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Dia 6 
 Instituto de Estudos da Linguagem - “A língua 
Krenak: fonologia, morfossintaxe e análise preliminar 
de contos botocudo (manizer, 1915)” (doutorado). 
Candidata: Katia Nepomuceno Pessoa. Orientadora: 
professora Lucy Seki. Dia 6 de janeiro, às 9h30, na 
sala de defesa de teses do IEL.

Dia 13
 Instituto de Estudos da Linguagem - “Repetições 
hesitativas em fala afásica e não-afásica” (doutorado). 
Candidata: Janaisa Martins Viscardi. Orientador: pro-
fessor Edwiges Maria Morato. Dia 13 de janeiro, às 9 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.

Dia 19
 Faculdade de Engenharia Química - “Modelagem 
de equilíbrio líquido-líquido, líquido-vapor, líquido-
líquido-vapor para sistemas binários, ternários, quater-
nários e pseudo-quaternários, envolvendo a produção 
de biodiesel” (mestrado). Candidata: Larissa Peixoto 
Cunico. Orientador: professor Reginaldo Guirardello. 
Dia 19 de janeiro, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses da FEQ.

Dia 20
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Compu-
tação - “Recuperação de informações tridimensionais 
a partir de múltiplas imagens” (mestrado). Candidato: 
Marcelo Marques Gomes. Orientador: professor Clésio 
Luis Tozzi. Dia 20 de janeiro, às 14 horas, na sala 
PE-11/CPG-FEEC.
 Instituto de Artes - “Fotografi a melódica: caixa preta 
e cálculo intervalar” (doutorado). Candidato: Guilherme 
Antônio Celso Ferreira. Orientador: professor Silvio 
Ferraz. Dia 20 de janeiro, às 9 horas, no IA.
  Instituto de Física Gleb Wataghin - “Interação 
laser-ruído em fi bras ópticas no regime pulsado e seu 
uso na construção de mapas de dispersão de alta 
ordem” (mestrado). Candidato: Juan Andrés Castañeda 
Tutestar. Orientador: professor Hugo Luis Fragnito. 
Dia 20 de janeiro de 2012, às 14 horas, na sala de 
seminários (224) do DEQ do IFGW.
 Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científi ca - “Reconstrução e classifi cação de estruturas 
espaciais via otimização contínua: ênfase em proteínas” 
(doutorado). Candidato: Rodrigo Silva Lima. Orientador: 
professor José Mario Martínez Pérez. Dia 20 de janeiro, 
às 10 horas, na sala 253 do Imecc.

Dia 23
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Compu-
tação - “Aperfeiçoamento da ferramenta MATVOX: 
um aplicativo para pessoas com defi ciência visual que 
proporciona a implementação de algoritmos e cálculos 
matemáticos em um editor de texto” (mestrado). Candi-
dato: Henrique da Mota Silveira. Orientador: professor 
Luiz César Martini. Dia 23 de janeiro, às 10 horas, no 
auditório da CPG/IA.
n Faculdade de Engenharia Mecânica - - “Avaliação 
da tixoconformabilidade de ligas Al-Xwt%Si-5wt%Zn” 
(mestrado). Candidato: Gustavo Peres. Orientador: 
professor Eugênio José Zoqui. Dia 23 de janeiro, às 9 
horas, no auditório DEF (HE-3).
 Instituto de Biologia - “Avaliação da sustentabilidade 
ecológica de matas ciliares em processo de restau-
ração” (doutorado). Candidata: Letícia Couto Garcia. 
Orientador: professor Ricardo Ribeiro Rodrigues. Dia 
23 de janeiro, às 9 horas, na sala de defesa de tese 
da pós-graduação do IB.
 Instituto de Estudos da Linguagem - “Efeitos do 
treinamento e da prática vocal profissional sobre o 
canto e a fala” (doutorado). Candidato: Antônio Carlos 
Silvano Pessotti. Orientadora: professora Eleonora 
Cavalcante Albano. Dia 23 de janeiro, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses do IEL.

Dia 24
  Faculdade de Engenharia Elétrica e de Com-
putação - “Indução de programas genéticos lineares 
para modelagem de processos de manipulação de 
informação” (mestrado). Candidato: Gabriel Ambrósio 
Archanjo. Orientador: professor Fernando José Von 
Zuben. Dia 24 de janeiro, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses da FEEC.
 Instituto de Física Gleb Wataghin - “Estudo da 
porosidade em nanomateriais preparados pelo método 
do arco elétrico através de SAXS, XRD e microsco-
pia eletrônica” (mestrado). Candidato: Juan Manuel 
Restrepo Arteta. Orientador: professor Carlos Alberto 
Luengo. Dia 24 de janeiro, às 10 horas, na sala do 
Grupo Combustíveis Alternativos do IFGW.

Dia 25
 Faculdade de Educação Física - “A infl uência de 
palmares e parachute na coordenação dos nados” 
(mestrado). Candidato: Thiago Telles. Orientador: 
professor Orival Andries Junior. Dia 25 de janeiro, às 
13 horas, no auditório da FEF.
 Faculdade de Engenharia Mecânica - “Método de 
previsão de demanda na tomada de decisão” (mes-
trado). Candidato: Henrique Cury Casula. Orientador: 
professor Antonio Batocchio. Dia 25 de janeiro, às 10 
horas, no auditório DEF da FEM.
- “Aplicação do QFD no desenvolvimento da injeção 
eletrônica e controle dos parâmetros de processo” 
(mestrado profissional). Candidato: Alexandre de 
Stefano. Orientador: professor Oswaldo Luiz Agostinho. 
Dia 25 de janeiro, às 10 horas, no auditório DEF/FEM.

Dia 26
 Instituto de Biologia - “Sistema antioxidante de 
Trypanosoma cruzi: expressão protéica nas diferentes 
formas, ao longo da curva de proliferação e o seu 
envolvimento na bioenergética mitocondrial” (dou-

torado). Candidato: Eduardo de Figueiredo Peloso. 
Orientadora: professora Fernanda Ramos Gadelha. 
Dia 26 de janeiro, às 8h30, na sala de defesa de teses 
da Pós-graduação do IB.
  Instituto de Geociências - “Dinâmica urbana no 
município de Itabuna (BA): o mercado imobiliário e as 
políticas urbanas (1990 – 2010)” (mestrado). Candidata: 
Kaliana Guimarães Rodrigues. Orientadora: professora 
Claudete de Castro Silva Vitte. Dia 26 de janeiro, às 14 
horas, no auditório do IG.

Dia 27
  Faculdade Engenharia Civil, Arquitetura e Ur-
banismo - “Desenvolvimento de modelo numérico 
hidrodinâmico da baía e estuário santista” (mestrado). 
Candidata: Camila Maria Mateus Alves de Souza. 
Orientador: professor Tiago Zenker Gireli. Dia 27 de 
janeiro, às 9h30, na sala CA22 da FEC.
 Faculdade de Engenharia Química - “Simulação de 
reações de craqueamento catalítico e térmico em um 
Riser industrial” (mestrado). Candidata: Ariane Corrêa 
Barbosa. Orientador: professor Milton Mori. Dia 27 de 
janeiro, às 14 horas, na sala de defesa de teses da FEQ.
- “Estudo computacional da dinâmica do escoamento 
reativo em Risers industriais de FCC” (doutorado). 
Candidata: Gabriela Cantarelli Lopes. Orientador: 
professor José Roberto Nunhez. Dia 27 de janeiro, às 
10 horas, na FEQ.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Atenção 
à saúde indígena no município de São Paulo” (mestrado 
profissional). Candidata: Carla Cisotto. Orientadora: 
professora Elaine Silva Tagliaferro. Dia 27 de janeiro, 
às 14 horas, no anfi teatro 1 da FOP.
 Instituto de Geociências - “Uma discussão sobre a 
fi logênese Kant-Goethe-Schopenhauer na constituição 
do conceito forma-paisagem e o seu impacto na geo-
grafi a humboldtiana” (mestrado). Candidato: Josevan 
Dutra dos Santos. Orientador: professor Antonio Carlos 
Vitte. Dia 27 de janeiro, às 14 horas, no auditório do IG.

Dia 30
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computa-
ção - “Documentação e teste aplicados a um software 
de simulação eletromagnética” (mestrado). Candidata: 
Daniela dos Santos Santana. Orientador: professor 
Hugo Enrique Hernández Figuerôa. Dia 30 de janeiro, 
às 14 horas, na FEEC.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Aná-
lise eletromiográfi ca e da força do músculo masseter 
em indivíduos com distintos padrões craniométricos” 
(mestrado). Candidato: Danilo Dressano. Orientador: 
professor Fausto Berzin. Dia 30 de janeiro, às 9 horas, 
no anfi teatro 1 da FOP.
- “Preenchimento e selamento apical da obturação com 
cones de guta-percha de diferentes conicidades com 
ou sem batente apical” (mestrado). Candidata: Karine 
Schell de Moraes Nicastro. Orientador: professor José 
Flávio Affonso de Almeida. Dia 30 de janeiro, às 8h30, 
na sala da congregação da FOP.
 Instituto de Economia - “As relações de trabalho 
no combate à pobreza no Quênia” (mestrado). Can-
didato: Joseph Joe Macharia. Orientador: professor 
Alexandre Gori Maia. Dia 30 de janeiro, às 15 horas, 
na sala 23 do IE.

Dia 31
 Faculdade Engenharia Civil, Arquitetura e Urba-
nismo - “A conservação de corredores fl uviais e suas 
microbacias hidrográfi cas garantem a disponibilidade de 
serviços ecossistêmicos?” (mestrado). Candidata: Vivian 
Cristina dos Santos Hackbart. Orientadora: professora 
Rozely Ferreira dos Santos. Dia 31 de janeiro, às 14 
horas, na sala de defesa de teses da FEC.
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Compu-
tação - “Contribuições para pós-processamento da 
transformada Wavelet na codificação ROI e SPIHT 
com aplicação na transmissão de imagens” (doutorado). 
Candidato: Roger Fredy Larico Chavez. Orientador: 
professor Yuzo Iano. Dia 31 de janeiro, às 9 horas, na 
sala de defesa de teses da FEEC.
- “Projeto e implementação de câmara GTEM - Giga 
Hertz Transverse Electromagnetic para testes de 
compatibilidade eletromagnética de circuitos e sistemas 
eletrônicos” (doutorado). Candidato: Humberto Xavier 
de Araújo. Orientador: professor Luiz Carlos Kretly. Dia 
31 de janeiro, às 9 horas, no PE 37/FEEC.
 Faculdade de Engenharia Mecânica - “Modelagem 
analítica e numérica da solidifi cação de ligas binárias: 
análise de fatores de infl uência” (doutorado). Candidata: 
Elisangela dos Santos Meza. Orientador: professor 
Amauri Garcia. Dia 31 de janeiro, às 9h30, no auditório 
ID-2 da FEM.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Ava-
liação da disfunção orofacial, performance mastigató-
ria, oclusão e morfologia craniofacial em crianças e 
adolescentes” (mestrado). Candidata: Maria Carolina 
Salomé Marquezin. Orientadora: professora Paula Midori 
Castelo Ferrua. Dia 31 de janeiro, às 9 horas, na sala 
da congregação da FOP.
  Instituto de Física Gleb Wataghin - “Estudo da 
produção de estranheza em colisões próton-próton 
a energias de 7TeV medidas pelo ALICE no LHC” 
(doutorado). Candidato: David Dobrigkeit Chinellato. 
Orientador: professor Jun Takahashi. Dia 31 de janeiro, 
às 14 horas, no auditório do DRCC do IFGW.
 Instituto de Geociências - “O processo de urbani-
zação no Sul da Bahia (1970 - 2010): o município de 
Canavieiras na rede urbana regional” (mestrado). Can-
didata: Neylana Sousa Brito Magalhães. Orientadora: 
professora Adriana Maria Bernardes da Silva. Dia 31 de 
janeiro, às 14 horas, no DGRN, sala A, do IG.
- “Zoneamento ambiental do município de Ilhéus (BA): 
proposta de ordenamento do uso e ocupação da terra” 
(mestrado). Candidata: Itatiana Cláudia Barbosa Araújo. 
Orientadora: professora Regina Célia de Oliveira. Dia 31 
de janeiro, às 14 horas, no auditório do IG.
- “O legado do cacau: a refuncionalização e os novos 
usos sociais do patrimônio histórico cultural e arquite-
tônico da cidade de Ilhéus/BA” (mestrado). Candidata: 
Isis Penna Lima. Orientadora: Maria Tereza Duarte 
Paes. Dia 31 de janeiro, às 9 horas, no auditório do IG.
- “Avaliação do potencial geotérmico da bacia sedimentar 
de Taubaté” (mestrado). Candidato: Mário Nascimento 
Souza Filho. Orientadora: professora Sueli Yoshinaga 
Pereira. Dia 31 de janeiro, às 9 horas, na sala A do IG.

Fevereiro
 Dia 1
 Faculdade de Engenharia Mecânica – “Análise da 
evolução microestrutural e da formação de macrossegre-
gação e microporosidade na solidifi cação unidirecional 
transitória de ligas ternárias Al-Cu-Si” (doutorado). 
Candidato: Daniel Joaquim da Conceição Moutinho. 
Orientador: professor Amauri Garcia. Dia 1 de fevereiro, 
às 9h30, na sala de seminários do bloco ID-2 da FEM.

Dia 2
  Faculdade de Educação Física- “Composição 
corporal e somatotipo em pessoas com Síndrome de 
Down” (mestrado). Candidato: Fabio Bertapelli. Orien-
tador: professor José Irineu Gorla. Dia 2 de fevereiro, 
às 9 horas, no auditório da FEF.
- “Crescimento da pessoa com Síndrome de Down: 
contribuição para a construção de um referencial” 
(mestrado). Candidata: Fabia Freire da Silva. Orientador: 
professor José Irineu Gorla. Dia 2 de fevereiro, às 14 
horas, no auditório da FEF.

 Faculdade de Engenharia Mecânica - “Análise da 
infl uência das condições de corte sobre o fresamento 
em acabamento de aços endurecidos usando altas 
velocidades” (mestrado). Candidato: Marcelo Mendes 
de Aguiar. Orientador: professor Anselmo Eduardo 
Diniz. Dia 2 de fevereiro, às 10 horas, no auditório DEF 
(HE-3) da FEM.
- “Seleção de projetos do mecanismo de desenvolvi-
mento limpo: modelo baseado em Latisse Binomial e 
Teoria do Portfólio” (mestrado). Candidata: Nátalia Addas 
Porto. Orientador: professor Paulo de Barros Correia. Dia 
2 de fevereiro, às 14 horas, no seminário ID2 da FEM.
 Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científi ca - “Um estudo das cônicas na perspectiva da 
geometria projetiva” (mestrado profi ssional). Candidato: 
José Galhardo Leite de Moraes. Orientadora: professora 
Claudina Izepe Rodrigues. Dia 2 de fevereiro, às 10 
horas, na sala 253 do Imecc.
  Instituto de Física Gleb Wataghin - “O campo 
magnético da Via Láctea e a composição química 
dos raios cósmicos detectados no observatório Pierre 
Auger” (doutorado). Candidato: Daniel Pakk Selmi-Dei. 
Orientadora: professora Carola Dobrigkeit Chinellato. 
Dia 2 de fevereiro, às 14 horas, no auditório DRCC/
IFGW - Méson PI.

Dia 3
 Faculdade de Educação Física - “Avaliações auto-
nômicas e cardiovasculares em pessoas com lesão da 
medula espinhal nas situações de repouso, em um teste 
de estresse mental e durante exercício físico” (doutora-
do). Candidato: Lucinar Jupir Forner Flores. Orientador: 
professor José Irineu Gorla. Dia 3 de fevereiro, às 10 
horas, na sala de aula 5 da FEF.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba -  “Aná-
lise mecânica e fotoelástica de sistemas de fixação 
interna estável utilizados para o tratamento de fraturas 
subcondilares da mandíbula” (doutorado). Candidato: 
Adriano Freitas de Assis. Orientador: professor Marcio 
de Moraes. Dia 3 de fevereiro, às 9 horas, na sala da 
congregação.
“Análise fotoelástica das tensões induzidas em prótese 
total inferior reembasada com materiais permanentes 
resiliente e rígido” (mestrado). Candidata: Izabella Patta 
Pereira. Orientador: professor Rafael Leonardo Xediek 
Consani. Dia 3 de fevereiro de 2012, às 14 horas, no 
anfi teatro 01.
 Instituto de Artes - “Pra tudo se acabar na quarta-
feira”: aproximações, diálogos e estranhamentos entre 
carnaval e teatro nas performances da Comissão de 
Frente” (doutorado). Candidata: Yaskara Donizeti Manzi-
ni. Orientador: professor Cassiano Sydow Quilici. Dia 3 
de fevereiro, às 14 horas, no prédio do PPGA, sala 03.
  Faculdade de Engenharia Mecânica - “Análise 
termodinâmica de ciclo combinado operando fora das 
condições de projeto” (doutorado). Candidato: Flávio 
Fernando Guarinelo Junior. Orientador: professor Jorge 
Isaias Llagostera Beltran. Dia 3 de fevereiro, às 10h, no 
ID2 - seminário.

Dia 6
 Faculdade de Engenharia de Alimentos - “Proteínas 
do soro de leite e sua suplementação com L-Leucina: 
infl uência, nos parâmetros bioquímicos moleculares 
e composição corporal, de ratos Wistar exercitados” 
(doutorado). Candidato: Pablo Christiano Barboza Lollo. 
Orientador: professor Jaime Amaya Farfan. Dia 6 de 
fevereiro, às 14 horas, no salão nobre da FEA.
  Faculdade de Engenharia Mecânica - “Estudo 
experimental de um resfriador evaporativo ciclônico” 
(mestrado). Candidato: Ricardo Boulos Elias. Orien-
tadora: professora Araí Augusta Bernárdez Pécora. 
Dia 6 de fevereiro, às 10 horas, no auditório DETF 
(GE211) da FEM.
 Faculdade de Engenharia Química - “Estudo da 
decomposição térmica de compostos graxos através da 
calorimetria exploratória diferencial” (mestrado). Candi-
dato: Flávio Cardoso de Matos. Orientadora: professora 
Maria Alvina Krähenbühl. Dia 6 de fevereiro de 2012, às 
9 horas, na sala de defesa de teses - Bloco “D”.
 Instituto de Biologia - “Utilização de sílica mesopo-
rosa como adjuvante em vacinas de vesícula de mem-
brana externa de Neisseria meningitidis” (mestrado). 
Candidato: Danilo Antonini Alves. Orientador: professor 
Marcelo Lancellotti. Dia 6 de fevereiro, às 9 horas, na 
sala IB-11, prédio da CPG-IB, bloco O.
 Faculdade de Ciências Médicas  -  “Educação em 
saúde na adesão ao tratamento e na qualidade de vida 
em portadores de insuficiência cardíaca” (doutorado). 
Candidata: Izabel Cristina Ribeiro da Silva Saccomann. 
Orientador: professora Fernanda Aparecida Cintra. Dia 6 de 
fevereiro, às 10h, no anfi teatro do Depto de Enfermagem.
  Instituto de Economia - “Evolução das finanças 
municipais: o caso da cidade de São Paulo - 1995-2010” 
(mestrado). Candidato: Rogério Ceron de Oliveira. 
Orientador: Professor Francisco Luiz Cazeiro Lopreato. 
Dia 6 de fevereiro, às 11 horas, na sala IE-23 do pavilhão 
da Pós-graduação.

Dia 7
 Faculdade de Engenharia Química - “Recobrimento 
gastrorresistente de pellets de diclofenaco de sódio em 
leito fluidizado tipo Wurster” (mestrado). Candidata: 
Roberta Albanez. Orientador: professor Osvaldir Pereira 
Taranto. Dia 7 de fevereiro, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses da FEQ.
- “Caracterização de poliuretano à base de a çaí for-
mulado para construção de dispositivos biomédicos” 
(mestrado). Candidata: Lais Pellizzer Gabriel. Orientador: 
professor Rubens Maciel Filho. Dia 7 de fevereiro, às 9 
horas, na sala de aula PG05. 
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computa-
ção - “Uma arquitetura híbrida aplicada em problemas 
de aprendizagem por reforço” (mestrado). Candidato: 
Rodrigo Lopes Setti de Arruda. Orientador: professor 
Fernando José Von Zuben. Dia 7 de fevereiro, às 14 
horas, na sala de defesa de tese da FEEC.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Avalia-
ção do selamento apical de dentes humanos preparados 
com sistema rotatório mtwo® e ampliação foraminal” 
(doutorado). Candidata: Estela Marta Doffo de Winicour. 
Orientadora: professora Adriana de Jesus Soares. Dia 
7 de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro 01.
  Instituto de Economia - “O financiamento e o 
gasto social do Estado de São Paulo em contexto de 
descentralização e ajuste fi scal: educação básica, saúde, 
habitação e transporte público urbano (1997-2009)” 
(mestrado). Candidata: Manuela Santos Nunes do 
Carmo. Orientador: professor Francisco Luiz Cazeiro 
Lopreato. Dia 7 de fevereiro, às 15 horas, na sala 23.

Dia 8
 Instituto de Computação - “Problemas de compa-
ração de genomas” (doutorado). Candidato: Ulisses 
Martins Dias. Orientador: professor Zanoni Dias. Dia 8 
de fevereiro, às 14 horas, na sala 85 - IC 02.
Instituto de Estudos da Linguagem
- “Plurilinguismo em ambientes virtuais de aprendizagem: 
potencialidades, entraves, desdobramentos, perspec-
tivas” (doutorado). Candidata: Regina Celia da Silva. 
Orientadora: professora Terezinha de Jesus Machado 
Maher. Dia 8 de fevereiro de 2012, às 9 horas, na sala 
de defesa de teses do IEL.

Dia 9
 Faculdade de Engenharia de Alimentos - “Efeito 

da enzima transglutaminase na digestibilidade e anti-
genicidade da B-lactoglobulina” (mestrado). Candidata: 
Milena Morandi Vuolo. Orientadora: professora Flavia 
Maria Netto. Dia 2 de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro 
do Depan/FEA.
 Faculdade de Engenharia Química  - “Desenvolvi-
mento de membranas lamelares e porosas de Xantana 
e Quitosana para aplicação no tratamento de lesões 
de pele” (doutorado). Candidata: Márcia Zilioli Bellini. 
Orientadora: professora Ângela Maria Moraes. Dia 9 de 
fevereiro, às 9 horas, na sala de defesa de teses da FEQ.
- “Otimização do pré-tratamento com peróxido de hidrogê-
nio alcalino a alta concentração de sólidos para a hidrólise 
enzimática de bagaço de cana-de-açúcar.” (mestrado). 
Candidata: Christiane Curiel dos Santos. Orientadora: 
professora Aline Carvalho da Costa. Dia 9 de fevereiro, 
às 14 horas, na sala de defesa de teses da FEQ.
 Instituto de Economia - “Financiamento da cadeia 
de grãos no Brasil: o papel das tradings e fornecedores 
de insumos” (mestrado). Candidato: Felipe Prince Silva. 
Orientador: professor Pedro Ramos. Dia 9 de fevereiro, 
às 9 horas, na sala IE-23 do Pavilhão da Pós-graduação.

Dia 10
 Faculdade de Educação Física - “Análise da função 
pulmonar e mobilidade toracoabdominal em sujeitos 
tetraplégicos praticantes de rúgbi em cadeira de rodas” 
(mestrado). Candidata: Juliana Viana Paris. Orientador: 
professor Ricardo Machado Leite de Barros. Dia 10 de 
fevereiro, às 9 horas, no auditório da FEF.
- “Educação Física e as relações de gênero: risco, 
confi ança, organização e sociabilidades em diferentes 
conteúdos” (mestrado). Candidata: Liane Aparecida Ro-
veran Uchoga. Orientadora: professora Helena Altmann. 
Dia 10 de fevereiro, às 14 horas, no auditório da FEF.
 Faculdade de Engenharia de Alimentos - “Modela-
gem sistêmica do ciclo de vida do Aguapé no Pantanal 
e análise do uso desta biomassa para a produção de 
bio-óleo e biofertilizante” (mestrado). Candidata: Luz 
Selene Buller. Orientador: professor Enrique Ortega 
Rodriguez. Dia 10 de fevereiro, às 14 horas, na FEA
Faculdade de Odontologia de Piracicaba
- “Avaliação in vitro da limpeza mecânica e uso do micros-
cópio operatório na resistência adesiva intrarradicular” 
(doutorado). Candidato: Ricardo Ferreira. Orientador: 
professor Alexandre Augusto Zaia. Dia 10 de fevereiro, 
às 8h30, no anfi teatro 04 da FOP.
- “Avaliação das tensões e do destorque de parafusos: 
infl uência do desajuste marginal e dos tipos de metais 
em infraestruturas protéticas retidas por implantes” 
(doutorado). Candidata: Vanessa Silva Tramontino Mes-
quita. Orientador: professor Guilherme Elias Pessanha 
Henriques. Dia 10 de fevereiro, às 8h30, no anfi teatro 
02 da FOP.
- “Infl uência da alteração da dimensão vertical de oclusão 
na postura da cabeça e da coluna cervical, em voluntários 
edêntulos portadores de disfunção temporomandibular, 
tratados com aparelhos oclusais planos” (mestrado). 
Candidato: João Paulo dos Santos Fernandes. Orien-
tador: professor Wilkens Aurelio Buarque e Silva. Dia 
10 de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro 01 da FOP.
 Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - “Contribuições ao estudo do modelo de 
resposta nominal” (mestrado). Candidata: Sheila Regina 
dos Santos Pereira. Orientador: professor Caio Lucidius 
Naberezny Azevedo. Dia 10 de fevereiro, às 14 horas, 
na sala 253 do Imecc.
  Faculdade de Ciências Médicas - “Avaliação in 
vitro do efeito-dose resposta da nanoemulsão do ex-
trato etanólico de Lychnophora pinaster sobre células 
planctônicas e biofi lme de Streptococcus mutans e sobre 
a desmineralização do esmalte dental ao redor de bra-
quetes ortodônticos.” (doutorado). Candidata: Vanessa 
Salvadego de Queiroz. Orientadora: professora Angélica 
Zaninelli Schreiber. Dia 10 de fevereiro, às 9 horas,  no 
anfi teatro da Comissão de Pós-graduação da FCM.
- “Aspectos histológicos e imunohistoquímicos de mamas 
radiológicamente densas em pacientes com câncer 
de mama. Tipo: M” (mestrado). Candidata: Priscila 
Silva Marshall. Orientador: professor César Cabello dos 
Santos. Dia 10 de fevereiro, às 14 horas, no anfi teatro 
do Departamento de Farmacologia da FCM. 
- “Elementos para uma política de avaliação das ações 
de saúde mental na atenção primária no SUS - contribui-
ções de uma pesquisa qualitativa avaliativa” (mestrado). 
Candidata: Karime da Fonseca Porto. Orientadora: 
professora Rosana Teresa Onocko Campos. Dia 10 
de fevereiro, às 14 horas, na sala verde do prédio da 
Pós-graduação da FCM.
- “Diferentes padrões de infi ltrado celular e produção de 
citocinas distinguem formas clínicas da paracoccidioido-
micose” (mestrado). Candidata: Rosiane Maria da Silva. 
Orientadora: professora Maria Heloísa de Souza Lima 
Blotta. Dia 10 de fevereiro, às 14 horas, no anfi teatro do 
Departamento de Farmacologia da FCM.
- “Hipertrofia ventricular esquerda na hipertensão 
resistente: análise de aspectos eletrocardiográficos, 
vetorcardiográfi cos e ecocardiográfi cos” (doutorado). 
Candidato: Nelson Dinamarco Ludovico. Orientador: 
professor Heitor Moreno Junior. Dia 10 de fevereiro, às 
14 horas, no anfi teatro da CPG/FCM.
 Instituto de Economia - “Políticas de saúde, desen-
volvimento tecnológico e medicamentos: lições do caso 
brasileiro” (mestrado). Candidata: Camila Lins Rodrigues. 
Orientador: professor Pedro Luiz Barros Silva. Dia 10 
de fevereiro, às 10 horas, na sala IE-17 do Pavilhão da 
Pós-graduação do IE.
- “O Banco do Sul, seus dilemas e os divergentes projetos 
de integração regional para a América do Sul” (mestrado). 
Candidata: Elia Elisa Mancini Cia. Orientador: professor 
André Martins Biancareli. Dia 10 de fevereiro, às 9h30, 
na sala IE-23 do Pavilhão da Pós-graduação do IE.

Dia 13
 Faculdade de Engenharia de Alimentos - “Estudos 
sobre as propriedades catalíticas da frutosiltransferase 
de Rhodotorula sp. livre e imobilizada em suporte 
inorgânico” (doutorado). Candidata: Elizama Aguiar de 
Oliveira. Orientador: professor Francisco Maugeri Filho. 
Dia 13 de fevereiro, às 14 horas, no salão nobre da FEA.
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Compu-
tação - “CPTool: uma ferramenta para auxiliar o pla-
nejamento de capacidade de sistemas computacionais 
através de simulações” (mestrado). Candidato: Angelo 
Ferecini Neto. Orientador: professor José Raimundo 
de Oliveira. Dia 13 de fevereiro, às 10 horas, na FEEC.
 Instituto de Artes - “Dando corpo à história” (douto-
rado). Candidata: Holly Elizabeth Cavrell. Orientadora: 
professora Cássia Navas Alves de Castro. Dia 13 de 
fevereiro, às 14h30, na Galeria de Arte.
 Instituto de Biologia - “Análise do perfi l metabólico 
e cardiovascular de ratos alimentados com dieta hiper-
lipídica por quatro semanas” (doutorado). Candidato: 
Danilo Roberto Xavier de Oliveira Crege. Orientadora: 
professora Dora Maria Grassi Kassisse. Dia 13 de 
fevereiro, às 9 horas, na sala defesa de teses do IB.
Instituto de Geociências
- “Sensoriamento remoto no ensino de Geografi a: livros 
didáticos e práticas educativas para o ensino médio 
em Feira de Santana, BA” (mestrado). Candidato: 
Fábio Gonçalves da Silva. Orientador: professor Celso 
Dal Ré Carneiro. Dia 13 de fevereiro, às 14 horas, no 
auditório do IG.
 Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científi ca - “Um sistema de equações parabólicas de 
reação-difusão modelando quimiotaxia” (mestrado). 

Candidata: Andrea Genovese de Oliveira. Orientador: 
professor José Luiz Boldrini. Dia 13 de fevereiro, às 10 
horas, na sala 253 do Imecc.
- “Uma aplicação simulated annealing em problemas de 
corte de estoque” (mestrado). Candidato: Juliano da Silva 
de Souza. Orientador: professor Antonio Carlos Moretti. 
Dia 13 de fevereiro, às 10 horas, na sala 121 do Imecc.
 Faculdade de Ciências Médicas - “O processo de 
institucionalização de um serviço de saúde mental em 
um município de pequeno porte: o caso de Paraisópolis/
MG” (mestrado). Candidato: Aidecivaldo Fernandes de 
Jesus. Orientadora: professora Solange L’Abbate. Dia 
13 de fevereiro, às 14 horas, no anfi teatro da Comissão 
de Pós-graduação da FCM.
- “Promover saúde educando, educar promovendo saú-
de: a integração da educação permanente e da saúde 
do trabalhador no sistema único de saúde do Brasil” 
(mestrado). Candidato: Eduardo Figueiredo de Moraes 
Rego. Orientador: professor Heleno Rodrigues Correa 
Filho. Dia 13 de fevereiro, às 14 horas, no auditório do 
Departamento de Saúde Coletiva da FCM.

Dia 14
 Faculdade de Engenharia Mecânica - “Usina foto-
voltaica de 1MWp para suprimento de veículos elétricos: 
estimativa da frota atendida, logística de abastecimento 
e emissões de CO2 evitadas” (mestrado). Candidata: 
Karina Maretti Strangueto. Orientador: professor Ennio 
Peres da Silva. Dia 14 de fevereiro, às 14 horas, na FEM.
 Faculdade de Engenharia Química  - “Purifi cação 
de bromelina dos resíduos de Abacaxi (Ananas comosus 
L. Merril) por precipitação integrada a sistema bifásico 
aquoso (PEG/sulfato de amônio) não convencional” 
(mestrado). Candidato: Diego de Freitas Coelho. 
Orientador: professor Elias Basile Tambourgi. Dia 14 
de fevereiro, às 10 horas, na sala de defesa de teses 
da FEQ,
- “Desenvolvimento e caracterização de Nanofibras 
de Acetato de Celulose para liberação controlada de 
fármacos” (mestrado). Candidata: Silvia Vaz Guerra 
Nista. Orientadora: professora Lucia Helena Innocentini 
Mei. Dia 14 de fevereiro, às 10 horas, na sala de aula 
PG05 da FEQ.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Estudo 
in vitro da biomecânica de prótese fi xa implantossuporta-
da através da extensometria linear elétrica” (mestrado). 
Candidata: Livia Foster Ribeiro. Orientador: professor 
Wilkens Aurelio Buarque e Silva. Dia 14 de fevereiro, 
às 14 horas, no anfi teatro 03 da FOP.
 Instituto de Biologia - “Expressão de genes envol-
vidos com a Lactatogênese, Lipogênese e Lipólise em 
tecido adiposo isolado de humanos eutrófi cos e obesos” 
(mestrado). Candidata: Larissa Yuri Ishizu. Orientadora: 
professora Dora Maria Grassi Kassisse. Dia 14 de 
fevereiro, às 9 horas, na sala de defesa da CPG-IB.
 Instituto de Estudos da Linguagem - “O que há de 
materno na língua? Considerações sobre os sentidos de 
língua materna no processo de gramatização brasileira 
nos séculos XIX e XX” (mestrado). Candidato: José 
Edicarlos de Aquino. Orientadora: professora Carolina 
Maria Rodríguez Zuccolillo. Dia 14 de fevereiro, às 14 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Faculdade de Ciências Médicas  - “Avaliação do 
perfi l da adiponectina plasmática na hipertensão arterial 
resistente” (mestrado). Candidata: Ana Paula Cabral 
Faria. Orientador: professor Heitor Moreno Junior. Dia 14 
de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro do Departamento 
de Farmacologia da FCM.
- “A saúde mental na atenção básica sob a perspectiva 
de trabalhadores e usuários dos serviços: um estudo 
hermenêutico-narrativo sobre os processos de aco-
lhimento, vínculo e responsabilização” (doutorado). 
Candidata: Ana Luiza Ferrer. Orientadora: professora 
Rosana Teresa Onocko Campos. Dia 14 de fevereiro, 
às 14 horas, na FCM.
- “Os grupos na atenção básica à saúde: uma herme-
nêutica da prática clínica e da formação profi ssional” 
(doutorado). Candidata: Paula Giovana Furlan. Orien-
tador: professor Gastão Wagner de Sousa Campos. Dia 
14 de fevereiro, às 14 horas, no anfi teatro da CPG/FCM
  Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo - “Governança na bacia hidrográfi ca do alto 
tietê: avaliação por critérios de investimentos” (mestra-
do). Candidato: Marcos Paulo Lallo Sartori. Orientador: 
professor Antônio Carlos Zuffo. Dia 14 de fevereiro, às 
14 horas, no prédio de atividades didáticas da FEC.

Dia 15
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Infl uên-
cia das proteínas salivares e plasmáticas no desenvol-
vimento de biofi lmes de candida albicans” (doutorado). 
Candidato: William Custodio. Orientadora: professora 
Altair Antoninha Del Bel Cury. Dia 15 de fevereiro, às 
8h30, no anfi teatro 01 da FOP.
- “Avaliação da união entre cerâmicas e cimentos resino-
sos com a utilização de diferentes protocolos adesivos” 
(mestrado). Candidata: Mayra de Mello Fabião. Orienta-
dor: professor Luis Roberto Marcondes Martins. Dia 15 
de fevereiro, às 8h30, na sala da congregação da FOP.
- “Associação entre condições de saúde bucal de idosos 
não institucionalizados, variáveis sociais e défi cits funcio-
nais” (mestrado). Candidata: Liliane Raquel Ribas Alça. 
Orientador: professor Marcelo de Castro Meneghim. 
Dia 15 de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
- “Avaliação da precisão de diferentes técnicas para 
obtenção de modelos de trabalho de próteses implan-
torretidas” (mestrado). Candidata: Mariana Agustinho 
Rodrigues. Orientador: professor Guilherme Elias 
Pessanha Henriques. Dia 15 de fevereiro, às 14 horas, 
no anfi teatro 4 da FOP.
  Instituto de Biologia - “Expressão de enzimas 
envolvidas na produção de triacilglicerol em tecidos 
adiposo e hepático isolados de ratos normo e hiperlipi-
dêmicos” (mestrado). Candidata: Marcela Palomo Pieroni 
Bellenzani. Orientadora: professora Dora Maria Grassi 
Kassisse. Dia 15 de fevereiro, às 9 horas, na sala de 
defesa da CPG do IB.
- “Correlação entre metabolismo de nitrogênio, síntese de 
fenilpropanóides e produção de óxido nítrico Arabidopsis 
thaliana” (doutorado). Candidato: Plinio Rodrigues dos 
Santos Filho. Orientadora: professora Ione Salgado. Dia 
15 de fevereiro, às 9 horas, na CPG/IB.
 Instituto de Economia - “Desenvolvimento capi-
talista e realidade da produção agropecuária familiar 
na Amazônia Paraense” (doutorado). Candidato: José 
Antonio Herrera. Orientador: professor Pedro Ramos. 
Dia 15 de fevereiro, às 9 horas, no Pavilhão da Pós-
graduação do IE.
 Intituto de Estudos da Linguagem - “A recepção 
crítica de José de Alencar: a avaliação de seus romances 
e a representação de seus leitores” (mestrado). Candi-
data: Valeria Cristina Bezerra. Orientadora: professora 
Márcia Azevedo de Abreu. Dia 15 de fevereiro, às 14 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
  Instituto de Química - “Máquina de vetores de 
suporte aplicada a dados de espectroscopia NIR de 
combustíveis e lubrifi cantes para o desenvolvimento 
de modelos de regressão e classifi cação” (doutorado). 
Candidato: Julio Cesar Laurentino Alves. Orientador: 
professor Ronei Jesus Poppi. Dia 15 de fevereiro, às 
14 horas, no IQ.
 Faculdade de Ciências Médicas - “Avaliação do 
perfi l da leptina plasmática na hipertensão arterial resis-
tente” (mestrado). Candidata: Carolina de Hero Moraes. 
Orientador: professor Heitor Moreno Junior. Dia 15 de 
fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro do Departamento de 
Farmacologia da FCM.


