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EDITAL Nº 002/2021 - PROGRAMA AMAZÔNIDAS – “MULHERES E MENINAS NA CIÊNCIA” 

SEQ. PROPONENTE TÍTULO DO PROJETO 

1* Marklea da Cunha Ferst Acessibilidade atitudinal e atividade turística: impacto social e crescimento econômico 

2* Thatyla Luana Beck Farago 
Capacitação de mulheres como divulgadoras da percepção das mudanças climáticas em territórios indígenas 
do Alto Solimões 

3 Angela Maria Gonçalves de Oliveira 
A construção coletiva do projeto político pedagógico das escolas do campo do município de Humaitá-AM: Uma 
proposta para a efetivação de uma educação de qualidade 

4 Veronica Farina Azzolin 
Ensaio clínico randomizado duplo-cego controlado por placebo na atenuação da síndrome da fadiga crônica 
por suplemento a base de óleo com extração combinada de castanha do Brasil abacate e guaraná (G-Nut®)  

5 Thaís Billalba Carvalho 
Estratégias para potencializar a reprodução do matrinxã (Brycon amazonicus): fatores ambientais apoio a 
produção pesqueira e a interlocução com a cadeia produtiva 

6 Claudina Azevedo Maximiano 
Observatório em educação do campo/floresta e indígena da região do Médio Purus – OECFIMP: contribuições 
para formação continuada nas escolas da zona rural dos municípios de Canutama Lábrea e Pauini. 

7 Natacha Cintia Regina Aleixo Emergência climática em cidades amazônicas 

8 Fernanda Fatima Caniato 
Identificação e caracterização de genes de defesa do guaranazeiro em resposta a infecção pelo patógeno 
Pseudopestalotiopsis gilvanii visando a implementação de estratégias sustentáveis de controle. 

9 Marília Gabriela Gondim Rezende 
Governança da sociobiodiversidade: uso do patrimônio genético do conhecimento tradicional associado e 
repartição de benefícios no Médio Juruá (Amazonas) 

10 Rita de Cassia Fraga Machado As pensadoras brasileiras no contexto da Amazônia Legal 

11 
Munique Therense Costa de Morais 
Pontes 

Predição de desfechos de mortalidade materna baseada em modelos de aprendizado de máquina para 
construção e monitoramento de indicadores municipais. 

12 Angela Maria da Silva Mendes 
Ação estratégica de avaliação e quantificação de perdas pós-colheita e de uso de agrotóxicos em fruteiras 
como base para o consumo e produção responsável no Amazonas 

13 Sônia Maria Figueiredo Albertino Ambientes e épocas para enraizamento de estacas de guaranazeiro 

14 Ellen Raphael Desenvolvimento de células solares de terceira geração a partir de diferentes materiais nanoestruturados 
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15 Egle Betania Portela Wanzeler 
Vídeoetnopoesias: A produção de conhecimento de mulheres professoras pesquisadoras amazônidas em 
tempo de pandemia 

16 Lyege Magalhães Oliveira Superfrutas da Amazônia: Bioativos com propriedades prebióticas e antioxidantes 

17 Rosana Pimentel Correia Moysés 
Samuama: Saúde da mulher amazônica – Uma abordagem do modelo socioecológico usando tecnologias 
educacionais e sociais para prevenção do câncer do colo do útero 

18 Natália Dayane Moura Carvalho 
Diagnóstico citogenético de pacientes com distúrbios da diferenciação do sexo atendidos pelo Sistema Único 
de Saúde 

19 Caren Michels 
Análise da eficiência energética da envoltória de habitações de interesse social construídas pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida em Manaus/AM     

20* Emanuelle Raiol Pinto Uso de secador solar e qualidade da madeira para artesanato 

21 Neilha Marcia Pinheiro Ciência com as Caboclas Kirimbaua Auaeté para o Amazonas 

22 Francimara Souza da Costa O cooperativismo como base para a sustentabilidade e construção de uma matriz bioeconômica no Amazonas 

23 Tatiana Amaral Pires de Almeida “OCA”: Observatório de Câncer do Amazonas 

24 Kátia do Nascimento Couceiro 
Doença de Chagas aguda no Amazonas: Vigilância da injúria miocárdica através da resposta celular 
ressonância magnética e escore de Selvester 

25 Fernanda Tunes Villani 
 As plantas e os solos da Amazônia possuem potencial para o tingimento natural em tecidos e confecção de 
acessórios têxteis? 

26 Débora Raysa Teixeira de Sousa 
Relação entre polimorfismos genéticos e o desfecho clínico e laboratorial de pacientes autóctones da Amazônia 
com histórico de doença de Chagas aguda 

27 Jennifer Salgado da Fonseca 
Caracterização funcional e controle biológico de fitopatógenos de importância agrícola com base em bactérias 
do Rio Negro e Solimões 

28* Karen Segala 
Preparação de membranas de baixo custo modificadas com extratos vegetais do bioma Amazônico com 
potencial efeito cicatrizante no tratamento de ferimentos complexos 

29 Sandra Barbosa de Sousa 
Identificação e caracterização de enzimas e produtos naturais do metabolismo secundário de Bacillus   ssp. 
Oriundo da microbiota amazônica 

30* 
Minerva Leopoldina de Castro 
Amorim 

Rede de apoio a qualidade de vida da mulher com deficiência amazonense: estudo e experiências em pares 
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31 Aya Sadahiro HLA-antígeno leucocitário humano em pacientes com tuberculose extrapulmonar 

32 Juliana Tomomi Kojima 
Compostagem de resíduos de pescados na divulgação da ciência educação ambiental e produção de 
fertilizantes sustentáveis 

33 Renata Ferreira dos Santos 
Expectativa versus realidade: o impacto do curso de Medicina na vida das acadêmicas em uma universidade 
pública do Amazonas 

34 Siglia Maria Braga Neves Testes da efetividade antitumoral in vitro de extratos fenólicos obtidos de frutos da biodiversidade amazônica.  

35 Roberta Monique da Silva Santos 
Quintais sustentáveis: Desenvolvimento e produção sustentável de alimentos em comunidade vulneráveis na 
cidade de Manaus-AM 

36 Raize Castro Mendes Farinha de microalga como suplemento alimentar animal 

37 Brenda Karoline Souza carvalho 
Moléculas imunológicas envolvidas na resposta circulante a micobacterioses em pessoas vivendo com 
HIV/AIDS como possível fator prognóstico 

38 Ivanildes dos Santos Bastos 
Estudos de atividades antimicrobiana de membranas poliméricas obtidas por eletrofiação e funcionalizadas 
com nanotubos de titanato de sódio frente às bactérias de importância clínica 

39* Itanna Oliveira Fernandes Moldando o futuro: utilização de realidade aumentada em atrações de museus. 

40* Sonia Rejane de Senna Frantz 
Consulta de enfermagem na atenção básica: Desenvolvimento de uma tecnologia móvel para atendimento de 
usuários acometidos por síndromes respiratórias e COVID-19 na Amazônia 

41 Ketlen Karine Teles Lucena IDE – Um framework para gerenciamento de cursos em EaD na Amazônia 

42* Maria Luiza Carvalho de Oliveira 
Desenvolvimento de uma plataforma digital para formação de docentes da saúde através de Comunidade de 
Prática Virtual. 

43 Vanusa do Nascimento 
Validação do aplicativo APP-CUIDADOS® para gestão da saúde de pacientes com histórico prévio de infecção 
por COVID-19. 

44* Ani Beatriz Jackisch Matsuura 
Micobiota oral e fungemia: Análise da possível relação em pacientes neonatais e pediátricos internados em 
UTI 

45* Alexandra Brito de Souza 
Avaliação de desempenho do QuantiFERON Reach um novo teste para o diagnóstico da infecção latente pelo 
Mycobacterium tuberculosis  

46 Leiliane do Socorro Sodré de Souza Aproveitamento de resíduos da cadeia produtiva do guaraná (Paullinia cupana) para a produção de bioetanol 
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47 
Juliana Mesquita Vidal Martinez de 
Lucena 

Uso de jardim sensorial na educação em saúde 

48 
Izi Caterini Paiva Alves Martinelli dos 
Santos 

O acesso da população ribeirinha aos serviços especializados de saúde: O tratamento fora do domicílio no 
município de Presidente Figueiredo 

49 Olinda Maria Figueira Canhoto Desenvolvimento e avaliação in vitro de insumos vegetais da Amazônia com propriedades antivirais 

50 Elaine Harada Teixeira de Oliveira Aprendendo a programar: rumo a uma educação de qualidade baseada em evidências 

51 
Renata Spener Gomes Cordeiro dos 
Santos 

Relevância clínica do resultado ‘Traços’ do Xpert® MTB/RIF Ultra no Amazonas  

52 Valquiria do Carmo Alves Martins 
Identificação de mutações em genes supressores e de suscetibilidade envolvidos na resistência ao tratamento 
de pacientes com câncer de colorretal do estado do Amazonas 

53 Ana Cristina de Souza Martinho 
Comparação do índice mitótico em diferentes metodologias de cultura de células de curta duração ‘in house’ 
em aspirado de medula óssea para análise citogenética em pacientes atendidos na Fundação HEMOAM. 

54 Tereza Cristina Souza de Oliveira 
Estudo de níveis de mercúrio transportados em rios e em água tratada com carvão ativado de resíduos 
orgânicos da floresta em Terra Indígena Yanomami Amazônia Brasil. 

55* Sílvia Umeda Gallani Desenvolvimento de protótipo vacinal para o tambaqui 

56 Tatiana Brandão Fernandes (As) Amazonas na Ciência: Plataforma de dados da produção científica das mulheres no estado do Amazonas 

57* Noemia Kazue Ishikawa 
Redes de mulheres indígenas tradutoras e cientistas: conexões para uma educação transformadora em 
ciências no Amazonas 

58* Elielza Guerreiro Menezes Tecnologia móvel para atendimentos da Covid-19 e SARs na Universidade do Estado do Amazonas 

59* Pamella Suely Santa Rosa Pimentel 
Desenvolvimento de bioprocesso utilizando biocatalisadores da região amazônica e aplicação no pré-
tratamento biológico de biomassas vegetais recalcitrantes para geração de energia. 

60* Lia Mizobe Ono  Estudo da prevalência de vírus oncogênicos em neoplasias de glândula tireóide no estado do Amazonas 

61 Diana Vieira Brito 
Doenças neurodegenerativas hereditárias em Manaus: uma investigação genética dos casos de ataxias 
cerebelares 

62 Maria Socorro Viga Yurtsever Processo de recrutamento para superar a perda de doadores de sangue devido a pandemia COVID-19 
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63 Enedina Nogueira de Assunção 
Vigilância genômica do COVID-19 com base em métodos de biologia molecular bioinformática e inteligência 
artificial. 

64 Janaína Paolucci Sales de Lima 
Alternativas sustentáveis para produção suinícola: Avaliação do potencial nutritivo da farinha de peixe na dieta 
de leitões recém-desmamados. 

65 Kyara Martins Formiga Kits biotecnológicos para certificação molecular de filés de pescado comercializados no estado do Amazonas 

66 Dionisia Nagahama 
Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar e Nutricional no Alto Solimões: produção beneficiamento e 
comercialização do abacaxi pelas mulheres da comunidade kokama Bom Jesus II – Amazonas 

67 Cristiane Daliassi Ramos de Souza 
Desempenho do bioadsorvente obtido de resíduos amazônico no processo de descontaminação do Rio Negro 
por derivados de petróleo 

68* Eidie Souza de Queiroz Desenvolvimento de um Mobile Health para a assistência à saúde de pessoas com hipertensão e diabetes. 

69* Jerusa de Souza Andrade Maionese de tucumã: desenvolvimento caracterização e aceitabilidade  

70* Luana Lopes Casas Análise microbiológica físico-química e nutricional da polpa de tucumã comercializada na cidade de Manaus 

71 Rayssa Gomes Vasconcelos 
Seleção genética de mudas de copaíbas (Copaifera multijuga Hayne) com potencial de produção de oleorresina 
visando impulsionar a matriz bioeconômica do estado do Amazonas. 

72 
Jacqueline de Almeida Gonçalves 
Sachett 

Avaliação do perfil clínico-inflamatório dos acidentes botrópicos 

73* Paula Taquita Serra 
Avaliação do impacto do uso da Azitromicina durante a pandemia de COVID-19 na resistência antimicrobiana 
em ambiente hospitalar no estado do Amazonas 

74* Stefanie Costa Pinto Lopes 
Implementação de PREP: avaliando adesão e novas ferramentas de comunicação para melhoria da adesão 
medicamentosa 

75* Maria Oneide Silva de Moraes 
Micro e nanoencapsulação de óleos essenciais da Amazônia usando tecnologia de secagem por spray-drying 
electrospraying 

76* Valderiza Lourenço Pedrosa 
PASSCOVID?  Avaliação clínica e laboratorial do uso profilático da Ivermectina + vacinação na COVID-19: 
ensaio clínico randomizado triplo cego 

77* Myuki Alfaia Esashika Crispim 
Coinfecção SARS-CoV-2/HIV e monitoramento molecular do HIV-1 em população sentinela de doadores de 
sangue recém diagnosticados no Hemocentro do Amazonas 
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78* Áurea Hiléia da Silva Melo 
GuideAut – um repositório de informações e recomendações para apoio de projeto de interfaces de aplicativos 
para autistas 

79* Andrezza Lauria de Moura 
Condutas de biossegurança em tempos de COVID-19 para profissionais de saúde do interior do estado do 
Amazonas: Ensaio clínico randomizado 

80 Sílvia Cassia Brandão Justiniano 
Vigilância da infecção por Trypanosoma cruzi e Leishmania spp em animais domésticos peridomésticos e 
sinantrópicos na região metropolitana de Manaus – Amazonas. 

81 Flávia Melo da Cunha AMAZONIDADOS – Plataforma digital de informações sensíveis ao gênero 

82 Solange dos Santos Costa 
Avaliação dos níveis de concentração de radônio e provável correlação epidemiológica com câncer de pulmão 
em Manaus-AM 

83 Erica Cristina da Silva Chagas 
Estudos da viabilidade da implementação de Telas Impregnadas com Inseticida de Longa Duração (TILD’s) e 
de identificação de unidades fontes e sumidouros como novas ferramentas para o controle da malária no estado 
do Amazonas 

84 Adriana Dantas Gonzaga de Freitas 
Potencial antimicrobiano de extratos orgânicos da casca do tucumã (Astrocaryum aculeatum) e pupunha 
(Bactris gasipaes). 

(*) Enquadrado com condicionante. 


