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DADOS BÁSICOS DO PROJETO  
 

Título do Tema 
 

Saúde Sociedade: um olhar sobre a equidade ao longo do ciclo vital  
 

Título do Projeto 
 

Criação do Núcleo Temático de Inovação em Nanomedicina(NanoMed)   

Palavras-chave Data Início Data Término Duração 

materiais híbridos superficies    

antimicrobianas Biosensores 

11/2018 07/2022 45 biomaterials membranas 

funcionais    

Área de Conhecimento    

MATERIAIS (MATERIAIS)    

Descrição do Projeto    
 

Um dos principais objetivos da proposta envolvendo a área de Materiais inserida na proposta da área da 

saúde é a consolidação de uma plataforma integrada de investigação, formação e transferência de tecnologia 

na área de materiais oriundos de recursos renováveis e artificiais para aplicações biomédicas. Neste projeto, 

materiais nanoestruturados para aplicações de reparo de feridas serão desenvolvidos utilizando derivados de 

biomembranas funcionalizadas com diferentes proteínas, podem apresentar excelentes propriedades para 

cicatrização de feridas devido à incorporação de diferentes biomoléculas que apresentam atividade 

antimicrobiana, aumentam o tempo de coagulação e inibem a agregação de plaquetas. Estas membranas 

poderão ser utilizadas em humanos e/ou animais como dispositivos médicos externos. Lectinas obtidas por 

pesquisadores da Biotecnologia são uma classe de proteínas que têm inestimável propriedades para 

aplicações biológicas, uma vez que são capazes de fazer ligações reversíveis com carboidratos. Suas 

aplicações potenciais incluem inibição do crescimento de células tumorais, ação antimicrobiana, ação 

antifúngica e reparo tecidual. Neste sentido, a capacidade dessas macromoléculas de ativar células imunes, 

neutrófilos, macrófagos e mastócitos indica um potencial para acelerar a cicatrização de feridas e a 

regeneração do tecido epitelial. Quando funcionalizadas em biomembranas podem libertar as quantidades 

desejadas Por outro lado, considerando que levantamentos recentes na população mundial indicam que um 

elevado percentual da população acima de 70%, apresenta necessidade de algum tipo de reparo ou 

restituições na região craniofacial, relacionados à perda dental, doença periodontal, trauma dental, doença 

cárie, desordens fisiológicos ósseos, osteoporoses e câncer são alguns dos fatores responsáveis. Neste 

sentido materiais funcionais são exigidos nos vários processos de restauração visando manter e melhorar a 

função do tecido ósseo. Esses desafios são enfrentados por equipes multidisciplinares, atuantes na área 

biomateriais na UFPel.  
Contexto do Projeto 
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A internacionalização é um fator de extrema importância para o desenvolvimento e condução de trabalhos 

científicos em conjuntos, bem como para a capacitação dos pesquisadores (Professores, doutorandos e pós-

doutorandos). Este projeto de cooperação internacional além de capacitar a equipe envolvida permite a troca 

de conhecimento, o fortalecimento de parcerias e consequentemente o aumento da qualidade dos programas 

de pós-graduação envolvidas. A linha de pesquisa aqui abordada integrar múltiplas áreas dos PPG (Ciência 

e engenharia de materiais, Bioquímica e Bioprospecção, e biotecnologia) o que permite e fortalece esta 

interação entre os programas de pós-graduação. A justificativa da proposta está baseada no fato de que o 

grupo de pesquisa do Canadá, Espanha e Reino Unido, bem como os grupos de pesquisa dos professores 

aqui envolvidos da UFPel têm interesse em estudar fatores relacionados à detecção de diferentes 

carboidratos, por meio do desenvolvimento de biosensores baseados em lectinas e carbono ativado. Um 

projeto internacional oficial entre às três universidades, com duração de dois anos, possibilitaria uma 

transferência de conhecimentos através da integração entre às partes. É importante salientar que todas as 

partes envolvidas no projeto irão contribuir de diferentes formas para desenvolver e testar biosensores de 

detecção eletroquimica de carboidratos, associados a eventos fisiológicos. Os grupos de pesquisa das 

Universidades de Surrey, Guelph, McMaster, Basque Country e da UFPel possuem parceria prévia e 

desenvolvem estudos na área de sensores compostos por nanotubos de carbono, biomembranas e celulose. 

Todos os grupos possuem competência na pesquisa e no desenvolvimento de biomateriais e materiais 

compósitos aplicáveis em diversas áreas, incluindo biosensores e biomateriais. Os grupo de pesquisa do 

exterior possuem experiência em diversas técnicas que auxiliam o entendimento e avaliação das mudanças 

físicas e químicas que ocorrem em materiais híbridos, como os biosensores compostos por lectinas, 

derivados de carbono ativado ou membranas funcionais. Outras técnicas especificas de manipulação 

superficial, também são dominadas pelos grupos de pesquisas colaboradores do exterior e são 

extremamente importantes para caracterização dos materiais que compõe os biosensores a serem 

desenvolvidos. Com o compartilhamento e utilização dos conhecimentos disponíveis em cada grupo, almeja-

se o desenvolvimento de biosensores de baixo custo, capazes de pré-concentrar e detectar carboidratos 

específicos em meio aquoso, bem como de biomembranas funcionais. Consequentemente são esperados 

resultados com alto impacto científico que possibilitarão a qualificação das instituições envolvidas além de 

contribuir de maneira significativa para a sociedade.  
Problema 

 
Atualmente, a pesquisa na área de biosensores é caracterizada por ser multidisciplinar e ser focada em 

atender a demandas específicas. Estas pesquisas buscam principalmente aumentar a seletividade e o limite 

de detecção de analitos. O presente projeto tem como objetivo central preencher uma lacuna teórica 

relacionada aos fenômenos de adsorção e sua relação com a sensibilidade de detecção. Este tópico ainda é 

pouco explorado e apresenta a capacidade de revolucionar os biosensores atuais, com o aumento de sua 

sensibilidade, estabilidade e redução dos custos, o que é geralmente um fator limitante para potenciais 

aplicações práticas. Com isso, o objetivo desta proposta é realizar um estudo teórico-prático envolvendo 

aspectos químicos e físicos dos processos de adsorção de biomoléculas (analitos) em biosensores 

compostos por carbono ativado e lectinas, onde o carbono ativo e (derivados nanoestruturado), além da 

função de um transdutor, age atraindo e concentrando os analitos em sua superfície para a posterior 

detecção pelos elementos sensores (lectinas). Por outro lado o fato da membranas funcionais aqui proposta 

podem ter caracteristicas de materiais renováveis e biodegradáveis trarão grande vantagem quando 

comparado as embalagens poliméricas; o segundo problema atacado pela proposta é a aplicação de 

barreiras físicas inertes como curativos, que apresentam apenas a função de isolar ferimentos, como cortes e 

queimaduras de agentes externos que possam causar infecções. Pensando em otimizar este conceito a 

utilização de membranas biodegradáveis funcionalizadas com antocianinas, um composto reconhecido por 

sua atividade antimicrobiana, seria uma melhor alternativa, pois além de impedir infecções no ferimento sua 

substituição e remoção não seria necessária, uma vez que os matérias são biodegradáveis.  
 

Relevância 
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A relevância do projeto está no desenvolvimento e aperfeiçoamento de conhecimentos técnicos em 

biosensores, e biomembranas, que trarão as equipes e instituições envolvidas, notoriedade científica, por 

meio de publicações em conjunto e atividades acadêmicas (workshops de reuniões tecnicas) envolvendo 

discussões técnico científicos, para difundir os conhecimentos adquiridos. Este conhecimento será 

revertido para a sociedade por meio da capacitação de recursos humanos e de uma possível redução de 

custos e aumento da eficiência de biosensores e biomateriais, possibilitando a população benefícios 

oriundos desses estudos com elevado impacto tecnologia na área da saúde. Projeto este que tem o 

potencial de gerar tecnologias que melhorarão a qualidade de vida de população por meio da criação de 

um curativo funcional que acelera a recuperação e evita possíveis infecções no tecido afetado.  
Insumo 

 
A presente proposta foi moldada conforme a disponibilidade de infraestrutura disponível nos laboratórios dos 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Bioquímica e Bioprospecção, e 

Biotecnologia, Odontologia, UFPel e dos parceiros colaboradores doe exterior das Universidades de Surrey, 

Guelph, McMaster respectivamente. Neste sentido, uma das etapas determinantes para o bom desempenho 

do projeto de construção de um sensor, são as variáveis e possibilidades de combinações de materiais 

(lectinas e carbono ativados). Esta escolha deve ser direcionada ao tipo de material e sua afinidade química 

com os demais componentes. Para a confecção destes sensores, é necessário o controle de diversos 

parâmetros, como por exemplo: umidade, temperatura, área superficial e tipo de atmosfera. De forma 

semelhantes para o desenvolvimentos de membranas com características antimicrobianas ou com 

propriedades cicatrizantes. Todas essas expertises estão disponíveis nas equipes aqui citadas. Assim, o 

material de custeio utilizado na confecção de eletrodos para uso como potenciais sensores de elevada 

sensibilidade, será composto por reagentes químicos em geral, como nitratos, nanoestruturas de carbono, 

ácidos inorgânicos, solventes orgânicos, gases especiais com padrão analítico e, aparatos eletroquímicos, 

sistemas de produção de membranas via electrospining, salas limpas, entre outros. Serviço de terceiros para 

análises de amostras, bem como de equipamentos de laboratório de médio e grande porte dentro das 

facilidades disponíveis dos professores Lim Loong-Tak, Director of Guelph Food Innovation Centre, 

Department of Food Science University of Guelph, Guelph, Ontario; prof. Igor Zhitomirsky (também atuando 

como coordenador extranjeiro na presente proposta), Department of Materials Science and Engineering, 

Associate Member of the School of Biomedical Engineering, McMaster University, Canada; professor Jalel 

Labidi do Department of Chemical and Environmental Engineering, da University of the Basque Country 

(espanha), e o prof. Director of Advanced Technology Institute, Faculty of Engineering & Physical 

Sciences,University of Surrey.  
Discussão teórico-metodológica 
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Neste projeto serão desenvolvidos biosensores compostos por carbono ativado (ACs) e lectinas. As lectinas 

atuarão como elemento sensor, pelo fato de apresentarem forte atração por determinados tipos de possíveis 

analitos, como por exemplo: vírus, bactérias, células e principalmente carboidratos. Lectinas podem ser 

definidas como um tipo de proteína capaz de realizar ligações reversíveis com carboidratos específicos e tem 

sido estudada para diferentes aplicações, como na inibição de crescimento de células tumorais (1), ação 

antimicrobiana (2), ação antifúngica, (3) e reparação de tecido celular (4). Logo, as lectinas são proteínas 

capazes de interagir com moléculas resultando em específicas respostas imunológicas (5). Sendo assim, 

neste projeto de biosensor, a lectina seria o elemento responsável pela ligação entre o analito e o transdutor. 

No geral, um transdutor tem como principal função transformar a resposta obtida pelo elemento sensor em 

um sinal quantificável. Neste sentido, o carbono ativado apresenta interessantes características para ser 

utilizado como elemento transdutor, pois este além de suportar as lectinas em sua superfície, possui uma alta 

capacidade de absorção de espécies em sua vasta superfície (3000m2/g), devido a presença de inúmeros e 

variados grupos funcionais ligados à sua estrutura química. Além disso, estas propriedades podem ser 

moduladas por meio de modificações químicas superficiais que acarretariam em uma maior interação com 

determinados analitos e menor interação com outros agentes do meio, possibilitando uma maior seletividade 

e sensibilidade. Para as medidas sensoras, serão avaliadas as variações existentes nas propriedades 

elétricas do biosensor (corrente elétrica ou resistência a passagem de corrente) frente aos analitos. A ideia 

inicial é desenvolver um biosensor para detecção e quantificação de lactose em meios aquosos para 

futuramente aplicá-lo na rápida detecção de lactose em alimentos. Para isto, será utilizado a lectina Bauhinia 

Variegata (BVL), que possui uma forte e exclusiva afinidade com o carboidrato lactose. Na concepção, o ACs 

será funcionalizado superficialmente com a BVL e esta combinação de materiais será empregada na 

construção de um eletrodo o qual será exposto a uma célula eletroquímica contendo um eletrólito aquoso 

com diferentes concentrações de lactose. O comportamento elétrico deste eletrodo será monitorado frente a 

diferentes teores de lactose, pois quando em contato com a lactose, as ligações existentes entre o ACs e a 

BVL sofrem perturbações pois a tendência natural da lectina é aglomerar o carboidrato presente. Por meio do 

controle destas variações, é possível se obter uma resposta sensora diretamente proporcional a 

concentração. O grupo de pesquisa da UFPel já possui experiência no desenvolvimento de sensores 

eletroquímicos e trabalhos de extração de aplicação de lectinas, como pode ser encontrado na literatura já 

publicada (6-8). Além disso, os aparatos necessários para as medidas propostas estão disponíveis para 

utilização nas dependências dos laboratórios pertencente aos grupos de pesquisa indicados neste projeto 

(sourcemeter Keithley 2651A, data acquisition / switch unit Keysight 34972A and potentiostat AUTOLAB). 

Pensando em otimizar este conceito a utilização de membranas biodegradáveis funcionalizadas com 

biomoleculas, reconhecidos por sua atividade antimicrobiana, seria uma melhor alternativa, pois além de 

impedir infecções no ferimento sua substituição e remoção não seria necessária, uma vez que os matérias 

são biodegradáveis. Assim esta previstos a síntese e caracterização de membranas funcionais, como por 

exemplo de acetato de de celulose e outros derivados, por intermédio de técnica de electrospinning. Por sua 

vez o grupo de pesquisa dos grupos estrangeiros aqui citados, reúnem, especialista em síntese e 

modificação de carbono ativo (9) e conta com uma amplo centro de caracterização com equipamentos de 

Ressonância Magnética Nuclear, Microscopia de alta resolução e outras técnicas de espectroscopia que 

ajudaram a validar os resultados comparando a detecção de lactose por outras técnicas. Desta forma, 

esperamos que CAPES Print apoiem esta proposta de projeto de internacionalização que se beneficia da 

combinação de experiências dos grupos de pesquisa na UFPel, na área de biosensores e eletroquímica, e 

biomembranas com a experiência do grupo de pesquisa do professores Lim Loong-Tak, Director of Guelph 

Food Innovation Centre, Department of Food Science University of Guelph, Guelph, Ontario; prof. Igor 

Zhitomirsky (também atuando como coordenador extranjeiro), Department of Materials Science and 

Engineering, Associate Member of the School of Biomedical Engineering, McMaster University, Canada. E o 

prof. Director of Advanced Technology Institute, Faculty of Engineering & Physical Sciences,University of 

Surrey. nas técnicas de obtenção das nanosestruturas derivados de carbono, ou ACs para o 

desenvolvimento de biosensores eletroquímicos compostos por carbono ativado funcionalizados com lectinas 

para detecção de baixas concentrações de analitos. Além do desenvolvimento de biomembranas com 

aplicações biomédicas.   
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RESULTADOS  
  

Objetivos Tipo 

O objetivo geral é realizar um estudo e desenvolvimento de biomembranas com atividades na Geral 

cicatrização de feridas, ou com atividades antimicrobianas  

O objetivo geral é realizar um estudo sobre os aspectos fisicoquimicos que ocorrem no 

Geral desenvolvimento de biosensores eletroquímicos compostos por carbono ativado e lectinas 

para detecção de lactose.  

Avaliar as diferentes combinações de eletrodos/eletrólitos na montagem de um dispositivo 

Específico biosensor; e modificações superficiais das biomembranas, estudos comparativos em função 

de suas propriedades;  

Avaliação das nanoestruturas (ACs) quando incorporadas num sistema sensor (biosensor), 
Específico 

bem como sua seletividade e resposta para diferentes concentrações de analito.  

Divulgação dos resultados por intermédio de congressos nacionais e internacionais, fórum de 

Específico discussão científica, também pela elaboração de artigos científicos de elevado índice de 

impacto.  

Formação de recursos humanos em nível de graduação e pósg-raduação envolvendo alunos, 

Específico pesquisadores e docentes da UFPel, Universidades de Guelph, McMaster e Surrey, 

respectivamente.  

Obtenção e Funcionalização de estruturas de carbono ativado e nanoestruturados, 
Específico 

modificadas previamente por manipulação superficial com moléculas bioativas (lectinas).  

Prospecção e transferência de conhecimentos para setores produtivos; Específico 

Impactos Esperados Tipo 
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Obter estruturas de carbono multifuncionais, visando potenciais aplicações tecnológicas em   
setores envolvendo eletroanalise de substâncias com características biológicas, em baixas Ciência 

concentrações.  
Qua 

 
Produtos Acadêmicos a serem apresentados                                   Tipo  ntid ade 

 

 Será produzido um review e artigos abrangendo as mais modernas técnicas e metodologias  Biblio 

3 

 

 de produção de biosensores, membranas bem como o estado atual da arte no que engloba  gráfic  

 eficiência e custo beneficio         o   

 Ao fim do projeto espera-se, além da confecção dos relatórios técnicos, a publicação de  

Técni 2 

 

 artigos científicos de alto fator de impacto relatando as metodologias criadas e os resultados  

 
alcançados. 

        co   
            

 Ao fim do projeto espera-se, além da confecção dos relatórios técnicos, a publicação de  

Técni 3 

 

 artigos científicos de alto fator de impacto relatando as metodologias criadas e os resultados  

 
alcançados. 

        co   
            

 Espera-se construir um dispositivo a base de carbono (ACs)/lectinas, aqui projetados e que  

Técni 1 

 

 poderão ser utilizados na construção de sistemas biosensores de elevada seletividade e   

 eficiência.         co   
            

 Esta proposta visa qualificar e treinar recursos humanos de graduação e pós-graduação, de  

Form 6 

 

 forma multidisciplinar na obtenção de metodologias e técnicas de caracterização envolvendo  

 biosensores e biome         ação   
            

             

PLANOS DE TRABALHO            

           

 Plano de Trabalho Ano 1 (2018)  Data início 01/11/2018 Data Término 31/12/2018  

 Atividade  Data início    Data Término     

 Discussão, planejamento            

 sobre o cada estágio a ser            

 realizado junto com os            

 colaboradores do exterior   

01/12/2018 

  

31/12/2018 

   

 visando organizar as        

 atividades dos alunos e            

 docentes em mobilidade            

 para o seguinte ano.            

         

 Plano de Trabalho Ano 2 (2019)  Data início 01/01/2019 Data Término 31/12/2019  

 Atividade  Data início    Data Término     
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Missão de estudo Data início        

Data Término Capacitação         

do estudante nas         

especialidades do grupo de         

pesquisa do professores de   

01/02/2019 

  

31/12/2019 associados. Dentro deste     

período, o estudante irá         

participar de atividades         

teóricas e práticas sob         

supervição         

Missão de trabalho da         

equipe tecnica, em grupos         

associados do canada e da         

Europa, tema biosensores e   

08/05/2019 

  

12/06/2019 biomembranas funcie irá     

participar de atividades         

teóricas e práticas sob         

supervição, biosensores e         

membranas funcionais         

        

 Plano de Trabalho Ano 3 (2020)  Data início 01/01/2020 Data Término 31/12/2020 

Atividade  Data início    Data Término 

Missão de estudo Data início        

Data Término Capacitação         

do estudante nas         

especialidades do grupo de         

pesquisa do professores de   

05/02/2020 

  

31/12/2020 Associados. Dentro deste     

período, o estudante irá         

participar de atividades         

teóricas e práticas sob         

supervição, biomate         

Missão de trabalho da         

equipe tecnica, em grupos         

associados do Canada,         

Estados Unidos e da Europa,  

07/05/2020 

  

09/06/2020 tema biosensores e     

biomembras discussões e         

aprimoramento do         

andamento das atividas         

junto aos associados         

       

 Plano de Trabalho Ano 4 (2021)  Data início 01/01/2021 Data Término 31/12/2021 

Atividade  Data início    Data Término 
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 Missão de estudo Data início          

 Data Término Capacitação           

 do estudante nas           

 especialidades do grupo de           

 pesquisa do professores de   

02/02/2021 

   

31/12/2021 

 

 associados. Dentro deste       

 período, o estudante irá           

 participar de atividades           

 teóricas e práticas sob           

 supervição           

 Missão de trabalho da           

 equipe tecnica, em grupos           

 associados do do exterior,           

 tema regeneração ossea, e   

05/05/2021 

   

09/06/2021 

 

 de tecidos, discussões e       

 aprimoramento do           

 andamento das atividas           

 junto aos associados           

          

 Plano de Trabalho Ano 5 (2022)  Data início 01/01/2022 Data Término 01/10/2022  

 Atividade  Data início     Data Término  

 Missão de estudo Data início          

 Data Término Capacitação           

 do estudante nas           

 especialidades do grupo de           

 pesquisa do professores de   

01/02/2022 

   

01/10/2022 

 

 associados. Dentro deste       

 período, o estudante irá           

 participar de atividades           

 teóricas e práticas sob           

 supervição           

 Missão de trabalho da           

 equipe tecnica, em grupos           

 associados do Canada,   

04/05/2022 

   

08/06/2022 

 

 Estados Unidos e da Europa,      

 tema biosensores e           

 biomembras discussões das           

 atividas junto           

           

IES PARTICIPANTES           
          

 IES     País    

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   Brasil    

 PPG           

 42003016020P2     BIOTECNOLOGIA    

 42003016041P0     Ciência e Engenharia de Materiais  
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 42003016040P3    Bioquímica e Bioprospecção  

 42003016001P8    ODONTOLOGIA  

         

IES PARTICIPANTES ESTRANGEIRA      
          

 IES       País  

 UNIVERSITY OF SURREY       Reino Unido  

 MCMASTER UNIVERSITY       Canadá  

 UNIVERSITY OF GUELPH       Canadá  

 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, LEIOA    Espanha  

 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY    Estados Unidos  

 UNIVERSITY OF WATERLOO       Canadá  

         

MEMBROS DE EQUIPES         

          

 Atuação  Vínculo (IES)      

 Docente  UNIVERSITY OF SURREY  

 Nome      Nacionalidade  

 S. R. P. SILVA      Estrangeiro  

 E-mail  Telefone   ORCID  

 s.silva@surrey.ac.uk  441483689825   0000-0002-0356-1319  

         

 Atuação Vínculo (IES)      

 Docente CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY  

 Nome     Nacionalidade  

 RIGOBERTO C. ADVINCULA     Estrangeiro  

 E-mail Telefone  ORCID  

 rca41@case.edu 12163684566  0000-0002-0856-202X  

          

 Atuação   Vínculo (IES)      

 Docente   MCMASTER UNIVERSITY  

 Nome      Nacionalidade  

 IGOR ZHITOMIRSKY      Estrangeiro  

 E-mail   Telefone   ORCID  

 zhitom@mcmaster.ca  19055259140   0000-0002-0435-1591  

          

 Atuação   Vínculo (IES)      

 Docente   UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  
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Nome        Nacionalidade   

MARIO LUCIO MOREIRA        Brasileiro   

E-mail   Telefone   ORCID   

mlucio3001@gmail.com   555338403880   0000-0002-0588-3717  

            

Atuação    Vínculo (IES)       

Docente    UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome         Nacionalidade   

ELESSANDRA ZAVAREZE         Estrangeiro   

E-mail    Telefone    ORCID   

elessandrad@yahoo.com.br    555332843880    0000-0001-6227-3977  

           

Atuação Vínculo (IES)       

Docente UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome      Nacionalidade   

EVANDRO PIVA      Brasileiro   

E-mail Telefone ORCID   

evpiva@gmail.com 555332843880 0000-0002-5970-5158  

           

Atuação  Vínculo (IES)       

Docente  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome       Nacionalidade   

CRISTIANE WIENKE RAUBACH       Brasileiro   

E-mail  Telefone  ORCID   

cricawr@gmail.com  555332843880  0000-0002-1952-220X  

           

Atuação   Vínculo (IES)       

Docente   UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome        Nacionalidade   

RAFAEL GUERRA LUND        Brasileiro   

E-mail   Telefone   ORCID   

rafael.lund@gmail.com  555332843880   0000-0003-1006-3809  

            

Atuação     Vínculo (IES)       

Docente     UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome         Nacionalidade  

MÁRCIA FOSTER MESKO         Brasileiro   

E-mail     Telefone    ORCID   
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 marciamesko@yahoo.com.br   555332757387   0000-0002-7399-446X 

           

Atuação  Vínculo (IES)       

Docente  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome      Nacionalidade   

LUCIANO DA SILVA PINTO      Brasileiro   

E-mail  Telefone  ORCID   

ls_pinto@hotmail.com  555332757350  0000-0001-8656-4031  

           

Atuação    Vínculo (IES)       

Docente    UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome        Nacionalidade  

AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA        Brasileiro   

E-mail    Telefone    ORCID   

amandaoliveira82@gmail.com    555332843880    0000-0001-7766-2377  

          

Atuação  Vínculo (IES)       

Docente  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome      Nacionalidade   

NEFTALI LENIN VILLARREAL CARREÑO  Brasileiro   

E-mail  Telefone  ORCID   

neftali@ufpel.edu.br  553284383880  0000-0002-5780-817X  

          

Atuação   Vínculo (IES)       

Docente   UNIVERSITY OF WATERLOO   

Nome      Nacionalidade   

MIKE POPE      Estrangeiro   

E-mail   Telefone  ORCID   

michael.pope@uwaterloo.ca  15198884567  0000-0002-5793-3392  

        

Atuação Vínculo (IES)       

Docente UNIVERSITY OF GUELPH       

Nome     Nacionalidade   

LIM LOONG-TAK     Estrangeiro   

E-mail Telefone ORCID   

llim@uoguelph.ca 15198244120 0000-0002-7579-3338  

        

Atuação Vínculo (IES)       

Docente UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, LEIOA   
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Nome    Nacionalidade   

JALEL LABIDI    Estrangeiro   

E-mail Telefone ORCID   

jalel.labidi@ehu.eus 34943017178 0000-0002-8382-9492  

         

Atuação   Vínculo (IES)      

Docente   UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome      Nacionalidade  

CLAUDIO MARTIN PEREIRA DE PEREIRA   Brasileiro   

E-mail   Telefone   ORCID   

claudiochemistry@gmail.com   555332843880   0000-0002-2818-4281  

        

Atuação  Vínculo (IES)      

Docente  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   

Nome     Nacionalidade   

DARCI ALBERTO GATTO     Brasileiro   

E-mail  Telefone  ORCID   

darcigatto@yahoo.com  555339211265  0000-0002-6805-3243  
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO  
 

Missão de Trabalho 
 

 

 Item Capital/Custeio  Quantidade Valor Unitário Valor Total  Descrição / Justificativa  

 DIÁRIAS  1  717,00  717,00  DIÁRIAS  

 DIÁRIAS  100  1.040,00 104.000,00  DIÁRIAS  

 PASSAGEM  10  4.000,00 40.000,00  PASSAGEM  

       144.717,00    

        

Recurso para Manutenção de Projeto       

            

 

Item Capital/Custeio 

 

Quantidade 

Valor  

Valor Total Descrição / Justificativa 

 

  Unitário   

 MATERIAL DE CONSUMO 2  5.000,00  10.000,00  MATERIAL DE CONSUMO  

 SERVIÇO DE TERCEIRO -  
2 

 
5.000,00 

 
10.000,00 

 SERVIÇO DE TERCEIRO -  
 

PESSOA JURÍDICA 
    

PESSOA JURÍDICA 
 

         

        20.000,00    
 
 
 
 

 

Versão do Relatório: 0.29.0 14 de 15 



     00349064954/PROJ-CAPESPRINT1037184P  Emitido em: 29/11/2018 15:08 

         

ANEXOS     

         

 Descrição Tipo  Data  

 documento final-edited.pdf Plano de Aplicação dos Recursos  12/11/2018 11:39:47  
         

 
combinado.p.pdf 

Carta da IES estrangeira apresentando o (a) 
12/11/2018 11:39:47 

 
 

coordenador (a) da equipe do exterior 
 

       

 combinado-ilovepdf-compressed.pdf Currículos Lattes de todos os membros da 12/11/2018 11:39:47  
     equipe brasileira    

 
combined.pdf 

Currículos resumidos de todos os membros 
12/11/2018 11:39:47 

 
 

estrangeiros da equipe 
  

        

    

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO    

     

 A sua cor ou raça é (Classificação de acordo com Censo 
Parda 

  
 

Demográfico de 2010 do IBGE): 
   

     

 É portador de necessidades especiais (PNE) ? Não   

 
Você exerce alguma atividade remunerada? 

Sim, em tempo integral (mais de  
 

30 horas semanais) 
 

       

 
Qual é a renda mensal de seu domicílio(familiar)? 

De 6 salários mínimos até 10  
 

salários mínimos 
 

       

 Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou a Todo ou a maior parte em escola  

 Formação Anterior?  particular com bolsa  
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