
TÍTULO DO PROJETO NOME DO ORIENTADOR

Avaliação da eficácia antitumoral e cardiotoxicidade de uma monoformulação 

enriquecida com Doxorrubicina (MIL-100(Fe)/DOX) em camundongos.
Deysi Viviana Tenazoa Wong

Avaliação da expressão das isoformas de Fosfatidilinositol - 3 Quinase (PI3K) em 

pacientes com câncer colorretal: correlação com o perfil inflamatório e sobrevida 

geral de pacientes.

Deysi Viviana Tenazoa Wong

Avaliação de biomarcadores proteicos em blocos parafinados de câncer de mama 

masculino. 
Maria Júlia Barbosa Bezerra

Câncer de Mama Triplo Negativo no Ceará: características clinico patológicas e 

desfechos .
Rosane Oliveira de Sant'Ana

Caracterização da imunoexpressão de receptores opióides em epitélio de mucosa 

oral, displasia e carcinoma de células escamosas oral.
Fabrício Bitu Sousa 

COVID-19 em pacientes oncológicos no estado do Ceará: comportamento clínico, 

prognóstico e desfechos
Rosane Oliveira de Sant'Ana

Imunoexpressão de Proteínas de Reparo de DNA em Adenocarcinoma Protástico Isabelle Joyce de Lima Silva Fernandes

Incidência, severidade e fatores de risco para diseugia em pacientes submetidos à 

quimioterapia para tumores sólidos: em estudo retrospectivo.
Paulo Goberlânio de Barros Silva 

Influência da imunoexpressão de CD8 e CD3 na carcinogênese do vermelhão do 

lábio: estudo imunohistoquimico.
Paulo Goberlânio de Barros Silva 

Pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células metastáticos com 

mutação em EGFR: Estudo prospectivo do uso de inibidores de tirosina quinase 

(TKI) associado a radioterapia estereotática corporal ablativa (SBRT)  - Análise de 

resposta terapêutica - Sobrevida global e sobrevida livre de doença.

José Fernando Bastos de Moura
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Perfil de funcionalidade de idosos com doença oncológica antendidos no Instituto 

do Câncer do Ceará 
Luana Almeida de Sá Cavaleiro

Perfil patológico, de responsividade e prognóstico dos cânceres de ovário tratados 

no Instituto do Câncer do Ceará.
Rosane Oliveira de Sant'Ana

Polimorfismos de TP53 em linfoma difuso de grandes células B e sua associação 

com alterações cromossômicas em MYC na população cearense.
Silvia Helena Barem Rabenhorst

Radioterapia hipofracionda acelerada de toda a mama: ensaio clínico não 

randomizado de fase 2
Liêvin Matos Rebouças

Screening farmacológico in silico  da N-saliciloiltriptamina contra a Depressão 

Maior
Iris Cristina Maia Oliveira

Tendências temporais das taxas de mortalidade por neoplasias ginecológicas (colo 

do útero e ovário ) no Ceará e suas regiões de saúde, de 2000 a 2018: uma análise 

idade/período/coorte.

Miren Maite Uribe Arregi

TÍTULO DO PROJETO NOME DO ORIENTADOR

COVID-19 e Feminicídio íntimo: duas pandemias para as mulheres no estado do 

Ceará.
Daniele Ribeiro Alves

Desenvolvimento de uma solução digital para auxílio na execução da avaliação 

fisioterapêutica
Camille Maria de Holanda Angelim Alves

Efeitos da gameterapia sobre a qualidade de vida, capacidade funcional e nível de 

fadiga do paciente oncológico hospitalizado em tratamento quimioterápico.
Vanessa Ximenes Farias

Incidência de transtorno de depressão e de ansiedade em pacientes com câncer 

metastático do Instituto do Câncer do Ceará.
Rosane Oliveira de Sant'Ana

Tendências temporais das taxas de mortalidade por neoplasias gastrointestinais 

(estômago e cólon-reto) no Ceará e suas regiões de saúde, de 2000 a 2018: uma 

análise idade/período/coorte.

Miren Maite Uribe Arregi

PROJETOS CLASSIFICADOS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VOLUNTÁRIOS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIVIC - TOTAL: 5 PROJETOS 


