
 

 

 

 
 

 

 

Departamento  Título do Projeto 
Nome do Bolsista/ 

Estudante IC 

Zootecnia Aleksandro Schafer 

da Silva 

 

Combinação de cobre e zinco na suplementação de bezerros 

recém-nascidos: investigação de efeito profilático contra 

protozoários gastrointestinal, assim como efeito sobre níveis 

antioxidantes, citocinas e imunoglobulinas 

 

22.Thainã Tomasi -   PIBIC 

CNPq 

Zootecnia Aleksandro Schafer 

da Silva 

Efeitos metabólicos sobre variáveis bioquímicas 

relacionadas ao metabolismo proteico e lipídico em ratos 

suplementadas com leite de vacas com dietas diferentes 

 

23.Patrícia Glombowsky – 

PIBIC CNPq 

Zootecnia Aleksandro Schafer 

da Silva 

 

Influência da aplicação de zinco e selênio em bezerros sobre 

o desempenho, resposta imune, metabolismo protéico e 

lipídico e níveis de antioxidantes 

 

24.Gabriela Miotto Galli - 

PROBIC 

Zootecnia Diego de Cordova 

Cucco 

 

Medidas biométricas e fisiológicas associadas ao 

desempenho em equinos 

 

 

Zootecnia Dilmar Baretta 

 

Avaliação ecotoxicológica de solos submetidos à aplicação 

dejeto líquido de suínos 

 

25.Camila Felicetti Perosa. - 

PIVIC 

 

26.Tamires Rodrigues dos Reis. 

PIBIC CNPq 

Zootecnia Dilmar Baretta Propriedades biológicas do solo em sistema ILP (Integração 

Lavoura-Pecuária) 

 

27.Francisca Mazzochi da 

Silva. - PIVIC 

 

28.Edpool Rocha Silva - 

PROBIC 

Zootecnia Lenita de Cássia Perfil físico-químico e atividade antimicrobiana do mel de 29.Angélica Frigo- PIVIC 



 

 

 

 
Moura Stefani 

 

abelhas sem ferrão (Apidae, Meliponini) do Oeste 

Catarinense. 

 

 

Zootecnia Lenita de Cássia 

Moura Stefani 

 

Detecção de beta-lactamases de espectro estendido (ESBLS) 

em isolados de salmonella proveniente de carnes de frango 

30.Dinael Simão Bitner -  

PROBIC 

Zootecnia Lenita de Cássia 

Moura Stefani 

 

Prevalência de Salmonella em amostras de carne de frango 

no munícipio de Chapecó e o perfil de resistência aos 

antimicrobianos destas e de outros isolados oriundos de 

alimentos envolvidos em toxiinfecção alimentar em 

humanos 

 

31.Luana Rampazzo- PIVIC 

 

32.Jheine Nilva Botini - PROBIC 
 

Zootecnia Marcel Manente 

Boiago 

 

Utilização de resíduos de casca de ovos industrializados na 

alimentação de codornas japonesas 

 

33.Rosilene Cristina de 

Oliveira  - PIVIC 

 

34.Josilene Cristina de Oliveira 

- PROBIC 

Zootecnia Rogerio Ferreira 

 

Uso de marcadores sanguíneos de balanço energético 

negativo como ferramenta de triagem de vacas leiteiras 

submetidas a protocolo de inseminação artificial em tempo 

fixo 

 

35.Stefan Grander. Giovanna 

Fiordalisi- PIVIC 

 

 

* PIVIC- são os voluntários 

* Os demais são bolsistas- UDESC e CNPq 

 

  


