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Professor: Aline Priscila Pansani 
E-mail: alinepansani@yahoo.com.br 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6385679829734771 
Local: ICB Il - Sala 117 - Laboratório Integrado de Fisiopatologia Cardiovascular e 
Neurológica 
Linha de pesquisa: Morte súbita nas epilepsias; sono e epilepsia; epilepsia e estresse 
oxidativo. 
 

 
Professor: André Henrique Freiria Oliveira 
E-mail:  afreiria@ufg.br  
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0152151142555605 
Local: ICB Il - Sala 115 - Laboratório de Controle Central da Pressão arterial e 
Equilíbrio hidroeletrolítico (LCCPE) 
Linha de pesquisa: Controle central do equilíbrio hidroeletrolítico; controle central da 
pressão arterial, participação de áreas do SNC na gênese e manutenção da 
hipertensão. 
 

 
Professor: Carlos Henrique Xavier Custódio 
E-mail: carloshxc@live.com; carlosxavier@ufg.br 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0207928273284808 
Local: ICB Il - Sala 224 - Laboratório de Fisiologia e Terapêutica Cardiovascular 
Linha de pesquisa: Fisiologia cardiovascular e neurofisiologia - estudo de vias 
suprabulbares que participam da organização de respostas cardiovasculares e 
comportamentais a eventos aversivos, como estresse emocional, e o efeito central e 
periférico de moléculas biologicamente ativas. 
 

 
Professor: Carlos Henrique de Castro 
E-mail: castroufg@gmail.com  
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6354834854727314 
Local: ICB Il - Sala 117 - Laboratório de Fisiologia Autonômica e Cardíaca 
Linha de pesquisa: Sistema Renina-Angiotensina; fisiopatologia cardiovascular; 
hipertrofia cardíaca. 
 

 
Professor: Daniel Alves Rosa 
E-mail: danielr@ufg.br  
Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/5848020104921718 
Local: ICB Il - Sala 115 - Centro De Pesquisa em Neurociência e Fisiologia 
Cardiovascular (CPNFC) 
Linha de pesquisa: Controle neural da circulação, análises da atividade simpática e 
dependência de exercícios físicos. 
 

  



 
Professor: Diego Basile Colugnati 
E-mail: dcolugnati@yahoo.com.br 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3875833705952056 
Local: ICB Il - Sala 117 - Laboratório de Fisiologia Autonômica e Cardíaca 
Linha de pesquisa: epilepsia, morte súbita, biomecânica, coração, modulação 
autonômica e qualidade de vida.  
 

 
Professor: Elizabeth Pereira Mendes 
E-mail: elizamendes2003@yahoo.com.br 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4901673689321551 
Local: ICB Il - Sala 222 - Laboratório de Órgãos Isolados 
Linha de pesquisa: Estudos farmacológicos do extrato aquoso e etanólico de plantas 
do cerrado; estudo do extrato aquoso da Lobeira na função renal. 
 

 

  



 
Professor: Gustavo Rodrigues Pedrino 
E-mail: gpedrino@gmail.com  
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1155446449250341 
Local: ICB Il - Sala 113 - Centro De Pesquisa em Neurociência e Fisiologia 
Cardiovascular (CPNFC) 
Linha de pesquisa: Origem neurogênica da hipertensão arterial; exercício físico e o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares; vias neurais e mecanismos envolvidos 
no controle do volume circulante e da pressão arterial; sede e apetite ao sódio. 
 

 
Professor: Nusa de Almeida Silveira 
E-mail: nusa@ufg.br / nusasilveira@yahoo.com.br 
Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/9225080927999489 
Local: ICB Il - Sala 112 
Linha de pesquisa: Promoção e Educação em Saúde. 
 

 
Professor: Patricia Maria Ferreira 
E-mail: patferri@hotmail.com  
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6107841128594620 
Local: ICB Il - Sala 224 - Laboratório de Farmacologia de Produtos Naturais 
Linha de pesquisa: Fisiologia cardiovascular; fisiologia da digestão. 
 

 
Professor: Reginaldo Nassar Ferreira 
E-mail: reginaldonassar@gmail.com / nassarferreira@gmail.com 
Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/2555785079833283 
Local: ICB Il - Laboratório de Fisiologia da Digestão 
Linha de pesquisa: fisiologia da digestão; uso de aditivos na alimentação animal; 
modificação da fermentação ruminal; saúde intestinal; popularização da ciência. 
 

 
Professor: Rodrigo Mello Gomes 
E-mail: rodrigomellogomes@hotmail.com 
Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/3121095341590269 
Local: ICB Il - 220 - Laboratório de Fisiologia Endócrina e Metabolismo (LFEM) 
Linha de pesquisa: Fisiologia do pâncreas endócrino; participação do sistema 
nervoso autônomo no metabolismo; metabolismo energético e função hepática; 
controle central da ingestão alimentar e do gasto energético; participação do eixo HPA 
sobre o metabolismo; obesidade, diabetes e exercício físico. 
 

 


