
         RESULTADO 1ª FASE  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2018-201                 

 

Observação: Os projetos que são dispensados de apreciação pelo comitê de ética 

(CEP/CEUA) devem aguardar o período de indicação dos alunos – 29 de agosto a 02 de 

setembro de 2018. 

Fortaleza, 08 de junho de 2018 
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CURSO: MEDICINA 

ÁREA: CIÊNCIAS BÁSICAS 
NOME DO PROJETO NOME DO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

Avaliação hematológicas e hepáticas em ratos submetidos ao 
estresse moderado crônico em pré-condicionamento com sertralina, 
trans-anetol, curcumina e eletroacupuntura 
 

Edson Lopes da Ponte 
 

Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Efeitos comportamentais e neuroquímicos do extrato padronizado de 
mangifera indica l. E mangiferina em modelo animal de depressão 
induzido por reserpina. 

Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Análise da influência de dieta hiperlipidêmica e intoxicação por 
metilmercúrio em marcadores de neurodegeneração cerebral em 
camundongos c57bl/6j lactentes 

Marcio Wilker Soares Campelo 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Avaliação da ação antiúlcera gástrica do ácido 3-fenil-2-propenóico 
(ácido cinâmico). 

Roberto Neves 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Manifestações otorrinolaringológicas de Doença do Refluxo 
Gastroesofágico em pacientes de Fortaleza, CE 

Silvia Bona 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Daniele Rocha Queiroz Lemos 

Coordenação de Pesquisa e Extensão do Curso de Medicina 

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS 


