
PIBIC CNPq II - 2017 
Aluno Orientador Curso Título 

André Luiz Urzedo Gomes dos Santos Jamil Awad Shibli Odontologia 
Impacto da topografia da superfície de implantes sobre o contato osso-implante: avaliação 
histométrica 

 Ingryd Silva Avila Souza Gabriela Giro Odontologia 
Avaliação da expressão da fosfoglicoproteína da matriz extracelular no tecido ósseo 
mandibular em pacientes que fazem uso contínuo de alendronato.  

 Luiz Felipe de Azevedo Savedra Gabriela Giro Odontologia 
Avaliação microtomográfica da morfologia do tecido ósseo mandibular de pacientes sob 
tratamento com alendronato. Estudo em humanos 

Francisco Perinni  Netto Alessandra Cassoni  Ferreira Odontologia Rugosidade superficial de zircônia odontológica irradiada com laser de Er,Cr:YSGG 

Jaqueline Barbosa de Oliveira Poliana Mendes Duarte Odontologia 
Níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias em pacientes com periodontite crônica 
associada à fatores de risco 

Jennifer Toledo Damaceno Bruno Bueno Silva Odontologia 
Atividade da combinação neovestitol-vestitol em modelo de biofilme  
multiespécie 

Laryssa Macedo de Oliveira Magda Feres Figueiredo Odontologia 
Efeitos clínicos do uso adjunto do  metronidazol e amoxicilina em diferentes fases do 
tratamento periodontal – avaliação de 6 meses 

Letícia Santana Paixão Fernanda Angelieri Odontologia 

Análise da acurácia e reprodutibilidade dos índices de little e Peck mensurados por meio 
do Universidade de Guarulhos curso de odontologia da acurácia e reprodutibilidade dos 
índices de little e peck em modelos digitais mensurados por meio do 3d-slicer 

Nathália de Freitas Figueiredo Luciene Cristina de Figueiredo Odontologia 
Impacto do tratamento periodontal na qualidade de vida de voluntários com periodontite 
crônica – avaliação de 6 meses 

Pedro Henrique da Cunha Miranda Márcio Augusto Ferreira Medicina Veterinária 
Implantação de Canteiros Agrostológicos com adubação de compostagem feita de dejetos 
do Hospital Veterinário.  

Rafaella Macedo de Moraes Jamil Awad Shibli Odontologia Detecção das espécies do complexo laranja na mucosite experimental em humanos 

Ramon Martins Cogo Josué de Moraes Biomedicina Efeito in vitro de fármacos anti-histamínicos em Schistosoma mansoni 

Thalita Barbara Faccini Fernanda Angelieri Odontologia 
Avaliação da acurácia e reprodutibilidade de medidas transversais e sagitais em modelos 
digitais mensurados pelo 3d-slicer 

Thiago de Melo Cunha Barros Marcelo de Faveri Odontologia 
Fatores de crescimento tecidual relacionados as membranas autólogas de fibrina rica em  
plaquetas e leucócitos 

 Thiago Matheus Viana da Silva Josué de Moraes Farmácia 
Avaliação da atividade antiparasitária de extratos de folhas de plantas da família 
Piperaceae 

Vanessa Ferreira de Oliveira Poliana Mendes Duarte Odontologia 
Expressão gênica de RANKL e OPG em sítios com periodontite crônica associada à fatores 
de risco 

Vinícius Tadeu Pereira Rodrigues Marina Guimarães Roscoe Odontologia 
Influência da adição de partículas de fosfato de cálcio no grau de conversão de compósitos 
utilizados para a colagem ortodôntica 

 


