
circulantes de vírus dengue
em vetores aedes aegyp
capturados no município de
três lagoas / ms.
A construção da iden dade
docente na formação do
licenciando em ciências
biológicas: um estado da arte

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Alessandra Gu errez de
Oliveira

INBIO

PIBIC

A

Alessandro Alves

CPNV

PIBIC

B

Alex Mar ns Machado

CPTL

PIBIC

A

Alexandra Maria Almeida
Carvalho

FAMED

PIBIC

B

Alexandra Maria Almeida
Carvalho

FAMED

PIBIC

B

Alexandre Meira de
Vasconcelos

FAENG

PIBIC

B

Alexandre Menezes Dias

FAMEZ

PIBIC

A

Alexandre Menezes Dias

FAMEZ

PIBIC

A

Alexandre Menezes Dias

FAMEZ

PIBIC

A

Aline Rafaela da Silva
Rodrigues Machado

CPTL

PIBIC

A

Aline Rafaela da Silva
Rodrigues Machado

CPTL

PIBIC

A

Amanda de Ma os Pereira
Mano

CPAN

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Tratamento de água cinza
clara bruta e pré-tratada
u lizando processos
oxida vos avançados com
aplicação de ozônio
Degradação de poluentes
emergentes em eﬂuentes de
esgoto domés co através de
processos oxida vos
avançados (poa)
Síntese e caracterização de
nanopar culados de zno e
o2 para fotodegradação do
fármaco propifenazona
Avaliação do efeito da
combinação de extratos de
plantas e an bió cos sobre
cepas resistentes de
staphylococcus aureus
Modiﬁcação estrutural do
lupeol e do b-sitosterol e
avaliação da a vidade
an bacteriana
Trabalhadores das
ruralidades: modos de
trabalho e modos de viver
Eco inovações e modelos
regionais sustentáveis: uma
análise do potencial
compe vo do pantanal sul
matogrossense
A personalidade, os valores
humanos e a perspec va de
futuro explicam as a tudes e
comportamentos próambientais em crianças?
Proposta de modelo
explica vo
Avaliando a relação entre os
valores humanos a
personalidade e a
preocupação ambiental em
crianças
Inves gação da evolução
clínica da infecção
paracoccidiódica em
indivíduos procedentes de
assentamentos rurais de
jaraguari/ms, no período de
2010 - 2020
Comportamento sicomecânico de alvenaria de
blocos de solo-cimento
autoadensável

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Amilcar Machulek Junior

INQUI

PIBIC

A

Amilcar Machulek Junior

INQUI

PIBIC

A

Amilcar Machulek Junior

INQUI

PIBITI

A

Ana Camila Michele

INQUI

PIBIC

A

Ana Camila Michele

INQUI

PIBIC

A

Ana Cláudia dos Santos

CPAR

PIBIC

B

Ana Graziele Lourenço
Toledo

CPAQ

PIBIC

B

Ana Karla Silva Soares

FACH

PIBIC

A

Ana Karla Silva Soares

FACH

PIBIC

A

Ana Paula da Costa Marques INBIO

PIBIC

A

Ana Paula da Silva Milani

PIBIC

A

FAENG

TÍTULO DA PROPOSTA
Estudo da viabilidade do uso
de rcc como agregados
reciclados em obras de
pavimentação e construção
civil/rural de campo grande
Violência domés ca em
mulheres em idade
reprodu va: estudo
documental
Evolução clínica e
tomográﬁca da aspergilose
pulmonar crônica em
pacientes atendidos no
hospital universitário da
ufms
Duração do tratamento
an fúngico em pacientes
com paracoccidioidomicose
atendidos no serviço de
referência de micoses
sistêmicas do hospital
universitário maria aparecida
pedrossian
Determinação da a vidade
fotodinâmica de nanocristais
de diamante e nanofolhas de
nitreto de carbono gra co
Determinação do potencial
citotóxico, genotóxico e
mutagênico de nanocristais
de diamante e nanofolhas de
nitreto de carbono gra co
por meio do teste allium
cepa
Efeitos do ﬂuxo de pedestres
e veículos nas interações
plantas-aves frugívoras em
área urbana de campo
grande
Carga de pólen carregada por
abelhas apis mellifera em
fragmentos de cerrado em
paisagens com diferentes
graus de urbanização
Eﬁcácia de den frícios
bioa vos a base de cálcio e
fosfato no controle da
erosão/abrasão de esmalte
Estudo das pressões
horizontais nas paredes
ver cais de silos baixos com
descarregamento excêntrico

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Ana Paula da Silva Milani

FAENG

PIBITI

A

Ana Paula de Assis Sales

INISA

PIBIC

B

Anamaria Mello Miranda
Paniago

FAMED

PIBIC

A

Anamaria Mello Miranda
Paniago

FAMED

PIBIC

A

Anderson Rodrigues Lima
Caires

INFI

PIBIC

A

Anderson Rodrigues Lima
Caires

INFI

PIBIC

A

Andréa Cardoso de Araujo

INBIO

PIBIC

A

Andréa Cardoso de Araujo

INBIO

PIBIC

A

Andrea Freire de
Vasconcelos Eckelberg

FAODO

PIBIC

A

Andrés Ba sta Cheung

FAENG

PIBITI

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Padrões de distribuição de
papilionoideae arbóreas e
arbus vas do pantanal
brasileiro
Literatura e gastronomia entre memórias e afetos
A alma encantada das ruas
em produções literárias
brasileiras
Avaliação da evolução da
cobertura do solo unidade
de conservação sesc
pantanal mato grosso
Avaliação da evolução da
cobertura do solo da unidade
de conservação rumo ao
oeste pantanal mato grosso
do sul
Análise de imagens de
satélite mul -temporal em
ndvi do monumento natural
estadual morro de santo
antônio para levantamento
dos impactos humanos na
região.
As fronteiras conceituais
entre migração, mobilidade
indígena e o nomadismo
cultural: povos tradicionais e
a relação entre mobilidade e
fronteira.
Mobilidade do povo guarani
na fronteira - as prá cas
culturais do óbito e do
sepultamento.
Educação e fronteira - uma
análise antropológica dos
impactos da rota bioceânica
e os povos indígenas entre
brasil e paraguai
Hidrotopônimos na
toponímia urbana de campo
grande/ms: o que revelam os
dados toponímicos das
regiões urbanas do bandeira
e do anhanduizinho
Léxico regional: um estudo
na área das a vidades
agropastoris na região
sudestedo brasil com base
em dados do projeto alib.
Tecnologias móveis e
educação matemá ca:
explorando o celular e o
arduino no ensino médio

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Angela Lúcia Bagnatori
Sartori

INBIO

PIBIC

A

Angela Maria Guida

FAALC

PIBIC

A

Angela Maria Guida

FAALC

PIBIC

A

Antonio Conceição Paranhos
FAENG
Filho

PIBIC

A

Antonio Conceição Paranhos
FAENG
Filho

PIBIC

A

Antonio Conceição Paranhos
FAENG
Filho

PIBIC

A

Antonio Hilario Aguilera
Urquiza

FACH

PIBIC

A

Antonio Hilario Aguilera
Urquiza

FACH

PIBIC

A

Antonio Hilario Aguilera
Urquiza

FACH

PIBIC

A

Aparecida Negri Isquerdo

FAALC

PIBIC

A

Aparecida Negri Isquerdo

FAALC

PIBIC

A

Aparecida Santana de Souza
Chiari

INMA

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Celular e educação
matemá ca:
desenvolvimento e uso de
um aplica vo para o estudo
de equações no ensino
fundamental
Educação interproﬁssional e
prá ca colabora va: a
percepção dos discentes
par cipantes do petsaúde/interproﬁssionalidade.
O mização de desempenho
térmico/energé co de
ediﬁcações usando o
programa energyplus
Desenvolvimento de um
painel bioclimá co para os
climas de mato grosso do sul
para suporte ao projeto de
ediﬁcações energe camente
eﬁcientes
Percepções católicas sobre o
hiv/aids: etnograﬁa com a
pastoral da aids de campo
grande
Pandemia e percepções
católicas: etnograﬁa no
santuário estadual de nossa
senhora do perpétuo socorro
Ecossistemas de so ware
"mortos": uma visão a par r
de devrel (developer
rela ons)
Modelagem ecológica
(produção, ﬂuxo de energia e
ciclagem) aplicados à devrel
e ecossistemas de so ware
Iden ﬁcação de alunos
precoces com indicadores de
altas
habilidades/superdotação na
cidade de corumbá
Análise da gestão de resíduo
sólido em comunidade
ribeirinhas no pantanal sul
mato-grossense
Estudo da dinâmica espacial
e temporal das inundações
do rio paraguai no trecho
corumbá a porto mur nho
A interproﬁssionalidade na
percepção de usuários do
sistema único de saúde

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Aparecida Santana de Souza
Chiari

INMA

PIBIC

A

Arthur de Almeida Medeiros INISA

PIBIC

A

Arthur Santos Silva

FAENG

PIBIC

A

Arthur Santos Silva

FAENG

PIBITI

A

Asher Grochowalski Brum
Pereira

FACH

PIBIC

B

Asher Grochowalski Brum
Pereira

FACH

PIBIC

B

Awdren de Lima Fontão

FACOM

PIBIC

B

Awdren de Lima Fontão

FACOM

PIBIC

B

Bárbara Amaral Mar ns

CPAN

PIBIC

B

Beatriz Lima de Paula Silva

CPAN

PIBIC

A

Beatriz Lima de Paula Silva

CPAN

PIBIC

A

Beatriz Maria Jorge

CPCX

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Adesão ao tratamento
an rretroviral de indivíduos
com hiv/aids e fatores
relacionados.
Resiliência, suporte social e
familiar de indivíduos com
hiv/aids e sua relação com a
adesão ao tratamento
Análise da eﬁciência de
metaheurís cas baseadas
em busca local na solução do
problema da mochila
mul dimensional
Fenologia de psi acanthus
acinarius (loranthaceae) em
área de ecótono cerradopantanal
Prevalência de hipertensão
arterial sistêmica, de
diabetes mellitus e uso de
medicamentos em idosos
cadastrados na estratégia
saúde da família
Relação entre desempenho
cogni vo e ocorrência de
quedas em idosos
cadastrados na estratégia
saúde da família
'Análise da composição sico
química e de pep deos da
polpa da mangaba
(hancornia speciosa)'
Desenvolvimento de
sensores eletroquímicos e
disposi vos microﬂuídicos de
baixo custo para aplicações
em diagnós co clínico,
monitoramento ambiental e
análises forenses
Estratégias para a o mização
do desempenho analí co de
sensores eletroquímicos
fabricados por técnicas de
impressão 3d
Aplicação de espectroscopia
-ir e ro nas de aprendizado
de máquina para
diferenciação entre grãos de
milho transgênico e
convencional
Caracterização de bioﬂuidos
por espectroscopia óp ca

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Bianca Cris na Ciccone
Giacon Arruda

INISA

PIBIC

A

Bianca Cris na Ciccone
Giacon Arruda

INISA

PIBIC

A

Bianca de Almeida Dantas

FACOM

PIBIC

A

Bruna Gardenal Fina Cicalise CPAQ

PIBIC

A

Bruna More

Luchesi

CPTL

PIBIC

A

Bruna More

Luchesi

CPTL

PIBIC

A

Bruna Paola Murino Rafacho FACFAN

PIBIC

A

Bruno Gabriel Lucca

INQUI

PIBIC

A

Bruno Gabriel Lucca

INQUI

PIBIC

A

Bruno Spolon Marangoni

INFI

PIBIC

A

Bruno Spolon Marangoni

INFI

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Uso da espectroscopia de
ruptura induzida por laser
(libs) como ferramenta para
dis nguir sementes de soja
de alto e baixo vigor.
Expressão de p16 em células
epiteliais e tnf em epitélio e
estroma de de cérvice
uterina de pacientes
infectadas por hpv de alto
risco oncogênico.
Efeitos dos estágios
fenológicos de ludwigia
nervosa (onagraceae) sobre
a comunidade de aranhas
associadas
A presença de formigas
altera a frequência e duração
das visitas de polinizadores
em croton sp.
(euphorbiaceae)?
Desempenho produ vo e
reprodu vo de ovelhas
suplementadas com
diferentes níveis de
suplementação protéicoenergé ca em pastagem de
brachiaria brizantha cv.
Marandu
Efeito da nutrição materna
no desempenho produ vo e
reprodu vo de borregas
suplementadas em pastagem
Erva-mate como
an oxidante na terminação
de cordeiros em pastagem
Gestão pública e governança
inteligente: princípios de
promoção de saúde em meio
a uma ameaça pandêmica.
Um ﬁlho de álvaro de
campos: o diálogo entre a
máquina de fazer espanhóis
e 'tabacaria'
A iden dade da nação nos
contos de luís bernardo
honwana, ungulani ba ka
khosa e mia couto
O perﬁl dos egressos e a
organização curricular dos
mestrados proﬁssionais em
ensino de ciências em mato
grosso do sul: impactos na
formação con nuada de
professores.

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Bruno Spolon Marangoni

INFI

PIBIC

A

Cacilda Tezelli Junqueira
Padovani

INBIO

PIBIC

A

Camila Aoki

CPAQ

PIBIC

A

Camila Aoki

CPAQ

PIBIC

A

Camila Celeste Brandão
Ferreira ítavo

FAMEZ

PIBIC

A

Camila Celeste Brandão
Ferreira ítavo

FAMEZ

PIBIC

A

Camila Celeste Brandão
Ferreira ítavo

FAMEZ

PIBIC

A

Camila Moreira Almeida de
Miranda

ESAN

PIBITI

A

Carina Marques Duarte

CPAN

PIBIC

B

Carina Marques Duarte

CPAN

PIBIC

B

Carla Busato Zandavalli

FAED

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
A vidade an promas gota
in vitro de análogos
izoxazólicos clorados
Documentos ins tucionais
da educação básica
(brasileira/boliviana) e o
contexto fronteiriço (brasilbolívia) em corumbá/ms:
análises sobre a disciplina
educação sica escolar
Avaliação de técnicas de
espectroscopia para
detecção de fraudes por
subs tuição em produtos
cárneos.
Avaliação de técnicas de
espectroscopia para
detecção de resíduos de
an microbianos em leite
bovino
Thompson e a lógica
histórica
Base de dados para o
repertório sobre a
iconograﬁa augustana do
museu histórico nacional parte 2
Controle de qualidade do gás
liquefeito do petróleo
Análise histopatológica
branquial em lambaris
(astyanax lacrustre) expostos
ao pes cida lambdacialotrina
Avaliação do potencial
hidráulico da u lização do
polímero acrilonitrila
butadieno es reno na
produção de peças para
sistemas de distribuição de
água
Mecanismos de governança
em startups do agronegócio:
um estudo bibliométrico
Avaliação do efeito sinérgico
da combinação de lglutamina, alfa-tocoferol e
querce na sobre as células
gliais entéricas de ratos
diabé cos
Análise morfológica e
quan ta va de neurônios
entéricos de ratos diabé cos
tratados com l-glutamina,
alfa-tocoferol e querce na

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Carla Cardozo Pinto de
Arruda

INBIO

PIBIC

A

Carlo Henrique Golin

CPAN

PIBIC

A

Carlos Alberto do
Nascimento Ramos

FAMEZ

PIBIC

A

Carlos Alberto do
Nascimento Ramos

FAMEZ

PIBIC

A

Carlos Ba sta Prado

FACH

PIBIC

A

Carlos Eduardo da Costa
Campos

FACH

PIBIC

A

Carlos Eduardo Domingues
Nazario

INQUI

PIBIC

A

Carlos Eurico dos Santos
Fernandes

INBIO

PIBIC

A

Carlos Nobuyoshi Ide

FAENG

PIBIC

A

Caroline Foscaches de
Oliveira Quevedo

ESAN

PIBIC

B

Catchia Hermes Uliana

CPTL

PIBIC

A

Catchia Hermes Uliana

CPTL

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Proto pagem de fotocélula a
combus vel microﬂuídica
impressa em 3d
Construção de célula a
combus vel microﬂuídica
compar mentada impressa
em 3d
Professores no contexto da
educação do
campo:processos forma vos
Bene cio da prestação
con nuada (bpc): da lei
13.981/2020 e dos impactos
na administração pública
federal
Avaliação ambiental no
entorno do reservatório de
jupiá, três lagoas-ms
Avaliação econômica de
planos nutricionais de
energia líquida para suínos
em crescimento e
terminação
Avaliação econômica de
planos nutricionais de lisina
diges vel para suínos em
crescimento e terminação
Analise de imagens de
mamoeiro carica papaya l.
Na qualidade ﬁsiológica de
sementes
Comparação do desempenho
ﬁsico de atletas avaliados em
testes sicos gerais e
especíﬁcos para a
modalidade
Associação entre o consumo
alimentar e o desempenho
sico de atletas
Espectroscopia no
infravermelho aplicada à
análise de bioﬂuidos bovinos
Desenvolvimento de uma
técnica para diferenciação de
bactérias gram-nega vas
patogênicas a par r da
análise do espectro de
absorção óp ca na região do
infravermelho
Suplementação da nutrição
boratada na soja e os
impactos nos componentes
agronômicos

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Cauê Alves Mar ns

INFI

PIBIC

A

Cauê Alves Mar ns

INFI

PIBIC

A

Celia Beatriz Pia

FAED

PIBIC

A

César Augusto Silva da Silva

FADIR

PIBIC

A

Cesar Cardoso Ferreira

CPTL

PIBIC

B

Charles Kiefer

FAMEZ

PIBIC

A

Charles Kiefer

FAMEZ

PIBIC

A

Charline Zara n Alves

CPCS

PIBIC

A

Chris anne de Faria Coelho
Ravagnani

FAED

PIBIC

A

Chris anne de Faria Coelho
Ravagnani

FAED

PIBIC

A

Cicero Rafael Cena da Silva

INFI

PIBIC

A

Cicero Rafael Cena da Silva

INFI

PIBIC

A

Cid Naudi Silva Campos

CPCS

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Silício e excesso de boro na
soja: efeitos nutricionais e
bioquímicos
Quem tem medo do humor
das mulheres? Uma história
das mulheres no humor
gráﬁco no brasil (1970-2020)
História é coisa séria! Uma
análise sobre humor e riso
na historiograﬁa brasileira
(1981-2019)
Inves gação da incorporação
e de viabilidade de derivado
de porﬁrina em aspergillus
ﬂavus
Detecção de an corpos an zika em gestantes no ﬁcadas
com infecção pelo vírus zika
em campo grande, mato
grosso do sul, 2015-2018
Pesquisa de an corpos an zika em nascidos vivos
expostos ao vírus zika em
campo grande, mato grosso
do sul, 2015-2018
A evapotranspiração em
sistemas naturais de
tratamento de eﬂuentes:
formação de ilhas de frescor
Comparação por contraste
sobre as condições de
dignidade humana e
conﬂitos socioambientais
entre as áreas urbana e rural
na mesorregião do bolsão
sul-matogrossense: o caso da
cidade de três lagoas e seu
entorno
Aplicabilidade de ins tutos
dogmá cos ﬁnalistas em
decisões criminais na
comarca de três lagoas nos
úl mos cinco anos (2015 2020)
Do pátrio poder à autoridade
parental das famílias plurais
Direito, medicina e beleza:
para onde caminha a
humanidade?
Estrutura da vegetação em
cordilheiras do pantanal do
abobral e nhecolândia
Cyperaceae juss. No parque
natural municipal das
capivaras, três lagoas-ms

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Cid Naudi Silva Campos

CPCS

PIBIC

A

Cin a Lima Crescencio

CPTL

PIBIC

A

Cin a Lima Crescencio

CPTL

PIBIC

A

Clarice Rossato Marche

INBIO

PIBIC

B

Claudia Du Bocage Santos
Pinto

INISA

PIBIC

A

Claudia Du Bocage Santos
Pinto

INISA

PIBIC

A

Cláudia Gonçalves Vianna
Bacchi

FAENG

PIBIC

A

Cláudio Ribeiro Lopes

CPTL

PIBIC

A

Cláudio Ribeiro Lopes

CPTL

PIBIC-AF

A

Cleber Aﬀonso Angeluci

CPTL

PIBIC

A

Cleber Aﬀonso Angeluci

CPTL

PIBIC

A

Climbiê Ferreira Hall

CPTL

PIBIC

A

Climbiê Ferreira Hall

CPTL

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Monitoramento de
tempestades no pantanal e
em campo grande -ms
Tecnologias digitais no
ensino superior: uma análise
do impacto da covid-19 na
ro na de aprendizagem dos
estudantes de graduação e
pós-graduação da ufms
As plataformas de moocs e o
design funcional: par metros
de qualidade e inovação na
aprendizagem aberta e a dist
ncia
O "bilinguajeo" na obra de
suzy delgado
Renée ferrer: um pensar
outro na literatura paraguaia
Inﬂuência do treinamento
curto de alta intensidade na
variabilidade da frequência
cardíaca em pacientes com
depressão
Inﬂuência do treinamento
curto de alta intensidade na
capacidade de salto em
pacientes com depressão
Inﬂuência do treinamento
curto de alta intensidade na
força de preensão manual
em pacientes com depressão
Inﬂuência de fatores de risco
nos movimentos
generalizados de recémnascidos pré-termo
hospitalizados
Potencial nutricional e
an oxidante da portulaca
oleracea
Avaliação da a vidade
an câncer e toxicidade
aguda de ol-4-m3c (análogo
da combretasta na a-4)
Guias de iden ﬁcação de
borboletas frugívoras da
região da serra da
bodoquena
Caracterís cas do pré-natal e
parto de mulheres indígenas
terena residentes na área
urbana de campo grande,
mato grosso do sul

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Clovis Lasta Fritzen

INFI

PIBIC

A

Daiani Damm Tone o
Riedner

FAED

PIBIC

B

Daiani Damm Tone o
Riedner

FAED

PIBIC

B

FAALC

PIBIC

A

FAALC

PIBIC

A

Daniel Alexandre Boullosa
alvarez

INISA

PIBIC

A

Daniel Alexandre Boullosa
alvarez

INISA

PIBIC

A

Daniel Alexandre Boullosa
alvarez

INISA

PIBIC

A

Daniele de Almeida Soares
Marangoni

INISA

PIBIC

A

Danielle Bogo

FACFAN

PIBIC

A

Danielle Bogo

FACFAN

PIBIC

A

Danilo Bandini Ribeiro

INBIO

PIBIC

A

Deise Bresan

FACFAN

PIBIC

A

Damaris Pereira Santana
Lima
Damaris Pereira Santana
Lima

TÍTULO DA PROPOSTA
Fatores associados ao
aleitamento materno na
primeira hora de vida de
crianças indígenas terena
residentes na área urbana de
campo grande, mato grosso
do sul
Isolamento e caracterização
de produtos de
biotransformação dos
triterpenos a- e - amirina da
resina da casca de pro um
heptaphyllum (aubl.)
Marchand por aspergillus sp
Avaliações químicas dos
frutos secos de qualea
grandiﬂora mart.
(vochysiaceae) e suas
propriedades an bacteriana
e an bioﬁlme
Síntese de óxido de grafeno a
par r do açúcar e sua
aplicação no tratamento de
água.
Síntese de óxido de grafeno a
par r do açúcar e sua
aplicação no tratamento de
água.
Aspectos biogeográﬁcos da
coleção de an bios do
laboartório mapinguari, ufms
História natural da
jararaquinha-do-brejo
(thamnodynastes
chaquensis) no pantanal sul
Redescrição do canto de
anúncio de physalaemus
biligonigerus (cope, 1861) e
p. Marmoratus (reinhardt &
lütken, 1862) (anura,
leptodactylidae)
Crescimento de grafeno
epitaxial sobre cobre
Avaliação da contaminação
do leite materno por
mercúrio na população
ribeirinha do rio madeira
Inﬂuência da temperatura
sobre as caracterís cas do
leite cru ordenhado
manualmente no pantanal
sul-mato-grossense

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Deise Bresan

FACFAN

PIBIC

A

Denise Brentan da Silva

FACFAN

PIBIC

A

Denise Brentan da Silva

FACFAN

PIBIC

A

Diego Carvalho Barbosa
Alves

INFI

PIBIC

A

Diego Carvalho Barbosa
Alves

INFI

PIBIC

A

Diego José Santana Silva

INBIO

PIBIC

A

Diego José Santana Silva

INBIO

PIBIC

A

Diego José Santana Silva

INBIO

PIBIC

A

Diogo Duarte dos Reis

INFI

PIBIC

A

Diovany Doﬃnger Ramos

FAED

PIBIC

A

Dirce Ferreira Luz

CPAQ

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
O programa academia &
futebol como polí ca pública
de acesso ao esporte
educacional
Avaliação de polí cas
públicas de acesso ao
esporte educacional: o caso
do pst universitário da ufms
Releituras da imagem e da
pharmakis de circe pelo ﬁlme
ulysses, de 1954:
apropriações do paganismo
da odisseia de homero a
par r do cinema italiano
Diálogos entre história e
cinema: um estudo do ﬁlme
"jovens bruxas" e a
construção representacional
da wicca pelo olhar da arte
Segundo estudo
cromossômico em aranha da
família trochanteriidae
(araneomorphae, dionycha):
o gênero mono pico vec us
simon, 1897
Primeiro estudo
cromossômico em aranha do
gênero cheiracanthium
c.l.koch, 1839 (dionycha,
cheiracanthiidae) na região
neotropical
Produção orgânica via
organização de controle
social: o caso do grupo-bemestar, ladário-ms
Desobediência epistêmica e
direito em a hora da estrela:
clarice lispector uma
intelectual da(s) lei(s)
Avaliação da via pi3k e ekr na
diferenciação promovida
pelo atp em células-tronco
hematopoé cas
Função do receptor p2x7 na
mielopoese murina
Avaliação de mecanismos de
morte de pep deos
an microbianos em células
tumorais
Estudo cario pico em
espécies de myrmeleon
(neuroptera,
myrmeleon dae) do
pantanal de mato grosso do
sul

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Dirceu Santos Silva

FAED

PIBIC

A

Dirceu Santos Silva

FAED

PIBIC-AF

A

Dolores Puga Alves de Sousa CPTL

PIBIC

A

Dolores Puga Alves de Sousa CPTL

PIBIC

A

Douglas de Araujo

INBIO

PIBIC

A

Douglas de Araujo

INBIO

PIBIC

A

Edgar Aparecido da Costa

CPAN

PIBIC

A

Edgar Cézar Nolasco dos
Santos

FAALC

PIBIC

A

Edgar Julian Paredes
Gamero

FACFAN

PIBIC

A

Edgar Julian Paredes
Gamero

FACFAN

PIBIC

A

Edgar Julian Paredes
Gamero

FACFAN

PIBIC

A

PIBIC

B

Edihanne Gamarra Arguelho CPAQ

TÍTULO DA PROPOSTA
Iden ﬁcação gené ca de
espécies de myrmeleon
(neuroptera,
myrmeleon dae) do
pantanal
O ensino de esta s ca no
ensino primário no período
do movimento da
matemá ca moderna:
saberes a ensinar e para
ensinar
Desenvolvimento de
estratégias moleculares para
detecção de alfa talassemia
Desempenho dos sistemas
de cromatograﬁa líquida de
alta performance (hplc)
trinity ultra2 resolu on e
trinity premier resolu on
para o diagnós co
laboratorial das
hemoglobinopa as
Análise de sismogramas das
estações sismográﬁcas de
mato grosso do sul, no
período de 2015 a 2016
Análise de dentes isolados de
terópodes da formação são
josé do rio preto (grupo
bauru, bacia bauru):
implicações taxonômicas e
paleoambientais.
Síntese de carbamatos
aromá cos subs tuídos
como potenciais inibidores
da enzima ace lcolinesterase
Biotransformação do
herbicida atrazina u lizando
fungos ﬁlamentosos
Transferência de aprendizado
em séries temporais
u lizando redes neurais
convolucionais aplicados a
bolsa de valores
Reconhecimento de faces
aplicados em câmeras de
monitoramento
Avaliação da a vidade
an trombó ca de extratos
supercrí cos de agaricus
bisporus

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Edihanne Gamarra Arguelho CPAQ

PIBIC

B

Edilene Simões Costa dos
Santos

INMA

PIBIC

B

Edis Belini Junior

CPTL

PIBIC

A

Edis Belini Junior

CPTL

PIBIC

A

Edna Maria Facincani

FAENG

PIBIC

A

Edna Maria Facincani

FAENG

PIBIC

A

Edson dos Anjos dos Santos

INBIO

PIBIC

A

Edson dos Anjos dos Santos

INBIO

PIBIC

A

Edson Takashi Matsubara

FACOM

PIBIC

A

Edson Takashi Matsubara

FACOM

PIBITI

A

Eduardo Benede

FACFAN

PIBIC

A

Pariso o

TÍTULO DA PROPOSTA
Violência domés ca e
isolamento social: prá cas
discursivo-puni vas contra
mulheres e(m) bole ns de
ocorrência da deam de
campo grande- ms
Avaliação de risco à saúde
humana de macro e
microelementos devido a
ingestão de ﬁtoterápicos
u lizados para o tratamento
da obesidade
Determinação da
composição de minerais com
propriedade an oxidante em
moringa oleifera: planta
medicinal com potencial
terapêu co e nutricional
Desaﬁos para realização da
alta na atenção domiciliar
Operacionalização do serviço
de atenção domiciliar na
perspec va de proﬁssionais
de saúde.
Modelagem matemá ca em
esclerose múl pla
Aplicabilidade da morfologia
natural na arquitetura e
construção matemá ca
Es ma va de carbono da
cobertura arbóreo-arbus va
de um fragmento em campus
universitário
Sintaxe espacial aplicada a
bacia hidrográﬁca urbanaprosa, campo grande, ms
Comportamento maternoﬁlial de bovinos zebuinos
man dos em sistemas de
integração pecuária-ﬂoresta
Vigor e taxa de mortalidade
de bezerros zebuínos
nascidos em sistemas de
integração pecuária-ﬂoresta
Saúde e modernização do
abastecimento de água em
ms entre os períodos 19451988: o caso de corumbá
Crimes ﬁscais: uma aplicação
em análise de séries
temporais.

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Elaine de Moraes Santos

FAALC

PIBIC

A

Elaine Silva de Pádua Melo

FAMED

PIBIC

A

Elaine Silva de Pádua Melo

FAMED

PIBIC

A

Elen Ferraz Teston

INISA

PIBIC

A

Elen Ferraz Teston

INISA

PIBIC

A

Elen Viviani Pereira
Spreaﬁco

INMA

PIBIC

A

Elen Viviani Pereira
Spreaﬁco

INMA

PIBIC

A

Eliane Guaraldo

FAENG

PIBIC

A

Eliane Guaraldo

FAENG

PIBITI

A

Eliane Vianna da Costa e
Silva

FAMEZ

PIBIC

A

Eliane Vianna da Costa e
Silva

FAMEZ

PIBIC

A

Elisa Pinheiro de Freitas

CPAN

PIBIC

A

Elisabeth Regina de Toledo

CPAN

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Análise esta s ca dos
impactos do covid-19 nas
ﬁnanças públicas e seus
efeitos na biopolí ca local
sobre trabalhadores de
corumbá/ms
Bioa vidade de bactérias e
vírus entomopatogênicos no
manejo de spodoptera
cosmioides (lepidoptera:
noctuidae)
Adjuvantes e fungos
entomopatogênicos: estudo
da compa bilidade em
culturas agrícolas
Efeito da suplementação de
polissacarídeos solúveis
provenientes da hancornia
speciosa (mangaba) sobre a
mo lidade intes nal de
camundongos com
cons pação
Potencial biotecnológico e
caracterização sico-química
dos resíduos industriais da
cevada e da batata
Fraseologismos da área
semân ca das plantas: um
estudo com base nos dados
do tesouro do léxico
patrimonial galego e
português
Violência de gênero: uma
análise da efe vidade de
polí cas e programas de
atendimento, combate e
enfretamento à violência
contra mulher no município
de três lagoas - ms
Violência sexual no cárcere:
uma análise da
responsabilidade penal pela
prá ca dos crimes de
estupro e importunação
sexual via omissão imprópria
Mudança no uso e cobertura
da terra na bacia hidrográﬁca
do rio miranda, ms
Inﬂuência de
an microbianos e an inﬂamatórios sobre a
formação de aderências
abdominais e a resistência da
cicatriz cirúrgica

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Elisabeth Regina de Toledo

CPAN

PIBIC

B

Elisângela de Souza Loureiro CPCS

PIBIC

A

Elisângela de Souza Loureiro CPCS

PIBIC

A

Elisvânia Freitas dos Santos

FACFAN

PIBIC

A

Elisvânia Freitas dos Santos

FACFAN

PIBITI

A

Elizabete Aparecida
Marques

FAALC

PIBIC

A

Elton Fogaça da Costa

CPTL

PIBIC

B

Elton Fogaça da Costa

CPTL

PIBIC

B

Emerson Figueiredo Leite

CPAQ

PIBIC

A

Eric Schmidt Rondon

FAMEZ

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Efeitos da ozonização de
ﬂuidos de lavagem
abdominal sobre as
aderências abdominais e a
cicatrização da parede
abdominal
Ocorrência de micronycteris
cf. Sanborni (phyllostomidae)
no sudoeste do cerrado
brasileiro, mato grosso do sul
Polinização e dispersão de
sementes por morcegos no
planalto da bodoquena,
mato grosso do sul
[renovação]
Fenologia reprodu va e uso
de abrigo por morcegos
natalus macrourus na serra
da bodoquena, mato grosso
do sul
O discurso de miró sobre a
criação: uma análise
compara va com o discurso
de john dewey sobre
experiência e educação
Modelagem esta s ca para
predição do número de casos
de dengue na cidade de
campo grande - ms
Comportamento da
morbidade e mortalidade da
covid 19 nas populações das
microrregiões geográﬁcas de
aquidauana, baixo pantanal e
bodoquena/ms - 2020 a
2021
História, memória e futebol:
narra vas acerca do esporte
das "mul dões"
Distribuição espacial da
incidência de leishmaniose
visceral em campo grande,
mato grosso do sul, 2001 a
2018
Caracterização clínica de
nascidos vivos expostos ao
vírus zika em campo grande,
estado de mato grosso do
sul, 2015-2017
Avaliação do potencial de
fungos ﬁlamentosos no
controle biológico de fungos
patogênicos de soja

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Eric Schmidt Rondon

FAMEZ

PIBIC

A

Erich Arnold Fischer

INBIO

PIBIC

A

Erich Arnold Fischer

INBIO

PIBIC

A

Erich Arnold Fischer

INBIO

PIBIC

A

Erika Natacha Fernandes de
Andrade

CPAN

PIBIC

A

Erlandson Ferreira Saraiva

INMA

PIBIC

A

Eva Teixeira dos Santos

CPAQ

PIBIC

A

Everton de Albuquerque
Cavalcan

CPAN

PIBIC

B

Everton Falcão de Oliveira

INISA

PIBIC

A

Everton Falcão de Oliveira

INISA

PIBIC

A

Fabiana Fonseca Zanoelo

INBIO

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Avaliação da produção de
hidrolases pelo fungo
termo lico rasamsonia
compos cola visando
degradação de biomassa o
lignocelulósica
Perﬁl do consumo alimentar
e de suplementação de
jogadores de futebol
proﬁssionais: comparação
por diferentes inquéritos
alimentares
U lização da amêndoa da
bocaiuva no
desenvolvimento de bolo
po "muﬃn" hiperproteico
para espor stas e atletas:
caracterização sico-química
e aceitabilidade sensorial
Urbanização e
abastecimento de água na
região sul do mato grosso na
primeira metade do século
xx
Uma prospecção
bibliográﬁca sobre as
relações entre educação e
pobreza no brasil da
primeira república
Relações entre frequência de
incêndios e estrutura das
paisagens no pantanal:
implicações para o manejo
da região
Relação do estresse hídrico
na fenologia e temperatura
foliar na cultura do milho
Semeadura da cultura da
soja em taxa variável em
função da condu vidade
elétrica aparente do solo
Desenvolvimento de sistema
para análise de células
fotovoltaicas u lizadas como
fonte de energia em sistemas
embarcados aplicados na
pecuária de precisão
Efeito da aplicação de
vitamina a injetável sobre as
medidas de ultrassonograﬁa
de vacas nelore subme das a
um protocolo de
inseminação ar ﬁcial em
tempo ﬁxo (ia )

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Fabiana Fonseca Zanoelo

INBIO

PIBIC-AF

A

Fabiane La Flor Ziegler
Sanches

FACFAN

PIBIC

A

Fabiane La Flor Ziegler
Sanches

FACFAN

PIBITI

A

Fabiano Quadros Ruckert

CPAN

PIBIC

A

Fabiano Quadros Ruckert

CPAN

PIBIC

A

Fabio de Oliveira Roque

INBIO

PIBIC

A

Fábio Henrique Rojo Baio

CPCS

PIBIC

A

Fábio Henrique Rojo Baio

CPCS

PIBIC

A

Fábio Iaione

FACOM

PIBIC

A

Fábio José Carvalho Faria

FAMEZ

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Estudo de sistemas quân cos
com frustração geométrica
Transporte total de
sedimentos em bacia
urbana: monitoramento da
qualidade ambiental
Desenvolvimento sustentável
e o trade oﬀ da
sustentabilidade no setor de
celulose e papel.
Técnicas de aprendizagem de
máquina supervisionada e
não supervisionada para
reconhecimento de padrões
e análise de clustering nas
cidades do mato grosso do
sul?.
Habitação social no brasil,
1930-1964
Edi cios de apartamentos no
brasil contemporâneo: novas
formulações projetuais
Jornalismo, cultura e
memória: mapeamento no
jornal correio do estado
Estudo químico e avaliação
dos potenciais an oxidante
e an tumoral de uma
amostra de própolis
produzida por abelha sem
ferrão ocorrente no cerrado
de mato grosso do sul
Estudo químico de uma
amostra de própolis
produzida na região sul de
mato grosso do sul e
avaliação de seus potenciais
an oxidante e an tumoral.
Status da suscep bilidade de
rhipicephalus (boophilus)
microplus ao ﬂuazuron
Química verde aplicada ao
controle de rhipicephalus
microplus: spinosad + ácido
láurico
Um estudo da base
econômica dos municípios
que compõem a bacia do rio
miranda
Taxonomia integra va de
astyanax abramis (jenyns) e
a. Lacustris (lütken) na bacia
do alto rio paraguai
(characiformes: characidae)

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Fábio Mallmann Zimmer

INFI

PIBIC

A

Fábio Veríssimo Gonçalves

FAENG

PIBIC

A

Fabrícia Gladys Fernandes
da Silva Rossato

FAENG

PIBIC

B

Fabrícia Gladys Fernandes
da Silva Rossato

FAENG

PIBIC-AF

B

Felipe Anitelli

CPNV

PIBIC

B

Felipe Anitelli

CPNV

PIBIC

B

Felipe Quin no Monteiro
Lima

FAALC

PIBIC

B

Fernanda Rodrigues Garcez

INQUI

PIBIC

A

Fernanda Rodrigues Garcez

INQUI

PIBIC

A

Fernando de Almeida Borges FAMEZ

PIBIC

A

Fernando de Almeida Borges FAMEZ

PIBITI

A

Fernando Rodrigo Farias

CPAQ

PIBIC

B

Fernando Rogério de
Carvalho

INBIO

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Chave pictórica para
iden ﬁcação de hypostomus
lacepède da bacia do alto rio
paraguai (teleostei:
siluriformes)
Fatores relevantes para o
consumo de alimentos
inovadores: o caso da carne
ar ﬁcial
Análise da aceitação dos
consumidores de
nanotecnologia em
alimentos
Estrutura e desenvolvimento
do fruto de trema micrantha
(cannabaceae): importância
taxonômica, ecológica e
potencial ﬁtoterápico
Estrutura e desenvolvimento
do fruto de pterocel s
tatarinowii (cannabaceae):
aplicação taxonômica e
ecológica
Anatomia e evolução ﬂoral
em aiouea trinervis
(lauraceae)
Valorando e valorizando
áreas verdes urbanas
Mapeamento das formas de
relevo da área entre os rios
vermelho, abobral e parte sul
do leque ﬂuvial do taquari,
pantanal sul-matogrossense.
Análise
hidrossedimentológica do rio
vermelho, pantanal de mato
grosso do sul
Diversidade gené ca de
populações naturais de
discocactus ferricola buining
& brederoo, corumbá, ms
Construção de banco de dna
genômico de bromeliaceae e
cactaceae de mato grosso do
sul
Avaliação da adição de
exossomas de oviduto felino
sobre a qualidade do sêmen
descongelado de onçaspintadas.

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Fernando Rogério de
Carvalho

INBIO

PIBIC

A

Filipe Quevedo Pires de
Oliveira e Silva

ESAN

PIBIC

A

Filipe Quevedo Pires de
Oliveira e Silva

ESAN

PIBIC

A

Flávia Maria Leme

INBIO

PIBIC

A

Flávia Maria Leme

INBIO

PIBIC

A

Flávio Macedo Alves

INBIO

PIBIC

A

Franco Leandro de Souza

INBIO

PIBIC

A

Frederico dos Santos
Gradella

CPTL

PIBIC

A

Frederico dos Santos
Gradella

CPTL

PIBIC

A

Gecele Matos Paggi

FACFAN

PIBIC

A

Gecele Matos Paggi

FACFAN

PIBITI

A

Gediendson Ribeiro de
Araujo

FAMEZ

PIBITI

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Impactos de diferentes
estratégias de manejo de
ovinos de corte sobre a
estrutura e acúmulo de
forragem do capim-marandu
Estratégias de manejo do
pastejo e sua inﬂuência no
comportamento inges vo de
ovinos de corte em
pastagens de capimmarandu
Efeito de diferentes
estratégias de manejo do
capim-marandu sobre a
produ vidade de ovinos de
corte
Negócios com impacto social
e o o desenvolvimento do
turismo de base comunitária:
um estudo em corumbá-ms
Ecossistema dos negócios
com impacto social e o
potencial do turismo
comunitário: um estudo em
corumbá-ms
Análise do comportamento
dos preços das frutas,
legumes e verduras (ﬂv)
percebidos pelos
consumidores no município
de aquidauana-ms.
Direitos humanos, liberdade
de expressão e fake news: a
(des)informação como
ameaça à democracia
Produção eletrocatalisadores
de baixo custo a base de
pirofosfato combinado com
níquel, cobalto e pla na
aplicados às reações de
desprendimento de
hidrogênio e oxigênio
Síntese e estudo de
eletrocatalisadores metálicos
? Pd/pt ancorado em
grafeno de baixo custo
aplicados às reações de
desprendimento de
hidrogênio e oxigênio, e
redução de oxigênio

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Gelson dos Santos Difante

FAMEZ

PIBIC

A

Gelson dos Santos Difante

FAMEZ

PIBIC

A

Gelson dos Santos Difante

FAMEZ

PIBIC

A

Geraldino Carneiro de
Araújo

CPAR

PIBIC

A

Geraldino Carneiro de
Araújo

CPAR

PIBIC

A

Gercina Gonçalves da Silva

CPAQ

PIBIC

A

Geziela Iensue

CPTL

PIBIC

A

Gilberto Maia

INQUI

PIBIC

A

Gilberto Maia

INQUI

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Síntese de
eletrocatalisadores para a
produção de peróxido de
hidrogênio à base
nanocompósitos metálicos
(pd, ru, pt, cu, mo, w)
suportados em grafeno a
par r da redução de
oxigênio.
Crescimento de árvores
clonais de seringueira com
diferentes idades de plan o
em paraíso das águas - ms
Uso de redes neurais
ar ﬁciais e modelos de
regressão para es mar a
altura de árvores de
seringueira em diferentes
idades
Produção e caracterização de
uma pec nase produzida por
aspergillus sp e sua aplicação
na clariﬁcação de sucos de
frutas
Geotecnologias aplicadas à
análise de temperatura de
super cie em três lagoas
(ms)
Análise de dados
climatológicos de três
lagoas/ms
Inﬂuência das condições de
adsorção na eletro-oxidação
de etanol em pla na
policristalina
Tempo ó mo de
permanência de mudas de
corymbia citriodora no
viveiro em função de
tamanhos de recipientes
Tamanhos de recipientes e
adubação no crescimento de
mudas de corymbia
citriodora
Foodmics: a rmn aplicada a
alimentos para a avaliação
de molhos para salada
industrializados
Macróﬁtas do pantanal em
sistemas wetland
construídos: inves gação por
rmn dos exsudatos
radiculares nos eﬂuentes
tratados

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Gilberto Maia

INQUI

PIBIC

A

Gileno Brito de Azevedo

CPCS

PIBIC

A

Gileno Brito de Azevedo

CPCS

PIBIC

A

Giovana Cris na Giannesi

INBIO

PIBIC

A

Gislene Figueiredo Or z
Porangaba

CPTL

PIBIC

A

Gislene Figueiredo Or z
Porangaba

CPTL

PIBIC

A

Giuseppe Abíola Câmara da
Silva

INQUI

PIBIC

A

Glauce Taís de Oliveira Sousa
CPCS
Azevedo

PIBIC

A

Glauce Taís de Oliveira Sousa
CPCS
Azevedo

PIBIC

A

Glaucia Braz Alcantara

INQUI

PIBIC

A

Glaucia Braz Alcantara

INQUI

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Levantamento de jogos
educacionais digitais
disponíveis para formação de
uma família de produto de
so wares
A produção de narra vas
sobre a história do carnaval
em campo grande-ms
Os modos de ocupação das
ruas na cidade de campo
grande
Efeito da aplicação de
vitamina a injetável sobre a
taxa de prenhez de vacas
nelore subme das a um
protocolo de inseminação
ar ﬁcial em tempo ﬁxo (ia )
Efeito da aplicação de
vitamina a injetável sobre as
variáveis sanguíneas de vacas
nelore subme das a um
protocolo de inseminação
ar ﬁcial em tempo ﬁxo (ia )
Impacto do uso de
smartphones no equilíbrio
de adultos
Qualidade ambiental e de
vida urbana dos bairros santa
terezinha e nova
aquidauana, aquidauana/ms.
A inﬂuência do uso e
ocupação terra na
vulnerabilidade ambiental da
bacia hidrográﬁca do ribeirão
taquaruçu, anastácio/ ms
Efeito da aplicação foliar de
silício em milho (zea mays l.)
Subme do ao estresse
hídrico
Padrões de agregação de
ácaros spinturnicidae sobre
morcegos ar beus
planirostris: comparação
entre o pantanal e o cerrado
Estudos sistemá cos
integra vos do complexo de
espécie tradescan a crassula
(commelinaceae)
Algumas das plantas mais
raras e ameaçadas do
mundo: levantamento da
ﬂora vascular endêmica do
mato grosso do sul

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Graziela Santos de Araújo

FACOM

PIBITI

B

Guilherme Rodrigues
Passamani

FACH

PIBIC

A

Guilherme Rodrigues
Passamani

FACH

PIBIC

A

Gumercindo Loriano Franco

FAMEZ

PIBIC

A

Gumercindo Loriano Franco

FAMEZ

PIBIC

A

Gustavo Christofole

INISA

PIBIC

A

Gustavo da Silva

CPAQ

PIBIC

A

Gustavo da Silva

CPAQ

PIBIC

A

Gustavo de Faria Theodoro

FAMEZ

PIBIC

A

Gustavo Graciolli

INBIO

PIBIC

A

Gustavo Hassemer

CPTL

PIBIC

A

Gustavo Hassemer

CPTL

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
As vozes de elis regina:
técnica, expressividade e
dimensão afe va de sua
performance vocal
Síntese de heterojunções de
nanocristais de
diamante/nanofolhas de gc3n4 e sua aplicação como
nanomaterial bactericida e
fotobacterida
Estudo e desenvolvimento
de nanomateriais de p-cu2o
e n-bivo4 e sua aplicação em
células a combus vel
fotocatalí cas alimentadas
por corantes e pes cidas
Desenvolvimento de um
agitador magné co de baixo
custo com componentes
eletrônicos reciclados
Avaliação das condições de
conforto ambiental e de
eﬁciência energé ca das
ediﬁcações que compõem o
campus cpnv-ufms
Metaheurís cas híbridas e
tratabilidade por parâmetros
ﬁxos em paralelo para o
problema da mochila
mul dimensional
Os engenheiros da poli - um
estudo dos proﬁssionais
egressos da escola
politécnica de são paulo
(1900-1909).
A ferrovia como negócio:
uma inves gação sobre o
perﬁl dos inves dores em
estradas de ferro em são
paulo no início do século xx.
Análises de dados dos
playoﬀs da temporada 20182019 da nba
Comparação de protocolos
baseados em comunidades
com protocolos baseados em
ego networks
Deﬁnição e avaliação de
parâmetros de
encaminhamento de
mensagens em redes móveis
tolerantes a atrasos e
desconexões

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Gustavo Rodrigues Penha

FAALC

PIBIC

A

Heberton Wender Luiz dos
Santos

INFI

PIBIC

A

Heberton Wender Luiz dos
Santos

INFI

PIBIC

A

Heberton Wender Luiz dos
Santos

INFI

PIBITI

A

Heliana Maria Ceballos
Aguilar

CPNV

PIBIC

B

Henrique Mongelli

FACOM

PIBIC

B

Henry Marrcelo Mar ns da
Silva

CPTL

PIBIC

A

Henry Marrcelo Mar ns da
Silva

CPTL

PIBIC

A

Hugo Alexandre de Paula
Santana

FAED

PIBIC

B

Irineu Sotoma

FACOM

PIBIC

B

Irineu Sotoma

FACOM

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Análise das consequências
de eventos hidroclimá cos
extremos
Variabilidade mul -temporal
da evapotranspiração na
região centro-sul do brasil
Panorama de atuação da
mulher no agronegócio: um
estudo no município de
naviraí-ms
Preparação de compostos
diazo-heterocíclicos
envolvendo a formação de
ligações c-n, por processos
fotocatalí cos - parte a
Preparação de compostos
diazo-heterocíclicos
envolvendo a formação de
ligações c-n, por processos
fotocatalí cos - parte b
Avaliação pulmonar
funcional na
paracoccidioidomicose no
início do tratamento
an fúngico: correlação com
níveis séricos de
biomarcadores para ﬁbrose
pulmonar
Avaliação tomográﬁca na
paracoccidioidomicose no
início do tratamento
an fúngico: correlação com
níveis séricos de
biomarcadores para ﬁbrose
pulmonar
Germinabilidade e qualidade
de mudas de espécies
arbóreas na vas do
pantanal, cul vadas em
minério de ferro
Cultura e patrimônio
histórico no contexto urbano
em campo grande/ms/brasil
e em mar del
plata/argen na: proposições
para a história ensinada.
Museologia social e gênero
na américa la na: diálogos
histórico-educa vos.
Suplementação do
manjericão ocimum
basilicum na dieta de lápiado-nilo (oreochromis
nilo cus)

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Isabel Kaufmann de Almeida FAENG

PIBIC

A

Isabel Kaufmann de Almeida FAENG

PIBIC

A

Jaiane Aparecida Pereira

CPNV

PIBIC

A

Jamal Raﬁque Khan

INQUI

PIBIC

A

Jamal Raﬁque Khan

INQUI

PIBIC

A

James Venturini

FAMED

PIBIC

A

James Venturini

FAMED

PIBIC

A

Janaîna Guernica Silva

CPAN

PIBIC

B

Jaqueline Ap Mar ns
Zarbato

FACH

PIBIC

A

Jaqueline Ap Mar ns
Zarbato

FACH

PIBIC

A

Jayme Aparecido Povh

FAMEZ

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Histomorfometria intes nal
de lápia-do-nilo
oreochromis nilo cus após
suplementação com
manjericão ocimum
basilicum
Parâmetros hematológicos
de lápia-do-nilo
oreochromis nilo cus após
suplementação com
manjericão ocimum
basilicum
Construção de um banco de
dados para o
desenvolvimento de um
aplica vo educacional de
bioquímica: alterações
metabólicas do estado
alimentado e durante o
jejum no tecido hepá co metabolismo de lipídios
Validade de equações de
predição para es mar
performance em prova de
meia-maratona a par r do
vo2máx
Inﬂuência do po de cimento
obturador no reparo
periapical de dentes
subme dos a tratamento
endodôn co primário ou
retratamento: estudo
retrospec vo
Reparo periapical em
pacientes com
comprome mento sistêmico
subme dos a tratamento
endodôn co: estudo
retrospec vo
Desenvolvimento e avaliação
da a vidade an neoplásica
da nanoemulsão do óleo de
dos frutos de acronimia
aculeata.(bocaiuva)
Desenvolvimento e avaliação
da a vidade hipolipemiante
e hipoglicemiante da
nanodispersão polimérica do
extrato de cassia nomame
(cassiolamina)
Modelos de decisão
mul critério para seleção de
por ólio de projetos no setor
de gás natural

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Jayme Aparecido Povh

FAMEZ

PIBIC

A

Jayme Aparecido Povh

FAMEZ

PIBIC

A

Jeandre Augusto dos Santos
Jaques

INBIO

PIBIC

A

Jeeser Alves de Almeida

FAED

PIBIC

A

Jeﬀerson José de Carvalho
Marion

FAODO

PIBIC

A

Jeﬀerson José de Carvalho
Marion

FAODO

PIBIC

A

Jesus Rafael Rodriguez
Amado

FACFAN

PIBIC

B

Jesus Rafael Rodriguez
Amado

FACFAN

PIBIC

B

João Ba sta Sarmento dos
Santos Neto

FAENG

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Desidratação osmó ca de
cascas de guavira
(campomonesia
adaman um): efeito de
diferentes processos e
solutos.
Efeitos de escala no
escoamento e processos de
transporte em espigões
Efeito da vegetação no
escoamento e processos de
transporte em cavidades de
canais
Uso de campos magne cos
na melhora da nutrição de
plantas de soja
Uso de água tratada
magne camente pode
melhorar o desempenho
agronomico do milho
O trabalho docente e a
escolarização feminina:
levantamento de dados nos
periódicos de corumbá/ms
(1912 -1971)
Mercado ﬁnanceiro:
oportunidades e desaﬁos em
ambiente de incerteza
Três mulheres em triste ﬁm
de policarpo quaresma, de
lima barreto
A representação da mulher
em 'lucíola' e "senhora", de
josé de alencar
Oﬁcina de polí cas públicas
para o delineamento de
cidades sustentáveis e de
cidades inteligentes ii
Oﬁcina de bioeconomia do
estado de mato grosso do sul
Deep learning aplicado no
mapeamento de vegetação
arbórea no município de
campo grande/ms
Deep learning aplicado na
detecção de bocas de lobo
em imagens terrestres
Deep learning aplicado na
detecção de postes de
energia e isoladores
Masculinidades e docência
masculina no brasil e
paraguai

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

João Renato de Jesus
Junqueira

FACFAN

PIBIC

A

Johannes Gérson Janzen

FAENG

PIBIC

A

Johannes Gérson Janzen

FAENG

PIBIC

A

Jorge Gonzalez Aguilera

CPCS

PIBIC-AF

B

Jorge Gonzalez Aguilera

CPCS

PIBIC-AF

B

Jorge Luis Mazzeo Mariano

CPAN

PIBIC

A

Jorge Luis Sanchez Arevalo

ESAN

PIBIC

B

José Alonso Torres Freire

CPAQ

PIBIC

A

José Alonso Torres Freire

CPAQ

PIBIC

A

José Carlos de Jesus Lopes

ESAN

PIBIC

A

José Carlos de Jesus Lopes

ESAN

PIBIC

A

José Marcato Junior

FAENG

PIBIC

A

José Marcato Junior

FAENG

PIBIC

A

José Marcato Junior

FAENG

PIBITI

A

Josiane Peres Gonçalves

CPNV

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Atuação de professores
homens com crianças e
feminização do magistério
em países estrangeiros: um
estudo bibliográﬁco
Desenvolvimento de
dinamômetro biomédico
para avaliar os efeitos da
paralisia cerebral modelada
em ratos por meio das forças
sicas
Avaliação do potencial
ﬁsiológico de sementes de
mogno por meio do teste de
envelhecimento acelerado
com solução salina
Avaliação biopsicossocial de
pacientes elegíveis para
cuidados palia vos na
atenção primária
Quebra de tabus quanto à
morte e os cuidados
palia vos: experiências de
proﬁssionais e alunos da
área de saúde
Avaliação duplo cega de
exames colpocitológicos
oncó cos coletados no
estado do mato grosso do sul
Avaliação da relação entre
vulvovaginites e lesões de
colo uterino em mulheres
privadas de liberdade no
mato grosso do sul
Caracterização de aderência,
absorção de água e índice de
vazios em argamassas
produzidas pela subs tuição
parcial do cimento pela cinza
da casca de arroz
Avaliação da resistência
mecânica à compressão de
argamassas com subs tuição
parcial do cimento portalnd
pela cinza da casca de arroz
subme dos a temperatura
de incêndio.
Urbanismo das companhias
colonizadoras privadas no
sudeste de mato grosso do
sul (1943-1967) - etapa 1

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Josiane Peres Gonçalves

CPNV

PIBIC

A

Josivaldo Godoy da Silva

FAMED

PIBIC

A

Josue Bispo da Silva

CPTL

PIBIC

A

Juliana Dias Reis Pessalacia

CPTL

PIBIC

A

Juliana Dias Reis Pessalacia

CPTL

PIBIC

A

Julie Massayo Maeda Oda

CPTL

PIBIC

A

Julie Massayo Maeda Oda

CPTL

PIBIC

A

Julio Alberto Peres Ferencz
Júnior

FAENG

PIBITI

A

Julio Alberto Peres Ferencz
Júnior

FAENG

PIBITI

A

Julio Cesar Botega do Carmo FAENG

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Avaliação da distribuição de
onça-pintada (panthera
onca) e confecção de mapa
de movimentação do animal,
temperatura e pluviosidade
u lizando informações de
campo na região do
pantanal.
Caracterís cas de história de
vida de duas espécies de
ciclídeos no rio paraguai,
pantanal sul
Determinantes ambientais
na distribuição espaçotemporal do ic oplâncton
nas sub-bacias dos rios
piquiri-correntes e são
lourenço, alto paraguai
Maciez da carne de frango
de corte de crescimento
lento aba dos em diferentes
idades
Colesterol da carne de frango
de corte de crescimento
lento aba dos em diferentes
idades
Avaliação de inoculantes na
compostagem de resíduos
sólidos orgânicos
Autocorrelação espacial
bivariada dos atributos
químicos e sicos do solo
Capacidade funcional e
respiratória de pacientes
com artrite reumatoide
Comunicação e mobilização
em rede: estudo das prá cas
a vistas conservadoras sob a
ó ca jornalís ca
Monitoramento da qualidade
da água em bacia
hidrográﬁca urbana
A recepção crí ca à obra
manoel de barros em
trabalhos acadêmicos (2020)
A recepção crí ca à obra
manoel de barros em jornais,
revistas e periódicos
cien ﬁcos (2020)
Quan ﬁcação e
caracterização de meso e
macro-plás cos entrando em
uma represa urbana

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Júlio César de Souza

CPAQ

PIBIC

A

Karina Keyla Tondato

INBIO

PIBIC

A

Karina Keyla Tondato

INBIO

PIBIC

A

Karina Márcia Ribeiro de
Souza Nascimento

FAMEZ

PIBIC

A

Karina Márcia Ribeiro de
Souza Nascimento

FAMEZ

PIBIC

A

Karina Marie Kamimura

CPCS

PIBIC

A

Karina Marie Kamimura

CPCS

PIBIC

A

Karla Luciana Magnani Seki

INISA

PIBIC

A

Katarini Giroldo Miguel

FAALC

PIBIC-AF

A

Keila Roberta Ferreira de
Oliveira

FAENG

PIBIC

A

Kelcilene Grácia Rodrigues

CPTL

PIBIC

A

Kelcilene Grácia Rodrigues

CPTL

PIBIC

A

Kennedy Francis Roche

FAENG

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Avaliação de linhagens f3:4
de soja em chapadão do
sul/ms
Iden ﬁcação de índices de
vegetação para predizer o
ciclo e a produ vidade em
soja
Estruturas combinatórias e
geométricas da geometria de
galois
Bit quân co: uma introdução
a matemá ca da
computação quân ca
Estudo das propriedades
espectroscópicas de
complexos metálicos
baseado em pirazolina 1,3,5tri-subs tuída
Inves gação teórica de
complexos metálicos com
ligante pirazolina 1,3,5-trisubs tuída - efeito do
solvente
Isenções ﬁscais e a aplicação
efe va do ar go 225 da
cons tuição federal
Morfometria eritrocitária
leptodactylus chaquensis
(anura:leptodactylidae)
Estudos em ecologia no
pantanal - organismos,
escalas e padrões
O mização de metodologia
para determinação de tempo
de oxidação induzida por
calorimetria exploratória
diferencial (dsc).
A sica moderna e
contemporânea e a
plataforma arduino como
ar culadora do processo de
ensino-aprendizagem
Situações-problema
experimentais inves ga vas
visando a compreensão dos
conceitos de sica moderna
e contemporânea
Avaliação de sintomas
psicossomá cos associados
ao estresse entre estudantes
de medicina em três lagoas ms

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Larissa Pereira Ribeiro
Teodoro

CPCS

PIBIC

A

Larissa Pereira Ribeiro
Teodoro

CPCS

PIBIC

A

Leandro Bezerra de Lima

CPAQ

PIBIC

B

Leandro Bezerra de Lima

CPAQ

PIBIC

B

Leandro Moreira de Campos
INQUI
Pinto

PIBIC

A

Leandro Moreira de Campos
INQUI
Pinto

PIBIC

A

Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas

FADIR

PIBIC

A

Lilian Franco Belussi

INBIO

PIBIC

A

Liliana Pia

INBIO

PIBIC

B

Lincoln Carlos Silva de
Oliveira

INQUI

PIBIC

A

Lisiane Barcellos Calheiro

INFI

PIBIC

A

Lisiane Barcellos Calheiro

INFI

PIBIC

A

Lucas Gazarini

CPTL

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Exposição à violência no
ambiente de trabalho contra
proﬁssionais da área da
saúde
Fungos liquenizados do
herbário cgms
Diversidade das pequenas
parmelia s.l (parmeliaceae)
no cerrado sul-matogrossense
Educação ambiental e a
epidemiologia de dengue na
fronteira
Diagnós co de
oportunidades e
potencialidades econômicas
nas principais cidades ao
longo da rota de integração
la no-americana de 20015 à
2020.
Iden ﬁcação e
desenvolvimento de linhas
de produto de so wares
para jogos educacionais
digitais
Arquivo literário de
escritores fronteiriços
Disposição de resíduos
sólidos e os fatores
ambientais de risco à saúde:
diagnós co e alterna vas
para as cidades de
aquidauana e anastácio-ms.
Avaliação do valor
nutricional de dietas com
diferentes fontes de ﬁbra
efe va por meio da
subs tuição da silagem de
milho por torta de algodão
para bovinos
Consumo e diges bilidade,
balanço de nitrogênio e
energé co, comportamento
inges vo, parâmetros
ruminais e sanguíneos de
bovinos alimentados com
dietas com diferentes fontes
de ﬁbra efe va
Desempenho produ vo e
econômico, caracterís cas de
carcaça e da carne de
bovinos terminados em
conﬁnamento alimentados
com dietas com diferentes
fontes de ﬁbra efe va

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Luciana Contrera

INISA

PIBIC

A

Luciana da Silva Canêz

INBIO

PIBIC

A

Luciana da Silva Canêz

INBIO

PIBIC

A

Luciana Escalante Pereira

CPAN

PIBIC

A

Luciane Cris na Carvalho

ESAN

PIBIC

B

Luciano Edipo Pereira da
Silva

FACOM

PIBITI

B

Lucilene Machado Garcia Arf CPAN

PIBIC

A

Lucy Ribeiro Ayach

CPAQ

PIBIC

A

Luis Carlos Vinhas Itavo

FAMEZ

PIBIC

A

Luis Carlos Vinhas Itavo

FAMEZ

PIBIC

A

Luis Carlos Vinhas Itavo

FAMEZ

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Indicadores de polí cas
públicas e a ocorrência de
atos infracionais no
município de corumbá/ms:
possibilidades de análise e
associação
13 colônias: origens do
direito cons tucional
moderno.
Direitos e garan as
fundamentais nas
cons tuições dos estados
integrantes da comunidade
de países de língua
portuguesa ? Cplp
Metarhizium anisopliae
como fungo endo co
visando o manejo de insetos
desfolhadores na cultura do
algodão
A cons tuição dos conteúdos
curriculares do curso de
história da ufms de três
lagoas (1970-2018): teoria,
epistemologia e didá ca
Negacionismos,
regulamentação e reformas:
limites e possibilidades para
a história e os historiadores
no século xxi
Iden ﬁcação de pep deos
an microbianos da
hemolinfa do escorpião
tyus paraguayensis
Efeito do herbicida glifosato
sobre a a vidade ca2+atpase
Digestão anaeróbia de
microalgas com foco em
reuso na agricultura
Remoção de metais e
patógenos em sistema
microalgas-bactérias: efeito
do tempo de detenção
hidráulica no desempenho
do processo
Avaliação da ecotoxicidade
de corantes de indústria
têx l

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Luis Fernando Galvão

CPAN

PIBIC

B

Luis Fernando Sgarbossa

CPTL

PIBIC

A

Luis Fernando Sgarbossa

CPTL

PIBIC-AF

A

Luis Gustavo Amorim Pessoa CPCS

PIBIC

A

Luiz Carlos Bento

CPTL

PIBIC

A

Luiz Carlos Bento

CPTL

PIBIC

A

Malson Neilson de Lucena

INBIO

PIBIC

A

Malson Neilson de Lucena

INBIO

PIBIC

A

Marc árpád Boncz

FAENG

PIBIC

A

Marc árpád Boncz

FAENG

PIBIC

A

Marcelo Campos

FAENG

PIBIC

B

TÍTULO DA PROPOSTA
Relação entre massa
muscular esquelé ca,
circunferência da
panturrilha, índice de massa
corporal e desempenho
cogni vo de idosos em
extrema longevidade.
Dança de salão e as relações
de gêneros e sexualidades
O papel da mulher no
contexto de mudanças
climá cas: o que fazem e
onde vão chegar
Alfabe zação na perspec va
do letramento: enfoques da
produção acadêmica
brasileira
O programa tempo de
aprender e as implicações na
formação e prá ca dos
professores alfabe zadores
Ediﬁcações de energia zero
Preparação de
nanopar culas de sílica
mesoporosa contendo o
fármaco vincris na para
tratamento de câncer
Nanopar culas de sílica
mesoporosa funcionalizadas
com doxorrubicina
Nanopar culas de sílica
mesoporosa funcionalizadas
com doxorrubicina-cisteína
para tratamento de câncer
de mama
Descartes de córneas
captadas para transplante
em um banco de tecido
ocular humano
Perﬁl clínico-epidemiológico
de pacientes
retransplantados com
córneas
Análise de no ciabilidade em
jornais sul-mato-grossenses
a par r de variáveis
quan ta vas: cruzamento de
dados de campo grande,
dourados, corumbá e três
lagoas
Doença de alzheimer e
medicamentos em fase de
testes clínicos: uma
abordagem computacional

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Marcelo Kwiatkoski

CPTL

PIBIC

B

Marcelo Victor da Rosa

FAED

PIBIC

B

Marcelo Wilson Berbone
Furlan Alves

CPNA

PIBIC

A

Marcia Regina do
Nascimento Sambugari

CPAN

PIBIC

A

Marcia Regina do
Nascimento Sambugari

CPAN

PIBIC

A

Marcio José Sorgato

FAENG

PIBIC

B

Marco Antonio Utrera
Mar nes

INQUI

PIBIC

A

Marco Antonio Utrera
Mar nes

INQUI

PIBIC

A

Marco Antonio Utrera
Mar nes

INQUI

PIBIC

A

Marcos Antonio Ferreira
Júnior

INISA

PIBIC

A

Marcos Antonio Ferreira
Júnior

INISA

PIBIC

A

Marcos Paulo da Silva

FAALC

PIBIC

A

Marcos Serrou do Amaral

INFI

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Check-list de asteraceae na
estrada parque do pantanal
de mato grosso do sul.
Check-list de apocynaceae na
estrada parque do pantanal
de mato grosso do sul.
Estratégias de cuidado na
atenção às crianças com
necessidade de atenção
especial à saúde atendidas
pelos serviços de atenção
domiciliar elencados
Avaliação da a vidade
an bioﬁlme de extratos de
plantas
A vida rural e os sem-terra
em três lagoas - ms: história
e memória pelos caminhos
do acampamento américa
rodrigues da silva
O saber médico-higienista e
o o cio das amas de leite:
uma análise do discurso
médico na corte imperial
Remuneração docente em
contexto de austeridade
ﬁscal
O mestrado proﬁssional em
ensino de ciências e suas
inﬂuências para a formação
con nuada de professores
da educação básica em mato
grosso do sul ? Produção dos
egressos aprofundamento
das análises
Bioprospecção de pep deos
em espécies vegetais com
potencial an microbiano e
an bioﬁlme
Estudo do potencial
an microbiano e
an bioﬁlme de pep deos de
semente de clitoria
fairchildiana
Estudo inibidores de
pep dases com potencial
an microbiano e
an bioﬁlme contra bactérias
patogênicas de importancia
veterinária
Avaliação da eﬁciência da
estação de tratamento de
esgoto da bep/ufms.

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Maria Ana Farinaccio

CPAN

PIBIC

A

Maria Ana Farinaccio

CPAN

PIBIC

A

Maria Angélica Marche

INISA

PIBIC

B

Maria Carolina Silva
Marques

INBIO

PIBIC

A

Maria Celma Borges

CPTL

PIBIC

A

Maria Celma Borges

CPTL

PIBIC

A

Maria Dilnéia Espíndola
Fernandes

FAED

PIBIC

A

Maria Inês de Aﬀonseca
Jardim

INFI

PIBIC

A

Maria Ligia Rodrigues
Macedo

FACFAN

PIBIC

A

Maria Ligia Rodrigues
Macedo

FACFAN

PIBIC

A

Maria Ligia Rodrigues
Macedo

FACFAN

PIBITI

A

Maria Lúcia Ribeiro

FAENG

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Percepções de acadêmicos
do curso de pedagogia e de
professores do ensino
fundamental i sobre o livro
paradidá co em
neurociências e processos
psicológicos superiores.
O tamanho da ﬂor inﬂuencia
na polinização de espécies
de malpighiaceae
neotropicais?
Avaliação qualidade de vida
da pessoa com úlcera venosa
no município de tres lagoas ?
Ms
O movimento de mulheres
no dia seguinte: pautas, lutas
e memórias das mulheres
organizadas do iajes depois
da carta aos cons tuintes
(1988-1995)
Organização do acervo da
diocese de três lagoas-ms
Polí cas públicas de esporte
e lazer no viés do
paradesporto
U lização da ultrassonograﬁa
para avaliação da deposição
de músculos e gordura na
carcaça de bovinos
Composição química de
cortes cárneos de bovinos da
raça nelore
Isolamento de bactérias dos
gêneros azospirillum e
bacillus provenientes de
algodoeiro com potencial de
promoção de crescimento
vegetal
Efeitos da inoculação de
bactérias promotoras de
crescimento vegetal em
jacara a corumbensis o.
Kuntze
Escritas femininas, narra vas
e leituras de fronteira:
literatura decolonial e
literaturas migrantes
Avaliação da acurácia de
modelos digitais de
super cie (mds) de alta
resolução gerados pelo pix4d
e micmac.

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Maria Luzia da Silva Santana CPPP

PIBIC

A

Maria Rosângela Sigrist

INBIO

PIBIC

A

Mariana Alvina dos Santos

CPTL

PIBIC

A

Mariana Esteves de Oliveira

CPTL

PIBIC

A

Mariana Esteves de Oliveira

CPTL

PIBIC

A

Marina Brasiliano Salerno

FAED

PIBIC

A

Marina de Nadai Bonin
Gomes

FAMEZ

PIBIC

A

Marina de Nadai Bonin
Gomes

FAMEZ

PIBIC

A

Marivaine da Silva Brasil

CPAN

PIBITI

A

Marivaine da Silva Brasil

CPAN

PIBITI

A

Marta Francisco de Oliveira

CPCX

PIBIC

B

Mauricio de Souza

FAENG

PIBITI

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Noções de educação e
cidadania: uma historiograﬁa
documental-legal do ensino
secundário brasileiro (19301950)
Análise da variação térmica e
microclimá ca no pantanal
do abobral em mato grosso
do sul
Análise da cobertura vegetal
e sua relação com
microclima em praças
públicas na cidade de três
lagoas ? Ms
Coinoculação de
microrganismos visando
solubilização de fosfato em
solo cul vado com milho
A vidade microbiana do solo
com uso de pó de rocha e
inoculação de
microrganismos no cul vo do
milho
Mul funcionalidade de
"mesmo"no português
Mul funcionalidade de "até"
no português
Onde está o movimento?
Levantamento e análise dos
grupos lgb + organizados no
brasil contemporâneo.
Silêncio = morte: alteração
de polí cas públicas de
enfrentamento da epidemia
hiv/aids e vulnerabilidade de
jovens gays e pessoas trans
no brasil.
O turismo de base
comunitária como campo de
possibilidades de cooperação
transfronteiriça: o caso de
corumbá/ms.
Desenvolvimento de novos
métodos e de sistemas de
controle para a obtenção de
mpp em sistemas
fotovoltaicos
Uso de lógica fuzzy para
mi gação do efeito da
ressonância de ﬁltro lcl em
sistemas de gd fotovoltaica
conectados à rdee
Corpo e discurso: análise
semioliguís ca do discurso
polí co-educacional

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Maurinice Evaristo
Wenceslau

FADIR

PIBIC

A

Mauro Henrique Soares da
Silva

CPTL

PIBIC

A

Mauro Henrique Soares da
Silva

CPTL

PIBIC

A

Meire Aparecida Silvestrini
Cordeiro

CPCS

PIBIC

A

Meire Aparecida Silvestrini
Cordeiro

CPCS

PIBIC

A

Michel Gustavo Fontes

CPTL

PIBIC

A

Michel Gustavo Fontes

CPTL

PIBIC

A

Miguel Rodrigues de Sousa
Neto

CPAQ

PIBIC

A

Miguel Rodrigues de Sousa
Neto

CPAQ

PIBIC

A

Milton Augusto Pasquo o
Mariani

ESAN

PIBIC

A

Moacyr Aureliano Gomes de
FAENG
Brito

PIBIC

A

Moacyr Aureliano Gomes de
FAENG
Brito

PIBIC

A

Monica Alvarez Gomes

PIBIC

B

FAALC

TÍTULO DA PROPOSTA
Proposta de uma
representação
interdisciplinar para
integração de
conhecimentos da sica com
outros conhecimentos
disciplinares e não
disciplinares
A integração de
conhecimentos disciplinares
da sica na resolução
situações problemas
socioambientais
Perspec va crí ca por meio
de línguas
estrangeiras/adicionais:
compreendendo jus ça
social educacional
Inﬂuência da drenagem
pluvial na qualidade da água
do rio miranda
Seleção de marcadores
moleculares do po
microssatélite (ssr) plas diais
para estudos de diversidade
gené ca em bromélias de
mato grosso do sul
Seleção de marcadores
moleculares nucleares do
po issr para estudos de
diversidade gené ca em
bromélias de mato grosso do
sul
Oﬁdismo em campo grande,
mato grosso do sul: espécies
peçonhentas, medidas
preven vas e importância
ecológica das serpentes
Avaliação do efeito da
sazonalidade sobre os perﬁs
químicos e propriedades
biológicas de amostras de
própolis produzidas por
abelhas apis mellifera na
região central de ms
Estudo químico e avaliação
dos potenciais
an microbiano, an oxidante
e de toxicidade da espécie
fru fera tocoyena
brasiliensis (rubiaceae)
Efeitos de duas ﬁtas médicas
adesivas na ﬁxação do
cateter vesical de demora:
ensaio clínico randomizado

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Nádia Cris na Guimarães
Errobidart

INFI

PIBIC

A

Nádia Cris na Guimarães
Errobidart

INFI

PIBIC

A

Nara Hiroko Takaki

FAALC

PIBIC

A

Nathalia Sandim Matos

FAENG

PIBIC

B

Nayara Fernanda Lisboa
Garcia

CPAN

PIBIC

A

Nayara Fernanda Lisboa
Garcia

CPAN

PIBIC

A

Nelson Ruﬁno de
Albuquerque

INBIO

PIBIC

A

Nídia Cris ane Yoshida

INQUI

PIBIC

A

Nídia Cris ane Yoshida

INQUI

PIBIC

A

Oleci Pereira Frota

INISA

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Luva estéril versus de
procedimento na redução
das taxas de contaminação
de hemoculturas
O ensino da lingua
portuguesa na escola
estadual indígena
guilhermina da silva.
Análise dos projetos
pedagógicos sobre o ensino
de línguas nas escolas
indígenas da aldeia limão
verde, município de
aquidauana/ms.
Estudo químico das raízes de
jatropha weddelliana
(euphorbiaceae)
Crenças, percepções e
a tudes linguís cas nos
cursos de letras da ufms: um
estudo compara vo entre
calouros e formandos
Polí cas linguís cas
indígenas em mato grosso do
sul
As prá cas espaciais dos
moradores dos conjuntos
habitacionais ver cais de
três lagoas-ms
Geotecnologias aplicada ao
estudo das condicionantes,
deﬁciencias e
potencialidades dos
municípios de três lagoas e
brasilândia
Geotecnologias aplicadas na
comparação de métodos de
classiﬁcação para
reconhecimento uso e
cobertura da terra em
imagens do sensor oli do
landsat8 na bacia
hidrograﬁca ribeirão das
cruzes (bhrc)- três lagoas/ms
Avaliação da qualidade de
vida de proﬁssionais de
saúde atuantes no cenário
do sus
As cervejas artesanais de
mato grosso do sul como
patrimônio cultural: uma
análise das materialidades
sígnicas do roteiro de
cervejarias artesanais de
campo grande/ms.

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Oleci Pereira Frota

INISA

PIBIC

A

Onilda Sanches Nincao

CPAQ

PIBIC-AF

A

Onilda Sanches Nincao

CPAQ

PIBIC-AF

A

Patrícia de Oliveira
Figueiredo

INQUI

PIBIC

A

Patrícia Graciela da Rocha

FAALC

PIBIC

A

Patrícia Graciela da Rocha

FAALC

PIBIC

A

Patrícia Helena Milani

CPTL

PIBIC

A

Patricia Helena Mirandola
Garcia

CPTL

PIBIC

A

Patricia Helena Mirandola
Garcia

CPTL

PIBIC

A

Patrícia Moita Garcia
Kawakame

INISA

PIBIC

A

Patricia Zaczuk Bassinello

CPAQ

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
No pantanal têm teia dos
sabe(o)res? Uma proposição
de circuito no produto
bruaca pantaneira.
Efeitos do treinamento
intervalado de alta
intensidade e do jejum
intermitente sobre a via da
miosta na na musculatura
esquelé ca de ratos
Inﬂuência de exercícios
propriocep vos e resis dos
sobre equilibrio está co e
funcionalidade em indivíduos
subme dos à artroplas a
total de quadril
Papel das plantas em
sistemas baseados na
natureza na remoção de
surfactantes
Avaliação de risco ambiental
no reuso de água de
lavanderia com ênfase na
relação água, solo e planta
Remoção de microplás cos
em sistema de tratamento
baseado na natureza
Vigotski, ensino de artes,
arte contemporânea e
emancipação humana
Caracterização de formas
sólidas mul componentes de
fármacos de ação
an depressiva e an hipertensiva.
Efeito cumula vo de
exposição a gases nocivos
durante a vida sobre a
função cardiopulmonar em
uma população de indivíduos
adultos saudáveis
Avaliação da relação entre
níveis pressão arterial
pulmonar basal e doença
microvascular pulmonar,
tabagismo, sintomas e
qualidade de vida em
indivíduos fumantes sem
dpoc
Análise dialélica para
avaliação de caracteres
agronômicos em soja
Crescimento de espécies de
eucalipto em chapadão do
sul/ms

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Patricia Zaczuk Bassinello

CPAQ

PIBITI

A

Paula Felippe Mar nez

INISA

PIBIC

A

Paula Felippe Mar nez

INISA

PIBIC

A

Paula Loureiro Paulo

FAENG

PIBIC

A

Paula Loureiro Paulo

FAENG

PIBIC

A

Paula Loureiro Paulo

FAENG

PIBIC

A

Paulo Cesar Duarte Paes

FAALC

PIBIC

B

Paulo de Sousa Carvalho
Júnior

CPNA

PIBIC

B

Paulo de Tarso Guerrero
Muller

FAMED

PIBIC

A

Paulo de Tarso Guerrero
Muller

FAMED

PIBIC

A

Paulo Eduardo Teodoro

CPCS

PIBIC

A

Paulo Eduardo Teodoro

CPCS

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Modelagem molecular da
taurina
Plas cidade feno pica e
estados alterna vos estáveis
em um sistema de três níveis
tróﬁcos: um modelo mínimo.
Frações de fósforo inorgânico
no solo no cul vo de soja em
sucessão ao plantas de
cobertura
Fabricação e solubilidade de
fer lizante organomineral a
par r de esterco bovino, pó
de argila e superfosfato
simples
Um estudo de técnicas de
ensemble no aprendizado
baseado em uma única
classe aplicado na
classiﬁcação automá ca de
textos
Um estudo sobre o uso de
aprendizado profundo na
técnica de ensemble stacking
aplicado na classiﬁcação
automá ca de textos
Contribuições da pedagogia
histórico-crí ca à formação
de professores
Biodiversidade de neriidae
(diptera, nerioidea) em um
fragmento de cerrado
A recepção crí ca à obra
manoel de barros em jornais,
revistas e periódicos
cien ﬁcos (2019)
A recepção crí ca à obra
manoel de barros em
trabalhos acadêmicos (2019)
U lização de epicarpo de
ingá mirim (inga laurina)
como adsorvente para
tratamento de eﬂuentes
têxteis
Testes de validação dos
parâmetros automa zados
ph, temperatura e oxigênio
dissolvido de um reator
aeróbio con nuo.
Desenvolvimento de modelo
experimental de
metabolização hepá ca por
bioengenharia tecidual.

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Petr Melnikov

FAMED

PIBIC

A

Rafael De ogni Guariento

INBIO

PIBIC

A

Rafael Felippe Ratke

CPCS

PIBIC

A

Rafael Felippe Ratke

CPCS

PIBITI

A

Rafael Geraldeli Rossi

CPTL

PIBIC

A

Rafael Geraldeli Rossi

CPTL

PIBIC

A

Rafael Rossi

FAED

PIBIC

A

Ramon Jose Correa Luciano
de Mello

INBIO

PIBIC

A

Rauer Ribeiro Rodrigues

CPTL

PIBIC

A

Rauer Ribeiro Rodrigues

CPTL

PIBIC

A

Rebeca Yndira Cabrera
Padilla

INQUI

PIBIC

A

Rebeca Yndira Cabrera
Padilla

INQUI

PIBIC

A

Renata Tren n Perdomo

FACFAN

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Marcas de religiosidade na
toponímia humana rural da
microrregião de nova
andradina/ms
Caracterização
epidemiológica, clínica e
anatomopatológica das
causas de mortalidade de
bezerros em mato grosso do
sul
Caracterização
epidemiológica, clínica e
patológica e determinação
do impacto econômico das
doenças de ruminantes e
equinos nos bioma cerrado e
pantanal em mato grosso do
sul
Modelo experimental para
avaliação do consumo
espontâneo de vernonia
rubricaulis por ovinos.
Fer rrigação no manejo de
pastagens com
biofor ﬁcação
Velocidade de inﬁltração e
capacidade de absorção de
água no solo em função de
diferentes gramíneas de
coberturas.
Avaliação das condições
sanitárias no trecho urbano
do rio aquidauana - ms.
Solubilização de p em milho
cul vado em solo fer lizado
com pó de rocha e inoculado
com azospirillum brasilense e
bacillus sp
Variação intraespecíﬁca no
crânio de thamnodynastes
chaquensis: forma, tamanho
e modularidade
Atlas e axis: relação entre
forma e dieta em serpentes
dipsadidae
Inclusão de portadores de
daltonismo (discromatopsia
congênita) na u lização das
geotecnologias
Floresta urbana e
biodiversidade: estudo de
um fragmento no campus
cidade universitária, campo
grande/ms

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Renato Rodrigues Pereira

CPTL

PIBIC

A

Ricardo Antônio Amaral de
Lemos

FAMEZ

PIBIC

A

Ricardo Antônio Amaral de
Lemos

FAMEZ

PIBIC

A

Ricardo Antônio Amaral de
Lemos

FAMEZ

PIBIC

A

Ricardo Gava

CPCS

PIBIC

A

Ricardo Gava

CPCS

PIBIC

A

Ricardo Henrique Gen l
Pereira

CPAQ

PIBIC

A

Rita de Cassia Félix Alvarez

CPCS

PIBIC

A

Roberta Azeredo Murta da
Fonseca

CPAN

PIBIC

B

Roberta Azeredo Murta da
Fonseca

CPAN

PIBIC

B

Roberto Macedo Gamarra

FAENG

PIBIC

A

Roberto Macedo Gamarra

FAENG

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Instrumento de avaliação
para o cuidado domiciliar
A educação interproﬁssional
na percepção dos docentes
da área da saúde
Inﬂuência da sazonalidade
no desenvolvimento
populacional e
comportamento higiênico de
enxames de abelhas apis
mellifera africanizadas
Ação an bacteriana in vitro
da própolis produzida na
região de terenos - ms sobre
bactérias gram-posi vas e
gram-nega vas em função
da sazonalidade
Efeito da fenologia de
ﬂoração no desenvolvimento
de frutos e sementes de
croton campestris (a.st.-hil.)
Müll.arg.(euphorbiaceae)
Ensino de recursos naturais
no ensino básico: prá cas
docentes
Contribuições de métodos
esta s cos de análise
mul variada na construção
de índices de gestão e
governança pública
História social da psicologia
em corumbá
Subje vação e polí ca:
psicologia em tempos
neoliberais
Efeito do exercício sico nas
alterações da densidade
óssea em modelo
experimental de câncer de
colorretal induzido com
azoximetano associado a
colite
Clarice lispector tradutora de
oscar wilde: literatura,
tradução e cultura em
perspec va compara sta
Clarice lispector, edgar allan
poe e a via crucis da
tradução cultural
Indicadores econômicos,
sociais e ambientais dos
territórios afetados pelas
a vidades do segmento de
papel e celulose brasileiro.

COORDENADOR
Rodrigo Guimarães dos
Santos Almeida

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA
INISA

PIBIC

A

Rodrigo Guimarães dos
Santos Almeida

INISA

PIBIC

A

Rodrigo Zaluski

FAMEZ

PIBIC

A

Rodrigo Zaluski

FAMEZ

PIBIC

A

Rogerio Rodrigues Faria

CPAQ

PIBIC

A

Rogerio Rodrigues Faria

CPAQ

PIBIC-AF

A

Rogers Barros de Paula

INMA

PIBIC

A

Rômulo Ballestê Marques
dos Santos

CPAN

PIBIC

B

Rômulo Ballestê Marques
dos Santos

CPAN

PIBIC

B

Rondon Tosta Ramalho

FAMED

PIBIC

A

Rony Márcio Cardoso
Ferreira

FAALC

PIBIC

B

Rony Márcio Cardoso
Ferreira

FAALC

PIBIC

B

Rosamaria Cox Moura Leite
Padge

ESAN

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
A memória como ﬁo
condutor das narra vas
indígenas
Estruturas secretoras e
anatomia foliar de ipomoea l.
(convolvulaceae):
contribuição para a
taxonomia e aplicabilidade
Diversidade química e
anatômica de estruturas
secretoras foliares de
fabaceae em savanas e
ﬂorestas secas no brasil
Relação entre o estado
nutricional de idosos em
extrema longevidade com
variáveis sociodemográﬁcas
e de saúde mental
Caracterís cas reprodu vas
de fêmeas de lambari
“astyanax bimaculatus”
induzidos com profer l®
(gonadorelina) em sistema
de reprodução seminatural
Caracterís cas reprodu vas
de fêmeas de lambari
“astyanax bimaculatus”
induzidos com ovopel® em
sistema de reprodução
seminatural
Uso de nanopar culas de
ouro ancoradas em óxido de
grafeno para fotoina vação
de staphylococcus aureus
Estudo da fotoina vação da
bactéria escherichia coli
usando como
fotossensibilizador
nanopar culas de ouro
ancoradas em óxido de
grafeno
Fatores associados ao
retorno dos pacientes para
leitura de teste tuberculínico
em serviços de referência de
hiv/aids
Fatores de abandono do
tratamento de tuberculose
latente em serviço de
referência de hiv/aids no
mato grosso do sul, 2019 a
2021

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Rosana Cris na Zanela o
Santos

FAALC

PIBIC

A

Rosani do Carmo de Oliveira
INBIO
Arruda

PIBIC

A

Rosani do Carmo de Oliveira
INBIO
Arruda

PIBIC

A

Rosimeire Aparecida Manoel
FAMED
Seixas

PIBIC

A

Ruy Alberto Caetano Corrêa
Filho

FAMEZ

PIBIC

A

Ruy Alberto Caetano Corrêa
Filho

FAMEZ

PIBIC

A

Samuel Leite de Oliveira

INFI

PIBIC

A

Samuel Leite de Oliveira

INFI

PIBIC

A

Sandra Maria do Valle Leone
FAMED
de Oliveira

PIBIC

A

Sandra Maria do Valle Leone
FAMED
de Oliveira

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Avaliação do efeito do óleo
essencial de ylang-ylang
(cananga odorata) sobre a
quimiotaxia e a vidade
fagocitária de leucócitos in
vitro.
Indicadores de qualidade do
solo em diferentes
coberturas vegetais em
cul vo sucessional com o
milho
Resíduos orgânicos
remanescentes,
compactação do solo e
caracterís cas ﬁtotécnicas da
soja em diferentes
coberturas vegetais
Impactos do uso de
agrotóxico nas comunidades
rurais no leste de mato
grosso do sul
Conﬂitos agrários em mato
grosso do sul decorrentes da
territorialização do
agronegócio canavieiro
Extração de zeina e sua
aplicação na obtenção de
poliuretanas de aplicações
tecnológicas
Avaliação de extrato de
folhas de bambusa mul plex
como inibidor de corrosão
em aço elétrico
Jornalismo espor vo no
mato grosso do sul:
caracterís cas e tendências
Discursividades no material
didá co de ensino de língua
materna sobre metodologias
a vas
Processo de funcionamento
discursivo sobre as
metodologias a vas
Análise da produção sobre
educação infan l no âmbito
do ppge-cpan (2011-2019)
'Ouvindo iden dades':
estudo com narra vas
escritas de professora(e)s da
educação infan l de três
lagoas-ms
Avaliação da variabilidade da
frequência cardíaca em
jovens atletas

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Saulo Euclides Silva Filho

FACFAN

PIBIC

A

Sebas ão Ferreira de Lima

CPCS

PIBIC

A

Sebas ão Ferreira de Lima

CPCS

PIBIC

A

Sedeval Nardoque

CPTL

PIBIC

A

Sedeval Nardoque

CPTL

PIBIC

A

Sergio Carvalho de Araujo

INQUI

PIBIC

A

Sergio Carvalho de Araujo

INQUI

PIBIC

A

Silvan Menezes dos Santos

FAED

PIBIC

B

Silvelena Cosmo Dias

CPTL

PIBIC

A

Silvelena Cosmo Dias

CPTL

PIBIC

A

Sílvia Adriana Rodrigues

CPTL

PIBIC

A

Sílvia Adriana Rodrigues

CPTL

PIBIC

A

Silvio Assis de Oliveira Júnior INISA

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Análise da associação entre
alterações de ﬂexibilidade
segmentar, exposição à
sobrecarga sica e incidência
de lesões
musculoesquelé cas em
jovens atletas
Fatores cons tu vos da
escolha pela graduação de
ciências contábeis
Bioprospecção de proteínas
de sementes da ﬂora de
mato grosso do sul com
a vidade an microbiana.
Tecnologia educa va para a
prevenção do pé diabé co
Produção de conteúdo
jornalís co no youtube: um
estudo do mynews e
vejapontocom
Produção de conteúdo
jornalís co no youtube: um
estudo do mynews e
vejapontocom
Obesidade geral e abdominal
em idosos cadastrados na
estratégia saúde da família
Sintomas depressivos e
fatores associados em idosos
cadastrados na estratégia
saúde da família
Efeito da seca e cheia do
pantanal na estrutura
populacional das larvas de
formiga-leão construtoras de
armadilha (insecta,
neuroptera,
myrmeleon dae)
Efeito da sazonalidade do
bioma pantanal na
ocorrência de larvas de
formiga-leão construtoras de
armadilhas (insecta,
neuroptera,
myrmeleon dae)
Dinâmica do uso e ocupação
do solo em bacia hidrográﬁca
de grande porte e sua
aplicação em modelos
hidrológicos: estudo de caso
da bacia do alto teles pires

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Silvio Assis de Oliveira Júnior INISA

PIBIC

A

Silvio Paula Ribeiro

CPTL

PIBIC

A

Simone Maria Neto

FACFAN

PIBIC

A

Soraia Geraldo Rozza Lopes

CPCX

PIBIC

A

Tais Marina Tellaroli Fenelon FAALC

PIBIC

A

Tais Marina Tellaroli Fenelon FAALC

PIBIC

A

Ta ana Carvalho Reis
Mar ns

CPTL

PIBIC

A

Ta ana Carvalho Reis
Mar ns

CPTL

PIBIC

A

Ta ane do Nascimento Lima CPAQ

PIBIC

A

Ta ane do Nascimento Lima CPAQ

PIBIC

A

Teodorico Alves Sobrinho

PIBIC

A

FAENG

TÍTULO DA PROPOSTA
Desenvolvimento de método
analí co por clae-dad para a
quan ﬁcação do fármaco
doxorrubicina incorporado a
nanopar culas
funcionalizadas de sílica
mesoporosa
Avaliação do perﬁl de
liberação do fármaco
doxorrubicina incorporado a
nanopar culas de sílica
mesoporosa funcionalizadas
com folato.
Intensiﬁcação da hidratação
do arroz parboilizado por
ultrassom
Biossorção de ácido fólico e
aumento da
bioacessibilidade
Avaliação da a vidade an leishmania sp de extratos de
espécies vegetais coletadas
no mato grosso do sul
A questão meridional em
antonio gramsci e sua
tradução para a realidade
brasileira
Variação sazonal da
concentração de co2
atmosférico no pantanal sul
matogrossense
Variação sazonal da emissão
de onda longa atmosférica
no pantanal
Análise computadorizada e
por citometria de ﬂuxo de
sêmen descongelado de cães
A avaliação do sêmen de
onças-pintadas (panthera
onca) usando sistema
computadorizado de
avaliação espermá ca e
sondas ﬂuorescentes.
O currículo dos carros:
masculinidade, braquitude e
pedagogia cultural no
youtube
O currículo dos violões: a
pedagogia cultural das
jovens cantoras sul-matogrossenses na internet

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Teóﬁlo Fernando Mazon
Cardoso

FACFAN

PIBIC

B

Teóﬁlo Fernando Mazon
Cardoso

FACFAN

PIBIC

B

Thaisa Carvalho Volpe
Balbino

FACFAN

PIBIC

B

Thaisa Carvalho Volpe
Balbino

FACFAN

PIBIC

B

Thalita Bachelli Riul

FACFAN

PIBIC

B

Thiago Araujo Santos

CPTL

PIBIC

A

Thiago Rangel Rodrigues

INFI

PIBIC

A

Thiago Rangel Rodrigues

INFI

PIBIC

A

Thyara de Deco Souza e
Araujo

FAMEZ

PIBIC

A

Thyara de Deco Souza e
Araujo

FAMEZ

PIBIC

A

Tiago Duque

FACH

PIBIC

A

Tiago Duque

FACH

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Desenvolvimento de
metodologias analí cas
colorimétricas para
determinação de pes cidas
organofosforados e
carbamatos
Desenvolvimento de
eletrodo impresso graﬁte
u lizando placa de circuito
impresso
Quan ﬁcação de
macroelementos e
microelementos em
amostras de leite humano
não pasteurizado fornecidas
por bancos de leite de
campo grande/ms u lizando
icp oes.
Determinação de elementos
traços em amostras de
colírios o álmicos u lizados
no tratamento de glaucoma.
Determinação e avaliação do
índice de risco à saúde
humana de metais pesados
em corantes de cabelos.
Dieta de serpentes na
planície de inundação do
pantanal sul
História natural de cecília,
siphonops paulensis
boe ger, 1892
(gymnophiona: caeciliidae),
em área urbana
Acessibilidade : inclusão de
grupos vulneráveis na
universidade para todos/as
Inserção tecnológica na
contemporaneidade: os
desaﬁos das pessoas idosas
frente à era da comunicação
digital
A equidade de gênero em
educação matemá ca:
pesquisando as pesquisas
Novos olhares e diferentes
abordagens os
pesquisadores indígenas nos
municípios de aquidauana e
miranda - ms
Relação entre dislipidemias,
hipo reoidismo e
leishmaniose visceral canina

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Valdir Souza Ferreira

INQUI

PIBIC

A

Valdir Souza Ferreira

INQUI

PIBIC

A

Valter Aragão do
Nascimento

FAMED

PIBIC

A

Valter Aragão do
Nascimento

FAMED

PIBIC

A

Valter Aragão do
Nascimento

FAMED

PIBIC

A

Vanda Lúcia Ferreira

INBIO

PIBIC

A

Vanda Lúcia Ferreira

INBIO

PIBIC

A

Vanessa Cris na Lourenço
Caso Ferreira Palma

CPTL

PIBIC

A

Vanessa Cris na Lourenço
Caso Ferreira Palma

CPTL

PIBIC

A

Vanessa Franco Neto

FAED

PIBIC

B

Vera Lucia Ferreira Vargas

CPAQ

PIBIC

A

Veronica Jorge Babo-terra

FAMEZ

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Estudo retrospec vo das
endocrinopa as de cães
atendidos no hospital
veterinário da famez entre
2015-2020
O ensino da segurança do
paciente: possibilidades de
interdisciplinaridade na ó ca
de professores
A comunicação sobre erros
assistenciais sob a ó ca de
estudantes de enfermagem
Fatores determinantes para a
adoção massiﬁcada de
prá cas inovadoras de
agricultura inteligente no
mato grosso do sul
Geoprocessamento aplicado
ao zoneamento ambiental da
bacia hidrográﬁca do rio
pântano, ms
Avaliação do risco de
incêndio ﬂorestal da bacia
hidrográﬁca do rio pântano,
ms
História e memória regional descrição de fontes do
acervo da diocese de três
lagoas-ms
Fontes para a história e
memória regional organização do acervo da
diocese de três lagoas-ms
Enzimas exógenas em dietas
com alto teor de ﬁbra para
leitões desmamados
As faces da violência e da
subalternidade no proscênio
contemporâneo brasileiro
Entre o palco e a academia: o
signo da (re) existência em
' a eva', de cris na mato
grosso
James j. Putnam e o
movimento psicanalí co do
anos 1910: sobre as origens
do diálogo entre ﬁlosoﬁa e
psicanálise
Sobre as origens
estruturalistas da ﬁlosoﬁa da
psicanálise no brasil
Literatura: um conceito
moderno(?)
Literatura: um conceito
român co(?)

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Veronica Jorge Babo-terra

FAMEZ

PIBIC

A

Verusca Soares de Souza

CPCX

PIBIC

B

Verusca Soares de Souza

CPCX

PIBIC

B

Victor Fraile Sordi

CPNV

PIBIC

A

Vitor Matheus Bacani

CPTL

PIBIC

A

Vitor Matheus Bacani

CPTL

PIBIC

A

Vitor Wagner Neto de
Oliveira

CPTL

PIBIC

A

Vitor Wagner Neto de
Oliveira

CPTL

PIBIC

A

Viviane Maria Oliveira dos
Santos Nieto

FAMEZ

PIBIC

A

Wagner Corsino Enedino

CPTL

PIBIC

A

Wagner Corsino Enedino

CPTL

PIBIC

A

Weiny César Freitas Pinto

FACH

PIBIC

A

Weiny César Freitas Pinto

FACH

PIBIC

A

Wellington Furtado Ramos

CPAN

PIBIC

A

Wellington Furtado Ramos

CPAN

PIBIC

A

TÍTULO DA PROPOSTA
Um panorama das pesquisas
sobre propostas didá cas
centradas na história,
ﬁlosoﬁa e sociologia da
ciência: contribuições para o
ensino de sica
Es mação automá ca de
parâmetros de agarramento
de objetos a par r de
imagens para uma garra
robó ca
Economia circular: o estado
da arte na américa la na
Desempenho ambiental:
uma análise da literatura a
par r da manufatura enxuta
Performance musical
mediante a prá ca
violoncelís ca: a importância
de saber como estudar
Comunicação empresarial:
criação de diagnós cos para
prevenção de acidentes de
trabalho em empresas
frigoríﬁcas no município de
naviraí / ms e região.
Alteração das condições de
trabalho na reforma
trabalhista de 2017à luz das
convenções da oit e da meta
8.5 dos ods

COORDENADOR

UNIDADE GERAL PROGRAMA FAIXA

Wellington Pereira de
Queirós

INFI

PIBIC

B

Wesley Nunes Gonçalves

FAENG

PIBIC

A

Wesley Ricardo de Souza
Freitas

CPAR

PIBIC

A

Wesley Ricardo de Souza
Freitas

CPAR

PIBIC

A

William Teixeira da Silva

FAALC

PIBIC

A

Yasmin Gomes Casagranda

CPNV

PIBIC

B

Ynes da Silva Félix

FADIR

PIBIC

A

Campo Grande, 5 de maio de 2020.
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Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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