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Universidade Estadual de Campinas – 13 a 23 de dezembro de 2004

A Coleção Várias Histórias divulga
pesquisas recentes sobre a diversidade da
formação cultural brasileira. Ancoradas em
sólidas pesquisas empíricas e focalizando

práticas, tradições e identidades de diferentes
grupos sociais, as obras publicadas exploram os

temas da cultura a partir da perspectiva da
história social. O elenco resulta de trabalhos
individuais ou coletivos ligados aos projetos

desenvolvidos no Centro de Pesquisa em História
Social da Cultura do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas da Unicamp
(www.unicamp.br/cecult).

Coleção Várias Histórias
Volumes Publicados

Um espelho no palco: Identidades sociais e massi-
ficação da cultura no teatro de revista dos anos 1920,
de Tiago de Melo Gomes. R$ 40,00

A capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio
de Janeiro (1808-1850), de Carlos Eugênio Líbano Soa-
res. R$ 55,00

Culturas de classe: Identidade e diversidade na formação

As noites do Ginásio: Teatro e tensões culturais na Corte
(1832-1868), de Silvia Cristina Martins de Souza. R$ 30,00

Nas trincheiras da cura: As diferentes medicinas no Rio de
Janeiro imperial, de Gabriela dos Reis Sampaio. R$ 18,00

Assombrações de um padre regente: Diogo Antônio Feijó
(1784-1843), de Magda Ricci. R$ 43,00

Coisas para o povo não fazer: Carnaval em Porto Alegue
(1870-1915), de Alexandre Lazzari. R$ 28,00

A dança das cadeiras: Literatura e política na Acade-
mia Brasileira de Letras (1896-1913), de João Paulo
Coelho de Souza Rodrigues. R$ 25,00

do operariado, organização de Claudio H. M. Batalha,
Fernando Teixeira da Silva e Alexandre Fortes  R$ 40,00

Lideranças do Contestado: A formação e a atuação das
chefias caboclas (1912-1916), de Paulo Pinheiro Macha-
do. R$ 28,00

Influenza, a medicina enferma: Ciência e práticas de cura
na época da gripe espanhola em São Paulo, de Liane
Maria Bertucci. R$32,00

Artes e ofícios de curar no Brasil: Capítulos de história
social, organização de Sydney Chalhoub, Vera Regina
Beltrão Marques, Gabriela dos Reis Sampaio e Carlos
Roberto Galvão Sobrinho. R$ 44,00

Lançamento

Travessias revolucionárias: Idéias e
militantes sindicalistas em São Paulo

e na Itália (1890-1945), de Edilene
Toledo. R$ 40,00

!!!!!Artes - “Uma nova poética musical e a
ordenação tempo x espaço na ação teatral”
(mestrado). Candidata: Christiane Lafayete
dos Santos. Orientadora: professora Sara
Pereira Lopes. Dia 14 de dezembro, às 14
horas, sala 2 da CPG/IA.

“O ator-montador” (mestrado). Candidato:
Eduardo Okamoto. Orientadora: professora
Suzi Frankl Sperber. Dia 16 de dezembro,
às 14 horas, no auditório da Biblioteca do IA.

“Que arte é essa? O teatro espírita na Fa-
zenda Santa Maria - Minas Gerais” (mestra-
do). Candidata: Luciene Domenicone Cres-
pilho. Orientador: professor Rubens José Sou-
za Brito. Dia 16 de dezembro, às 10 horas, na
sala 02 da CPG/IA.

“O pensamento industrial cinematográfico
brasileiro” (doutorado). Candidato: Arthur Au-
tran Franco de Sá Neto. Orientador: profes-
sor José Mario Ortiz Ramos. Dia 17 de de-
zembro, às 10 horas, na sala 2 da CPG/IA.

“Eu, tu, ele... nós? Relação de coopera-
ção: para além do virtual” (mestrado). Can-
didato: Ivan Ferrer Maia. Orientador: profes-
sor Jose Armando Valente. Dia 17 de dezem-
bro, às 15 horas, no auditório da Escola de
Extensão da Unicamp (Extecamp).

“Ambientes multimediáticos de aprendiza-
gem: entidades mediando a autonomia” (mes-
trado). Candidato: Flaminio de Oliveira Rangel.
Orientador: professor José Armando Valente.
Dia 17 de dezembro, às 9 horas, no auditório
da Escola de Extensão da Unicamp (Exte-
camp).

“A legitimação de trabalhos plásticos de
pacientes psiquiátricos - eixo Rio - São Pau-
lo” (mestrado). Candidata: Tatiana Gonçal-
ves. Orientadora: professora Lucia Helena
Reily. Dia 17 de dezembro, às 13h30, na
secretaria da pós-graduação do IA.
!!!!!Biologia - “Desenvolvimento de técni-

cas moleculares para o diagnóstico diferen-
cial do vírus da bronquite infecciosa e do
pneumovírus aviário” (doutorado). Candidata:
Regina Célia D´arce. Orientadora: professo-
ra Clarice Weis Arns. Dia 13 de dezembro,
às 9 horas, na sala da congregação do IB.

“Aspectos estruturais, funcionais e con-
formacionais do inibidor de tripsina CTI de
sementes de copaifera iangsdorffii” (douto-
rado). Candidato: José Antonio da Silva.
Orientador: professor Sérgio Marangoni. Dia
13 de dezembro, às 9 horas, na sala de de-
fesa de teses (pós-graduação) do IB.

“Estudo das frações protéicas derivadas
do veneno de serpentes “Crotálicas” e ‘Bo-
thropicas’ com atividade antibacteriana. Iso-
lamento, purificação e caracterização bioquí-
mica e biológica. (doutorado). Candidata:
Daniela de Oliveira Toyama. Orientador: pro-
fessor Sergio Marangoni. Dia 15 de dezem-
bro, às 9 horas, na sala de defesa de tese
da pós-graduação do IB.

“Estudo da participação da óxido nítrico
sintase (NOS) e da nitrato redutase (NR) na
síntese de óxido nítrico (NO) por arabidopsis
thaliana em reposta ao ataque de pseu-
domonas syringae” (doutorado). Candidata:
Luzia Valentina Modolo. Orientador: profes-
sor Ioni Salgado. Dia 16 de dezembro, às 9

horas, na sala de defesa de teses do IB.
“Produção de óxido nítrico pela óxido

nítrico sintase, nitrato redutase e uma ativi-
dade mitocondrial redutora de nitrito na res-
posta de defesa de arabidopsis thaliana à
pseudomonas syringae” (doutorado). Can-
didata: Luzia Valentina Modolo. Orientadora:
professora Ione Salgado. Dia 16 de dezem-
bro, às 9 horas, na sala de defesa de teses
(pós-graduação) do IB.
!!!!!Biologia - “Organização genômica das

seqüências subteloméricas (TAS - “Telomere
Associated Sequences”) de Leishmania (Leish-
mania) amazonensis e identificação de proteí-
nas que reconhecem especificamente estas
seqüências” (mestrado). Candidato: Fábio Fran-
giotti Conte. Orientadora: professora Maria Isa-
bel Nogueira Cano. Dia 17 de dezembro, às 9
horas, na sala da congregação do IB.

“Análise fenotípica do músculo semiten-
dinoso de ratos wistar e os efeitos dos trei-
namento intervalado sobre suas fibras mus-
culares” (mestrado). Candidato: Alexandre
Donizete Ferreira. Orientador: professor Ger-
son Eduardo Rocha Campos. Dia 17 de de-
zembro, às 9 horas, na sala de defesa de
teses (pós-graduação) do IB.
!!!!!Economia - “Interpretações da colônia

- leitura do debate brasileiro de inspiração
Marxista” (mestrado). Candidato: Carlos Al-
berto Cordovano Vieira. Orientador: profes-
sor Plínio Soares de Arruda Sampaio Júnior.
Dia 16 de dezembro, às 9h30, na sala IE-23
(pavilhão de pós-graduação) do IE.

“Continuidades e descontinuidades na ar-
ticulação do espaço econômico nacional -
1930 aos Anos 90: uma análise a partir das
políticas tributária, monetária e de desenvol-
vimento regional” (mestrado). Candidata: So-
raia Aparecida Cardozo. Orientador: profes-
sor Plínio Soares de Arruda Sampaio Júnior.
Dia 16 de dezembro, às 16h15, na sala IE-23
(pavilhão de pós-graduação) do IE.

“Estado, capitais privados e concorrência
no setor elétrico brasileiro: da constituição do
modelo estatal à crise do modelo competiti-
vo” (doutorado). Candidato: Ricardo Buratini.
Orientador: professor Claudio Schuller Maciel.
Dia 17 de dezembro, às 14 horas, na sala IE-
23 (pavilhão de pós-graduação) do IE.

“Um retrato fiel da Bahia: sociedade - ra-

cismo - economia na transição para o traba-
lho livre” (doutorado). Candidato: Silvio Hum-
berto dos Passos Cunha. Orientadora: pro-
fessora Lígia Maria Osório Silva. Dia 17 de
dezembro, às 14 horas, na sala IE-23 (pavi-
lhão de pós-graduação) do IE.

“Francisco Pinheiro: as atividades de um
comerciante de grosso trato na América Por-
tuguesa (1703-1749)” (mestrado). Candida-
to: Laércio Massaru Honda. Orientadora: pro-
fessora Lígia Maria Osório Silva. Dia 17 de
dezembro, às 10 horas, na sala IE-23 (pavi-
lhão de pós-graduação) do IE.

Educação Física - “Métodos de treinamen-
to para o desenvolvimento da força especial
na natação de alto rendimento” (mestrado).
Candidato: Luiz Henrique Dunder. Orien-
tador: professor Orival Andries Júnior. Dia 19
de dezembro, às 9 horas, na sala da congre-
gação da FEF.
!!!!!Engenharia de Alimentos - “Estudo do

tratamento de água residuária de indústria
de processo de óleos pelo sistema de lodo
ativado com a adição de microrganismo pro-
dutor de biossurfactante” (mestrado). Can-
didata: Everly Herr Sobreira. Orientadora:
professora Lúcia Regina Durrant. Dia 13 de
dezembro, às 9 horas, no auditório do DE-
PAN/FEA.

“Estabilidade das vitaminas A e E em ali-
mentos enriquecidos com diferentes fontes
de ferro” (doutorado). Candidata: Lucilene
Soares Miranda. Orientadora: professora
Helena Teixeira Godoy. Dia 14 de dezembro,
às 9h30, no salão nobre da FEA.

“Valor nutricional de cogumelos cultivados
no Brasil” (doutorado). Candidata: Regina
Prado Zanes Furlani. Orientadora: professo-
ra Helena Teixeira Godoy. Dia 15 de dezem-
bro, às 14 horas, no salão nobre da FEA.

“Avaliação de processo de industrializa-
ção de caldo de cana de açúcar (Sacharum
ssp) por enchimento à quente e sistema
asséptico” (mestrado). Candidata: Karin Sa-
morano da Silva. Orientador: professor José
de Assis Fonseca Faria. Dia 15 de dezem-
bro, às 10 horas, no salão nobre da FEA.

“Montagem, instrumentação, controle e
desenvolvimento experimental de um proces-
so fermentativo extrativo de produção de
etanol” (doutorado). Candidato: Daniel Ibraim
Pires Atala. Orientador: professor Francisco
Maugeri Filho. Dia 16 de dezembro, às 14
horas, no salão nobre da FEA.

“Propriedades mecânicas, termodinâmi-
cas e de estado de tomate submetido à de-
sidratação osmótica e secagem” (doutorado).
Candidata: Alessandra Faria Baroni. Ori-
entadora: professora Míriam Dupas Hubin-
ger. Dia 16 de dezembro, às 14 horas, no
salão nobre da FEA.

“Geleificação de sistemas simples e mis-
tos de isolados protéicos de soja e de soro
de leite” (mestrado). Candidata: Janai Cris-
tiane Santos Nascimento Paz. Orientadora:
professora Flavia Maria Netto. Dia 16 de de-
zembro, às 14 horas, no auditório do Depan.

“Adaptação e avaliação de desempenho
de sistema asséptico para leite fluido em
garrafa plástica” (doutorado). Candidato:
Rodrigo Rodrigues Petrus. Orientador: pro-
fessor José de Assis Fonseca Faria. Dia 17
de dezembro, às 9 horas, no salão nobre da
FEA.
!!!!!Engenharia Civil, Arquitetura e Urba-

nismo - “Reuso de efluente doméstico de
uma lagoa anaeróbia utilizando um sistema
de irrigação por sulcos” (mestrado). Candi-
dato: Saulo Bruno Silveira e Souza. Ori-
entador: professor Bruno Coraucci Filho. Dia
15 de dezembro, às 9h30, na sala
de defesa de teses da FEC.

“O processo de projeto de audi-
tórios: avaliação e proposta de pro-
cedimento” (mestrado). Candidata:
Carolina Soler. Orientadora: profes-
sora Doris Catharine Cornelie
Knatz Kowaltowski. Dia 17 de de-
zembro, às 14 horas, na sala de
defesa de teses da FEC.
!!!!!Engenharia Mecânica - “Ava-

liação de impactos de tecnologias
limpas e substituição de combustíveis para
cocção em residências urbanas na Tanzânia”
(mestrado). Candidato: Godfrey Alois Sanga.
Orientador: professor Gilberto de Martino
Jannuzzi. Dia 15 de dezembro, às 19 horas,
no Bloco K da FEM.
!!!!!Engenharia Mecânica e Instituto de

Geociências - “Um indicador do valor da in-
formação sísmica em projetos de exploração
e produção de petróleo” (mestrado). Candi-
dato: Alexandre Avelar Coelho. Orientador:
professor Saul B. Suslick. Dia 15 de dezem-
bro, às 9 horas, no anfiteatro (bloco K) da
FEM.
!!!!!Engenharia Química - “Análise das in-

fluências das características do sólido e da
suspensão no processo de recobrimento em
leito de jorro” (doutorado). Candidata: Marta
Wilk Donida. Orientadora: professora Sandra
Cristina dos Santos Rocha. Dia 14 de de-
zembro, às 9 horas, na sala de defesa de
teses (bloco D) da FEQ.

“Reatividade e caracterização de íons or-
gânicos, metalo-orgânicos e organometálicos
por espectrometria de massas” (mestrado).
Candidata: Daniela Maria Tomazela. Ori-
entador: professor Marcos Nogueira Eberlin.
Dia 14 de dezembro, às 14h30, no mini-
auditório do IQ.

“Influência do poli (etileno glicol) (PEG) no
processo de microencapsulação da oxitetra-
ciclina no sistema alginato/quitosana: modela-
mento “in vitro” da liberação oral” (doutorado).
Candidata: Maria Clara Pinto Cruz. Orientadora:
professora Lucia Helena Innocentini Mei. Dia
14 de dezembro, às 14 horas, na sala de defe-
sa de teses (bloco D) da FEQ.
!!!!!Engenharia Química - “Modelagem, si-

mulação e análise de desempenho de rea-
tores tubulares de polimerização sem e/ou
com deflectores angulares internos” (douto-
rado). Candidato: Florentino Lázaro Mendoza
Marin. Orientador: professor Rubens Maciel
Filho. Dia 17 de dezembro, às 14 horas, na
sala de defesa de teses (bloco D) da FEQ.
!!!!!Humanas - “Os fantasmas do rio - um

estudo sobre a memória das monções no
vale do médio Tietê” (mestrado). Candidato:
Valderez Antonio da Silva. Orientador: pro-
fessor Edgar Salvadori De Decca. Dia 14 de
dezembro, às 10 horas, na sala de projeção
(pós-graduação) do IFCH.
!!!!!Instituto de Computação - “Modela-

gem e computação de banda passante equi-
valente de fluxos multifractais” (doutorado).
Candidato: César Augusto Viana Melo. Ori-
entador: professor Nelson Luis Saldanha da
Fonseca. Dia 15 de dezembro, às 14 horas,
na sala 1 do auditório do IC.

!!!!!Matemática, Estatística e Computa-
ção Científica - “Alguns resultados em par-
tições e teoria de códigos” (doutorado). Can-
didato: Milos Ivkovivic. Orientador: professor
José Plínio de Oliveira Santos. Dia 15 de de-

zembro, às 14 horas, na sala 253
do Imecc.
!!!!!Odontologia - “Avaliação da

influência da nicotina na utilização
da proteína derivada da matriz do
esmalte e regenaração tecidual
guiada em defeitos do tipo deisc
do tipo deiscência” (doutorado).
Candidata: Suzana Peres
Pimentel. Orientador: professor
Enilson Antonio Sallum. Dia 13 de
dezembro, às 8h30, na FOP.

“Avaliação dos aspectos clínicos e radio-
gráficos de dentes reimplantados” (mestrado).
Candidata: Adriana de Jesus Soares. Ori-
entador: professor Francisco José de Souza
Filho. Dia 14 de dezembro, às 8h30, na FOP.

“Avaliação cefalométrica dos resultados al-
cançados pelo tratamento ortodôntico (mecâ-
nica edgewise-técnica tweed-merrifield)” (mes-
trado). Candidata: Glauce Amaral Pinto Rubim.
Orientadora: professora Darcy Flávio Nouer.
Dia 14 de dezembro, às 9 horas, na FOP.

“Avaliação cefalométrica da posição da
osso hióide e respiradores predomonan-
temente bucais” (mestrado). Candidata: Ma-
ria Julia Pereira Coelho Ferraz. Orientador:
professor Darcy Flávio Nouer. Dia 16 de de-
zembro, às 9 horas na FOP.

“Estudo in vitro da atividade antimicrobiana
do hipoclorito de sódio e da clorexidina usa-
dos como irrigantes endodônticos frente a
biofilmes de espécie única” (mestrado). Can-
didata: Neylla Teixeira Sena. Orientadora:
professora Brenda Paula Figueiredo Gomes.
Dia 17 de dezembro, às 14 horas na FOP.
!!!!!Química - “Filmes de silicona constituí-

dos de unidades D, T e Q de silício: obtenção,
caracterização e avaliação de algumas pro-
priedades” (mestrado). Candidata: Cristina
Alves Deangelo. Orientadora: professora Inez
Valéria Pagotto Yoshida. Dia 13 de dezembro,
às 14 horas, no mini-auditório do IQ.

“A reação de baylis-hillman em síntese
orgânica: estudos visando o aumento da ve-
locidade de reação, à síntese de heterociclos
e a sua aplicação na preparação de alcalói-
des” (mestrado). Candidato: Demetrius Ve-
ronese. Orientador: professor Fernando An-
tonio Santos Coelho. Dia 15 de dezembro,
às 8 horas, no miniauditório do IQ.

“Aplicações de reações de cicloadição
[2+2] envolvendo enecarbamatos endocí-
clicos de cinco membros e cetenos” (douto-
rado). Candidato: Marcelo Siqueira Valle.
Orientador: professor Carlos Roque Duarte
Correia. Dia 16 de dezembro, às 14 horas,
no miniauditório do IQ.

“Síntese total das (+)-crocacinas C e D.
Síntese dos fragmentos 6,6-espirocetal das
espirofunginas A e B” (doutorado). Candidata:
Luciana Gonzaga de Oliveira. Orientador:
professor Luiz Carlos Dias. Dia 17 de dezem-
bro, às 14 horas, no miniauditório do IQ.

“Caracterização de petróleo por espec-
troscopia no infravermelho próximo” (mestra-
do). Candidato: Aerenton Ferreira Bueno.
Orientador: professor Celio Pasquini. Dia 17
de dezembro, às 9 horas, no miniauditório
do IQ.
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