
@fisiologia.em.foco

Homenagem ao professor
Dr. Adair Roberto Soares dos Santos  in memoriam

02 de dezembro de 2021

08:30 Abertura
Dr. Wagner Luis Reis

08:40 Professor Adair - Além do Cientista
Dra. Morgana Duarte da Silva

09:20 Efeito antinociceptivo da estimulação do nervo
auricular maior na dor aguda viscero-somática em
ratos.

Cibelle Ramos Fiuza

10:15 INTERVALO

10:30 Relação entre os níveis de atividade física e as
disfunções vasculares em pacientes com câncer de
mama.

Marina Lobe Durieux Pera

11:25 Reprogramação metabólica durante a maturação
de célula beta pancreática como guia para melhorar a
funcionalidade de células HPSC-B.

Flávia da Silva Wagner

ALMOÇO

13:30 A atuação de nanocarreadores na cicatrização de
lesão induzida em camundongos.

Bruna Karla do Amaral

14:30 Efeitos da
ciclicidade estral sobre o comportamento emocional e
neuroinflamação da prole de ratas expostas
ao estresse de restrição durante a gestação.

Tamires Gregorio

15:20 INTERVALO

15:30 O papel do HN4α na expansão da massa de célula
beta induzida por dexametasona.

Robson Barth

16:30 Distribuição do pâncreas endócrino em morcegos
frugívoros, nectarívoros e insetívoros: estudo descritivo
comparativo.

Morgana Contini

03 de dezembro de 2021

08:30 Avaliação dos efeitos do aumento da atividade
parassimpática induzida pela tratamento crônico com
piridostigmina sobre a fragmentação da frequência
cardíaca em ratos com doenças cardiovasculares.

Marcelo Fernandes dos Santos

09:30 Papel organizacional dos esteroides sexuais 
sobre o sistema serotonérgico e os desfechos 
comportamentais em ratas.

Luma Carolina Santos da Silva

10:20 INTERVALO

10:30 Sistemas de neurotransmissão envolvidos no
desenvolvimento da síndrome do ovário policístico:
uma revisão sistemática.

Josiane Barcelos Dutra

ALMOÇO

13:00 Impacto do colesterol plasmático sobre
a cognição de pacientes hipertensos.

Viviane dos Santos

13:50 Avaliação dos efeitos da restrição calórica sobre
alterações metabólicas, comportamentais e
neuroquímicas induzidas por dieta hiperlipídica em
camundongos.

Sara Pereira Braga

14:50 INTERVALO

15:10 Participação da progranulina em resposta ao 
status neurodegenerativo induzido por isquemia 
cerebral.

Jonata Vital Ferreira

16:00 LANDI: onde tudo começou...
Dra. Ana Paula Luiz

16:50 Homenagem ao professor Adair

17:30 Prêmio Profa. Dra. Marta Paschoalini e
encerramento

Dr. Guilherme Fleury Fina Speretta

Inscrições GRATUITAS até o dia 02 de dezembro de 2021 
pelo link: https://www.even3.com.br/mspfisio2021/

Contato:  minisimposioufsc@gmail.com

O professor Dr. Adair teve sua carreira consolidada na Universidade Federal de Santa Catarina. Era pesquisador do
Centro de Ciências Biológicas, em nível de produtividade 1B no CNPq, atuando em seu departamento (CFS) e
credenciado em diversos Programas de Pós-Graduação. Especialista em pesquisa da dor e da inflamação, atuava como
coordenador do Laboratório de Neurobiologia da Dor e Inflamação. Em julho de 2021, de forma precoce e repentina, o
professor Adair nos deixou. Mas com certeza muitas recordações ficarão em nossa memória, principalmente o amor
pela ciência.

02 e 03 de Dezembro
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