
                                                                                                                                                                                                                        

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 
37130-000 – Alfenas - MG 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PROPOSTAS NÃO RECOMENDADAS PARA CONTRATAÇÃO - Chamada 02/2020 – Edital PRPPG/Reitoria 

ATENÇÃO: Para visualizar a justificativa da não recomendação proposta, basta acessar o email cadastrado no momento da submissão do formulário 
eletrônico ou interposição do recurso. 

 
# Coordenador Título Resultado 

1 Lucas Lopardi Franco Novos glico-compostos planejados como anti Sars-CoV-2 Não aprovado  

2 Cláudio Viegas Júnior Estudos visando à identificação e avaliação pré-clínica de novos ligantes antivirais e anti-
inflamatórios capazes de atuar contra infecções respiratórias do tipo COVID-19 

Não aprovado 

3 Tiago Marques dos Reis COVID-19: Aspectos da doença, do tratamento medicamentoso e seu manejo no SUS Não aprovado 

4 Alexandre Giusti Paiva Potencial efeito protetor da sinvastatina e da curcumina no comprometimento das funções 
pulmonares, cardiovasculares, neurológicas e de termorregulação decorrentes de 
inflamação sistêmica 

Não aprovado 

5 Giovane Galdino de Souza Reposicionamento da Artemisinina para o controle dos sinais, sintomas e alterações 
pulmonares induzidos pela COVID-19, via inibição do receptor tipo Toll-like 4 

Não aprovado 

6 José Paulo Carvalho dos 
Santos 

Modelagem Matemática e Computacional da Epidemia de COVID-19 − Monitoramento e 
Controle 

Não aprovado 

7 Marcelo Lourenço da Silva Fotobiomodulação por laser de baixa intensidade ou led na mecânica respiratória, 
recrutamento de neutrófilos e citocinas e na regulação da expressão do gene da enzima 
conversora de angiotensina 2, o receptor do Sars‐Cov‐2 para a Covid‐19, em um modelo de 
inflamação pulmonar aguda em ratos induzida por lipopolissacarídeo de Escherichia coli. 

Não aprovado 

8 Luis Carlos do Nascimento Ozônio: avaliação de tecnologias para a prevenção ao coronavírus Não aprovado 

9 Ernandes Benedito Pereira Avaliação in vitro do efeito inibitório de antioxidantes lipofílicos em enzimas digestivas no 
tratamento da obesidade 

Não aprovado 
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