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09h00 - Exigência térmica e sua influência no desenvolvimento de Aedes aegypti e Aedes albopictus -

KELLY DE OLIVEIRA GERMANO

09h40 - Catálogo de tipos de Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) depositados no Museu de Zoologia

da Universidade de São Paulo, Brasil - MAURICIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO 

10h20 - Avaliação in vitro da atividade anti-leishmanicida de um sistema de nanopartículas de ouro e

anfotericina B contra Leishmania infantum - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA

13h30 - Utilização de compostos fúngicos de Diaporthe oxe no tratamento e controle da endemia

Leishmaniose Tegumentar Americana - IRINEU ROMERO NETO

14h10 - Caracterização de peptídeos que alvejam a superfície de formas tripomastigotas de Trypanosoma
cruzi - JULIANA SEVERO MIRANDA 

14h50 - Nyssomyia neivai e a epidemiologia das leishmanioses no Vale do Ribeira - LUCAS ALEXANDRE

FARIA DE SOUZA 

15h30 - Eficácia da aspiração no controle de Pediculus humanus capitis em escolares do ensino 

 fundamental no munícipio de Araucária – PR -  CAMILA SANTOS DO ROSARIO 

16h10 - Espaço para divulgação de produtos dos patrocinadores do evento

09h00 - Estudo epidemiológico e microbiológico de dermatofitoses em cães e gatos atendidos no

Hospital Veterinário da UFPR, abrigos de animais em Curitiba e região metropolitana - JÉSSICA DE

OLIVEIRA BESCROVAINE 

09h40 - Epidemiologia de infecções por Clostridioides difficile em Santa Catarina - FERNANDA DE

CASTILHO

10h20 - Potencial de linhagens de fungos entomopatogênicos como estratégia de controle de

Duponchelia fovealis - THAISA SIQUEIRA DA LUZ

13h30 - Bioprospecção de bactérias endofíticas e clínicas da coleção microbiológica da Rede Paranaense

- Taxonline - ANDREIA BUENO DA SILVA

14h50 - Genética funcional da interação de citros com os patógenos Colletotrichum abscissum e

Phyllosticta citricarpa - BRUNO JANOSKI ROSSI

15h30 - Prospecção de microrganismos biorremediadores de solos contaminados com glifosato e AMPA -

FRANCIELE BAJA

16h10 - Espaço para divulgação de produtos dos patrocinadores do evento

09h00 - Avaliação da resposta imunológica no perfil esteroidal de carcinoma de córtex adrenal - JOÃO

CARLOS DEGRAF MUZZI

09h40 - Efeito do sulforafano na ativação de NRF2 em ratos urêmicos - FERNANDA KUSSI 

10h20 - Desenvolvimento de hibridomas secretores de anticorpos específicos ao domínio RBD da proteína

S de SARS-CoV-2 e obtenção de anticorpos monoclonais - ALINE APARECIDA SANTANA

13h30 - A definir

14h10 - Avaliação da ativação do inflassoma NLRP3 e da participação dos macrófagos durante a infecção

por partículas do SARS-CoV-2 em modelo animal - THAIS SIBIONI BERTI BASTOS 

14h50 - Avaliação do potencial do sulforafano na reativação de NRF2 em células endoteliais tratadas com

soro urémico - CARMEN LUCIA SANZ ALARTA 

15h30 - Hemólise como uma ferramenta para o estudo de venenos loxoscélicos - MARTINA BELTRAMINO 

16h10 - Avaliação do perfil de metilação do DNA e a expressão diferencial de miRNA frente à

susceptibilidade de pacientes com COVID-19 - GABRIELA CASANI CARDOSO
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