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- “A construção de práticas ampliadas e compartilhadas 
em saúde: apoio Paidéia e Formação” (doutorado). Can-
didata: Mariana Dorsa Figueiredo. Orientador: professor 
Gastão Wagner de Sousa Campos. Dia 15 de fevereiro, 
às 14 horas, no anfi teatro do Departamento de Saúde 
Coletiva da FCM.
- “Estudo do polimofi do  936T do gene Vegf em portadores 
de adenocarcinoma colorretal esporádico” (mestrado). 
Candidata: Laura Credidio. Orientador: professor Claudio 
Saddy Rodrigues Coy. Dia 15 de fevereiro, às 8 horas, 
no Gastrocentro.
 Faculdade de Engenharia Mecânica - “Oportunidade 
e alternativas para a mudança da matriz energética 
peruana: o papel do gás natural” (doutorado). Candidato: 
Raul Gonzales Palomino. Orientadora: professora Silvia 
Azucena Nebra. Dia 15 de fevereiro, às 14 horas, na FEM.
- “Localização e navegação de robô autônomo através de 
odometria e visão estereoscópica” (mestrado). Candidato: 
Jaime Armando Delgado Vargas. Orientador: professor 
Paulo Roberto Gardel Kurka. Dia 15 de fevereiro, às 9 
horas,  na FEM.

Dia 16
 Faculdade Engenharia Civil, Arquitetura e Urba-
nismo - “Calibração de modelos matemáticos de curvas 
de retenção de água no solo” (mestrado). Candidato: 
Danilo Bossarino. Orientador: professor José Anderson 
do Nascimento Batista. Dia 16 de fevereiro, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses da FEC.
- “Avaliação da efi ciência energética em sistemas de ilu-
minação predial: estudo de casos em dois hipermercados 
na cidade de Campo Grande - MS” (mestrado). Candidato: 
Leonardo Bruno Santos Mangiapelo. Orientador: professor 
Alberto Luiz Francato. Dia 16 de fevereiro, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses da FEC.
  Faculdade de Educação Física - “O discurso em 
jogo: um estudo sobre as visões de mundo das teorias 
que embasam as abordagens pedagógicas no esporte” 
(doutorado). Candidata: Fernanda de Aragão e Ramirez. 
Orientador: professor Paulo Cesar Montagner. Dia 16 de 
fevereiro, às 14 horas, no auditório da FEF. 
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computa-
ção - “Mapas auto-organizáveis aplicados em governo 
eletrônico” (mestrado). Candidato: Everton Luiz de 
Almeida Gago Júnior. Orientador: professor Leonardo 
de Souza Mendes. Dia 16 de fevereiro, às 14 horas, na 
sala PE 11 da FEEC.
 Instituto de Estudos da Linguagem - “O sentido da 
palavra poesia nas ciências da linguagem” (doutorado). 
Candidato: Adilson Ventura da Silva. Orientador: profes-
sor Eduardo Roberto Junqueira Guimarães. Dia 16 de 
fevereiro, às 9 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científi ca - “Processos de ordem infi nita estocasticamente 
perturbados” (doutorado). Candidato: Lucas Moreira. 
Orientadora: professora Nancy Lopes Garcia. Dia 16 de 
fevereiro, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
- “Explorando longo período de interação entre sistema 
imunológico e HIV” (doutorado). Candidato: Angelo Miguel 
Malaquias. Orientador: professor Hyun Mo Yang. Dia 16 
de fevereiro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
 Instituto de Química - “Determinação de Se, Cr e 
Cu em corantes alimentícios por GF AAS” (mestrado). 
Candidata: Emanueli do Nascimento da Silva. Orientadora: 
professora Solange Cadores. Dia 16 de fevereiro, às 14 
horas, no miniauditório do IQ.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Infl uência 
do material de infraestrutura e do desajuste vertical de 
próteses parciais fi xas implantossuportadas nas tensões 
transmitidas ao tecido ósseo peri-implantar e estruturas 
protéticas” (mestrado). Candidata: Ataís Bacchi. Orienta-
dor: professor Rafael Leonardo Xediek Consani. Dia 16 
de fevereiro, às 9 horas, na sala da congregação da FOP.
- “Potencial anticárie de meios para aplicação tópica 
profi ssional de fl uoreto” (doutorado). Candidata: Renata 
Valvano Cerezetti. Orientadora: professora Lívia Maria 
Andaló Tenuta. Dia 16 de fevereiro, às 14 horas, no 
anfi teatro 1 da FOP.
 Faculdade de Ciências Médicas - “Efeitos do veneno 
de rhinella schneideri sobre a junção neuromuscular” 
(doutorado). Candidato: Sandro Rostelato Ferreira. 
Orientadora: professora Léa Rodrigues Simioni. Dia 16 
de fevereiro, às 10 horas, no anfi teatro do Departamento 
de Farmacologia da FCM.
- “Estudo das repercussões do efeito do avental branco 
sobre a disfunção autonômica e órgãos-alvo na hiperten-
são arterial resistente” (doutorado). Candidata: Valéria 
Nasser Figueiredo. Orientador: professor Heitor Moreno 
Junior. Dia 16 de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro do 
Departamento de Farmacologia da FCM.
- “Soro amilóide A (SAA) e adiponectina – caracterização 
no câncer de mama e relação com obesidade” (mestrado). 
Candidata: Aline Barros Santana. Orientadora: professora 
Sílvia de Barros Mazon. Dia 16 de fevereiro, às 13h30, no 
anfi teatro do Departamento de Clínica Médica da FCM.
 Instituto de Biologia - “Avaliação da elastogênese em 
cultura de células obtidas de camundongos defi cientes em 
Fibrilina-1. Estudo do efeito do Losartan” (mestrado). Can-
didato: Guilherme Gambogi Braga. Orientador: professor 
Claudio Chrysostomo Werneck. Dia 16 de fevereiro, às 9 
horas, na Sala IB-11, prédio da CPG-IB.
 Instituto de Economia - “Estruturas de governança na 
cadeia produtiva de cafés gourmet: o caso dos produtores 
da Alta Mogiana” (mestrado). Candidato: Allan Vieira de 
Castro Quadros. Orientador: professor Walter Belik. Dia 
16 de fevereiro, às 10 horas, na sala IE-23 do Pavilhão 
da Pós-graduação do IE.
- “Teoria da dependência? A problemática hoje” (doutora-
do). Candidato: Ricardo Luiz Chagas Amorim. Orientador: 
Marcio Pochmann. Dia 16 de fevereiro, às 14 horas, na 
sala IE-17 do Pavilhão da Pós-graduação do IE.

Dia 17
 Instituto de Economia - “O papel macroeconômico das 
famílias e a geração de fragilidade fi nanceira” (mestrado). 
Candidato: Everton Sotto Tibiriçá Rosa. Orientadora: 
professora Simone Silva de Deos. Dia 17 de fevereiro, 
às 14 horas, na sala 23 do IE.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Biodis-
ponibilidade de fl uoreto a partir de dentifrício contendo 
carbonato de cálcio ou sílica como abrasivo” (mestrado). 
Candidata: Amanda Falcão da Silva. Orientadora: profes-
sora Lívia Maria Andaló Tenuta. Dia 17 de fevereiro, às 
8h30, no anfi teatro 3 da FOP.
- “Avaliação do potencial anti-infl amatório e antinocicep-
tivo da geoprópolis de melipona scutellaris” (mestrado). 
Candidato: Marcelo Franchin. Orientador: professor Pedro 
Luiz Rosalen. Dia 17 de fevereiro, às 9 horas, na sala da 
congregação da FOP.
 Faculdade de Ciências Médicas - “Correlação entre 
atrofi a hipocampal e défi cit de memória em pacientes com 
epliepsia de lobo temporal mesial” (mestrado). Candidata: 
Denise Pacagnella. Orientador: professor Fernando 
Cendes. Dia 17 de fevereiro, às 13h30, no anfi teatro da 
Comissão de Pós-graduação da FCM.
- “Alterações do metabolismo oxidativo mitocondrial e 
neurodegeneração por metilmalonato” (doutorado). Can-
didata: Daniela Rodrigues de Melo. Orientador: professor 
Roger Frigério Castilho. Dia 17 de fevereiro, às 14 horas, 
no anfi teatro da Comissão de Pós-graduação da FCM.
“Suicídio e ocupação: estudo descritivo no município 
de Campinas” (mestrado). Candidata: Marina Vallin 
Iorati. Orientador: professor Satoshi Kitamura. Dia 17 de 
fevereiro, às 14 horas, no anfi teatro do Departamento de 
Saúde Coletiva da FCM.
- “Estudo da qualidade de vida e avaliação do estado 

nutricional de doentes esofagectomizados por cân-
cer” (doutorado). Candidata: Maricilda Regina Pereira. 
Orientador: professor Luiz Roberto Lopes. Dia 17 de 
fevereiro, às 14 horas, no anfiteatro da Comissão de 
Pós-graduação da FCM.
- “Homossexualidade na adolescência: saúde mental, 
qualidade de vida, religiosidade e identidade psicossocial” 
(doutorado). Candidata: Daniela Barbetta Ghorayeb. 
Orientador: professor Paulo Dalgalarrondo. Dia 17 de 
fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro do Departamento de 
Psiquiatria da FCM.
  Instituto de Biologia - “Efeitos de complexos de 
rutênio com ligante nitrosilo em anéis de aorta com e sem 
endotélio isoladas de ratos” (mestrado). Candidata: Ana 
Gabriela Conceição Vertamatti. Orientadora: professora 
Dora Maria Grassi Kassisse. Dia 17 de fevereiro, às 9 
horas,  na sala de defesa de teses do IB.

Dia 23
 Faculdade de Engenharia de Alimentos - “Análise 
qualitativa e quantitativa de ácidos graxos de leite UHT 
de vaca adquiridos em supermercados da cidade de 
Campinas/SP” (mestrado). Candidata: Natalia Andrade 
Zancan. Orientador: professor Marcelo Alexandre Prado. 
Dia 23 de fevereiro, às 9 horas, no salão nobre da FEA.
 Faculdade de Engenharia Mecânica - “Fragilização 
por hidrogênio no aço AISI 4340 temperado e revenido” 
(mestrado). Candidato: Ícaro Zanetti de Carvalho. Orien-
tadora: professora Célia Maria de Alvarenga Freire. Dia 
23 de fevereiro, às 14 horas, na FEM.
  Instituto de Estudos da Linguagem - “Dinâmi-
ca temporal de pausas fluentes e hesitações na fala 
semi-espontânea” (doutorado). Candidata: Sandra Merlo. 
Orientador: professor Plínio Almeida Barbosa. Dia 23 de 
fevereiro, às 10 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Instituto de Química - “Simulações de dinâmica mole-
cular do receptor ativador da proliferação de peroxissomos 
g com o agonista parcial GQ16” (mestrado). Candidata: 
Melina Mottin. Orientador: professor Munir Salomão Skaf. 
Dia 23 de fevereiro, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “A disfun-
ção temporomandibular e a sua relação com a atividade 
laboral” (mestrado). Candidato: Deibson Assis Ferreira. 
Orientador: professor Eduardo Daruge Junior. Dia 23 de 
fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
- “Participação do sistema renina-angiotensina nos efeitos 
metabólicos e cardiovasculares induzidos por estresse 
crônico em ratos” (mestrado). Candidata: Andréa Sanches. 
Orientador: professora Tatiana de Souza Cunha. Dia 23 de 
fevereiro, às 14 horas, no anfi teatro 1 da FOP.
 Instituto de Artes - “Os arranjos de Nailor Proveta 
para a Orquestra Jazz Sinfônica: recriação no choro 
na homenagem a Pixinguinha” (doutorado). Candidato: 
Bruno Mangueira. Orientador: professor Antônio Rafael 
Carvalho dos Santos. Dia 23 de fevereiro, às 14 horas, 
no Departamento de Música do IA.
- “A prática do canto coral infantil como processo de 
musicalização” (mestrado). Candidata: Cleodiceles 
Branco Nogueira de Oliveira. Orientador: professor Carlos 
Fernando Fiorini. Dia 23 de fevereiro, às 14 horas, na sala 
3 da Pós-graduação do IA.
 Faculdade de Ciências Médicas - “Estudo da asso-
ciação entre toxocaríase, asma e obesidade em crianças 
de um bairro do município de Campinas” (mestrado). 
Candidata: Paula Mayara Matos Fialho. Orientador: 
professor Carlos Roberto Silveira Corrêa. Dia 23 de 
fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro do Departamento de 
Saúde Coletiva da FCM.
- “Custo efetividade do rastreamento a infecção por Chla-
mydia Trachomatis em mulheres brasileiras” (mestrado). 
Candidata: Elisa Tomazzini Andrade. Orientador: professor 
Paulo César Giraldo. Dia 23 de fevereiro, às 9 horas, no 
anfi teatro da CPG/FCM.
- “Óbitos entre pacientes com tuberculose no município de 
Campinas” (doutorado). Candidata: Nanci Michele Saita. 
Orientadora: professora Helenice Bosco de Oliveira. Dia 
23 de fevereiro, às 14 horas, no Departamento de Saúde 
Coletiva da FCM.
- “Implantação, padronização e monitorização de antige-
nemia para HHV-6 e HHV-7 em pacientes submetidos 
ao transplante de fígado” (doutorado). Candidata: Ana 
Maria Sampaio. Orientadora: professora Ilka de Fátima 
Santana Ferreira Boin. Dia 23 de fevereiro, às 13h30, no 
anfi teatro do Ciped.
 Instituto de Biologia - “Estudos iniciais de interações 
da hsp90 através da caracterização funcional de um 
transgênico e biofísica de uma co-chaperona” (mestrado). 
Candidata: Danieli Cristina Gonçalves. Orientador: profes-
sor Carlos Henrique Inácio Ramos. Dia 23 de fevereiro, 
às 14 horas, na sala IB-11, prédio da CPG/IB.
- “Expressão e caracterização de proteínas envolvidas na 
via da quinase da mTOR e na divisão celular bacteriana” 
(mestrado). Candidata: Maria Luiza Caldas Nogueira. 
Orientadora: professora Ana Carolina de Mattos Zeri. 
Dia 23 de fevereiro, às 9 horas, na sala IB-11, prédio 
da CPG/IB.

Dia 24
 Faculdade de Educação - “A experiência no Programa 
de Educação Tutorial (PET) e a formação o estudante 
do ensino superior” (mestrado). Candidata: Marina 
Mercante Balau Roque. Orientadora: professora Soely 
Aparecida Jorge Polydoro. Dia 24 de fevereiro de 2012, 
às 9 horas, na FE.
 Faculdade de Educação Física - “Corpo, movimento e 
cultura: um estudo fotoetnográfi co da imagem do arqueiro 
nos X e XI jogos dos povos indígenas” (mestrado). Candi-
data: Roberta Helena Vieira Tojal. Orientadora: professora 
Maria Beatriz Rocha Ferreira. Dia 24 de fevereiro, às 16 
horas, no auditório da FEF.
- “A dimensão prática na preparação profissional em 
Educação Física: concepção e organização acadêmica” 
(doutorado). Candidato: Alfredo Cesar Antunes. Orienta-
dor: professor João Batista Andreotti Gomes Tojal. Dia 24 
de fevereiro, às 9 horas, no auditório da FEF.
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação 
- “Contribuições ao estudo, projeto e aplicação de fi ltros 
híbridos de potência” (doutorado). Candidato: Newton da 
Silva. Orientador: professor José Antenor Pomilio. Dia 24 
de fevereiro, às 9 horas, na FEEC.
- “Segmentação e parcelamento do corpo caloso em 
imagens de tensor de difusão” (mestrado). Candidato: 
Pedro Ferro Freitas. Orientador: professor Roberto de 
Alencar Lotufo. Dia 24 de fevereiro, às 9h30, na sala de 
congregação da FEEC.
 Faculdade de Engenharia Mecânica - “Estudo de 
vibração aplicado em bombas verticais centrífugas” 
(mestrado). Candidato: Cristiano Roque Siqueira. Orien-
tador: professor Milton Dias Junior. Dia 24 de fevereiro, 
às 9 horas, na FEM.
- “Controle ativo de vibrações em estruturas fl exíveis com 
incertezas paramétricas” (mestrado). Candidato: Renan 
Moro Tápias. Orientador: professor Alberto Luiz Serpa. 
Dia 24 de fevereiro, às 10 horas, na FEM.
- “Caracterização da Casca de Café (Coffea Arábica, L) 
in natura e de seus produtos obtidos pelo processo de 
pirólise” (mestrado). Candidato: João Paulo da Silva. 
Orientadora: professora Araí Augusta Bernardes Pécora. 
Dia 24 de fevereiro, às 14 horas, na FEM.
- “Análise de desempenho de veículo com suspensão 
hidropneumática considerando a variabilidade dos 
parâmetros” (mestrado). Candidato: Alessandro Piveta. 
Orientador: professor Pablo Siqueira Meirelles. Dia 24 de 
fevereiro, às 14 horas, no DPM/FEM.
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - “Análise 
da hipertrofi a cardíaca induzida pela associação de ana-

bolizante a treinamento físico resistido de alta intensidade, 
em ratos” (doutorado). Candidato: Vander José das Neves. 
Orientadora: professora Fernanda Klein Marcondes. Dia 
24 de fevereiro, às 14 horas, no anfi teatro 01 da FOP.
- “Caracterização dos mecanismos antiangiogênicos de 
bisfosfonatos em linhagem celular derivada de câncer de 
mama” (mestrado). Candidata: Camilla Borges Ferreira 
Gomes. Orientadora: professora Karina Zecchin. Dia 24 
de fevereiro, às 14 horas, na sala da congregação da FOP.
- “Caracterização clínica-histológica e estudo de polimor-
fi smos das respostas t-helper-1 e 2 (th1/2) nas doenças 
imunologicamente mediadas com manifestações bucais: 
líquen plano oral e reação liquenóide oral por amálgama 
dental” (doutorado). Candidata: Camila Maria Beder 
Ribeiro. Orientador: professor Jacks Jorge Junior. Dia 
24 de fevereiro, às 13h30, na sala de seminários do 
Departamento de Anatomia da FOP.
- “Efeito de técnicas de massoterapia na dtm miogê-
nica. Estudo clínico randomizado placebo-controlado” 
(mestrado). Candidata: Marta Cristina da Silva Gama. 
Orientadora: professora Celia Marisa Rizzatti Barbosa. 
Dia 24 de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro 03 da FOP.
“Efi cácia anestésica das preparações lipossomais uni e 
multilamelar de articaína, em bloqueio dos nervos infra-
orbital, alveolar inferior e infi ltração subcutânea em ferida 
cirúrgica em ratos” (mestrado). Candidata: Camila Batista 
da Silva. Orientadora: professora Maria Cristina Volpato. 
Dia 24 de fevereiro, às 9 horas, na sala de seminários do 
Departamento de Farmacologia da FOP.
- “Estudo da periodontite crônica e da exposição de lps 
de p gingivalis a fi broblastos gengivais e queratinócitos, 
na modulação da expressão de genes reguladores de 
eventos epigenéticos” (mestrado). Candidata: Glaucia de 
Camargo Pereira. Orientador: professor Marcelo Rocha 
Marques. Dia 24 de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro 
03 da FOP.
- Estudo da carcinogênese do carcinoma ex-adenoma 
pleomorfo” (doutorado). Candidata: Fernanda Viviane 
Mariano. Orientador: professor Luiz Paulo Kowalski. Dia 
24 de fevereiro, às 8h30, no anfi teatro 04 da FOP.
“Avaliação das atividades antibacteriana, anticárie e 
antiinfl amatória dos novos compostos isolados da própolis 
vermelha” (doutorado). Candidato: Bruno Bueno Silva. 
Orientador: professor Pedro Luiz Rosalen. Dia 24 de 
fevereiro, às 8h30, no anfi teatro 02 da FOP.
 Instituto de Artes - “Yerma: a anti-heroína de Villa-
Lobos e Garcia Lorca” (doutorado). Candidato: Nazir 
Bittar Filho. Orientador: professor Paulo Mugayar Kühl. 
Dia 24 de fevereiro, às 14 horas, na sala 3 da CPG/IA.
“A música da minissérie brasileira no exemplo de Anos 
Rebeldes” (mestrado). Candidato: Andre Checchia 
Antonietti. Orientador: professor Claudiney Rodrigues 
Carrasco. Dia 24 de fevereiro, às 14 horas, na sala MU 
41 - Departamento de Música.
 Instituto de Economia - “Análise exploratória da efi ci-
ência produtiva das usinas de cana-de-açúcar na região 
Centro-Sul do Brasil com o método Análise Envoltória 
de Dados (DEA) - Índice de Malmquist” (mestrado). 
Candidata: Caroline Nascimento Pereira. Orientador: 
professor José Maria Ferreira Jardim da Silveira. Dia 24 
de fevereiro, às 14 horas, na sala 20 do IE.
 Instituto de Estudos da Linguagem - “O tratamento 
enunciativo da metáfora no estudo da designação do nome 
“português” na América Latina: um trabalho com política 
de línguas” (mestrado). Candidato: Gabriel Leopoldino dos 
Santos. Orientador: professor Eduardo Roberto Junqueira 
Guimarães. Dia 24 de fevereiro, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses do IEL.
- “O gesto na aquisição “desviante”: movimentos entre a 
produção e a percepção” (doutorado). Candidata: Maria 
Claudia Camargo de Freitas. Orientadora: professora 
Eleonora Cavalcante Albano. Dia 24 de fevereiro, às 8 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
- “O estatuto da palavra na estruturação do sujeito” 
(mestrado). Candidata: Rita de Cássia Segantini Bonança. 
Orientadora: professora Nina Virgínia de Araújo Leite. Dia 
24 de fevereiro, às 14h30, no anfi teatro do IEL.
- “Adoniran Barbosa: nem trabalho, nem malandragem” 
(mestrado). Candidato: Marcus Vinícius da Silva. Orien-
tador: professor Mário Luiz Frungillo. Dia 24 de fevereiro, 
às 15 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas- “Fru-
ticultura, emprego e migração: o caso da região de 
Petrolina-PE e Juazeiro -BA” (doutorado). Candidata: 
Monica Aparecida Tomé Pereira. Orientador: professor 
Roberto Luiz do Carmo. Dia 24 de fevereiro, às 14 horas, 
na sala da congregação do IFCH.
 Instituto de Física Gleb Wataghin - “Sustentação 
de corrente utilizando campos magnéticos viajantes 
helicoidais” (mestrado). Candidato: Vinícius Njaim Duarte. 
Orientador: professor Munemasa Machida. Dia 28 de 
fevereiro, às 10 horas, na sala de seminários do Depar-
tamento de Eletrônica Quântica do IFGW.
 Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científi ca - “As equações de Navier-Stokes em espaços 
de Morrey” (mestrado). Candidato: Bruno Ferreira Alves. 
Orientador: professor Lucas Catão de Freitas Ferreira. 
Dia 24 de fevereiro, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
- “Modelos lineares e não lineares de efeitos mistos para 
respostas censuradas usando as distribuições normal e 
t-Student multivariadas” (mestrado). Candidata: Larissa 
Avila Matos. Orientador: professor Víctor Hugo Lachos 
Dávila. Dia 24 de fevereiro, às 14 horas, na sala 253 
do Imecc.
  Instituto de Química - “Sílica gel quimicamente 
modificada com Epicloridrina com e em ausência de 
solvente – estudo termodinâmico da interação com íons 
de Cu2+” (mestrado). Candidata: Irlene Maria Pereira e 
Silva. Orientador: professor Claudio Airoldi. Dia 24 de 
fevereiro, às 14 horas, na sala E-312 do IQ.
-“Avaliação de um sistema FI-HG-MF-AAS e extração 
assistida por micro-onda na especiação de arsênio 
inorgânico” (mestrado). Candidato: Eraldo Luiz Lehmann. 
Orientador: professor Marco Aurélio Zezzi Arruda. Dia 24 
de fevereiro, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
- “Estudos de estados estáveis e não-estáveis através 
da termodinâmica dos processos homogêneos em 
meios contínuos” (mestrado). Candidato: Caio César 
Ferreira Florindo. Orientador: professor Adalberto Bono 
Maurizio Sacchi Bassi. Dia 24 de fevereiro, às 14 horas, 
na sala IQ-14.
 Faculdade de Ciências Médicas - “A experiência dos 
trabalhadores com a dor crônica” (mestrado). Candidata: 
Pollyanna Regina Pinto. Orientadora: professora Ana Ma-
ria Canesqui. Dia 24 de fevereiro, às 14h30, na CPG/FCM.
- “Câncer infantil: descrição de casos atendidos em um 
serviço de referência do município de Campinas/SP” (dou-
torado). Candidata: Jane Kelly Oliveira Silva. Orientador: 
professor Djalma de Carvalho Moreira Filho. Dia 24 de 
fevereiro, às 14 horas, no auditório do HC.
“Condições de vida e saúde de idosos residentes em 
Campinas/SP: estudo caso-controle com usuários de res-
taurante popular” (mestrado). Candidata: Bruna Fernanda 
do Nascimento Jacinto de Souza. Orientadora: professora 
Leticia Marín Léon. Dia 24 de fevereiro, às 14 horas, no 
auditório do Departamento de Saúde Coletiva da FCM.
- “Direitos dos usuários em intenso sofrimento psíquico, na 
perspectiva dos usuários e gestores de CAPS” (mestrado). 
Candidato: Bruno Ferrari Emerich. Orientadora: professora 
Rosana Teresa Onocko Campos. Dia 24 de fevereiro,  às 
14 horas,  no Anfi teatro da CPG/FCM.
- “Contribuições no estabelecimento de estratégias 
laboratoriais em genética para a saúde pública no Brasil 
utilizando a síndrome de deleção 22q11. 2 como modelo. 
tipo: d” (doutorado). Candidato: Társis Antonio Paiva 
Vieira. Orientadora: professora Vera Lúcia Gil da Silva 

Lopes. Dia 24 de fevereiro, às 9 horas, no Anfi teatro do 
Departamento de Farmacologia da FCM.
- “Avaliação do escore tlics em trauma de coluna torácica 
e lombar” (mestrado). Candidato: Rodrigo Alves de Car-
valho Cavalcante. Orientador: professor Yvens Barbosa 
Fernandes. Dia 24 de fevereiro, às 14 horas, no anfi teatro 
do Departamento de Neurologia da FCM.
- “Clozapina no tratamento da agressividade patológica 
grave em crianças e adolescentes com transtorno de 
conduta ou com autismo” (doutorado). Candidato: Eduardo 
Henrique Teixeira. Orientador: professor Paulo Dalgalar-
rondo. Dia 24 de fevereiro, às 9 horas, no anfi teatro do 
Departamento de Psiquiatria da FCM.
 Faculdade de Engenharia Química - “Modelagem 
cinética do processo de produção de etanol a partir de 
hidrolisado enzimático de bagaço de cana-de-açúcar 
concentrado com melaço considerando reciclo de células” 
(doutorado). Candidato: Rafael Ramos de Andrade. Orien-
tadora: professora Aline Carvalho da Costa. Dia 24 de 
fevereiro, às 14 horas,  na sala de defesa de teses da FEQ.
 Instituto de Biologia - “Avaliação do perfi l de ami-
noácidos fetal e materno e atividade placentária em 
camundongas NMRI portadoras do adenocarcinoma de 
colon (MAC16) suplementadas com dieta rica em leucina” 
(mestrado). Candidata: Laís Rosa Viana. Orientadora: pro-
fessora Maria Cristina Cintra Gomes Marcondes. Dia 24 
de fevereiro, às 14 horas, na sala da Congregação do IB.
- “Atividade física e suplementação nutricional de leucina 
associadas ao crescimento tumoral: estudo do perfil 
hormonal de ratos implantados com carcinossarcoma de 
Walker 256” (mestrado). Candidata: Aline Tatiane Toneto 
Inocêncio. Orientadora: professora Maria Cristina Cintra 
Gomes Marcondes. Dia 24 de fevereiro, às 9 horas, na 
sala da Congregação do IB.

Dia 27
 Faculdade de Educação - “Modo de produzir – modo 
de trabalhar: Relações de produção trabalho no cinema da 
Boca do Lixo” (mestrado). Candidato: Ricardo Normanha 
Ribeiro de Almeida. Orientadora: professora Liliana Rolf-
sen Petrilli Segnini. Dia 27 de fevereiro, às 10 horas, na FE.
- “Agora eu era o herói: retratos da historicidade de alunos 
do ensino fundamental” (mestrado). Candidato: Alexandre 
Tadeu de Andrade Dias da Silva. Orientadora: professora 
Ernesta Zamboni. Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, na FE.
- “Carlitos: história de vida e obra de Charles Chaplin” 
(mestrado). Candidata: Erika Lenk. Orientadora: profes-
sora Ana Angélica Medeiros Albano. Dia 27 de fevereiro, 
às 10 horas, na sala de defesa de teses da FE. 
- “De docência e militância: a formação de educadores 
étnicos num programa da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Campinas – 2003 a 2007” (mestrado). Candidato: 
Wilson Queiroz. Orientadora: professora Corinta Maria 
Grisolia Geraldi. Dia 27 de fevereiro, às 14h30, na sala 
da Congregação da FE. 
 Faculdade de Educação Física - “Recreação, lazer e 
educação física na cidade de Campinas: um olhar acerca 
do parques e recantos infantis (1940 – 1960)” (mestrado). 
Candidato: Rafael Stein Pizani. Orientadora: professora 
Sílvia Cristina Franco Amaral. Dia 27 de fevereiro, às 9 
horas, no auditório da FEF.
- “Análise de biomarcadores sanguíneos em estímulos 
anaeróbios máximos no nado crawl” (doutorado). Can-
didato: Rafael Carvalho de Moraes. Orientador: professor 
Orival Andries Junior. Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, 
no auditório da FEF. 
 Faculdade de Engenharia de Alimentos - “Análise 
emergética de um sistema agrofl orestal: sítio Catavento, 
Indaiatuba, SP” (doutorado). Candidata: Teldes Corrêa 
Albuquerque. Orientador: professor Enrique Ortega 
Rodriguez. Dia 27 de fevereiro, às 8 horas, na FEA.
Faculdade Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
- “Degradação de Abamectina por processos oxidativos 
avançados” (mestrado). Candidata: Izabela Major Barbo-
sa. Orientador: professor José Roberto Guimarães. Dia 
27 de fevereiro, às 14 horas, na FEC. 
 Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação 
-  “Administração de nanotubos de carbono “multiwalled” 
in vivo ativa citotoxidade tumor-específi ca de linfócitos T 
CD8” (mestrado). Candidato: Adriel dos Santos Moraes. 
Orientador: professor Vitor Baranauskas. Dia 27 de 
fevereiro, às 9 horas, na CPG/FEEC.
  Faculdade de Engenharia Mecânica - “Estudo 
numérico e experimental do armazenamento de energia 
por calor latente em um leito fi xo” (doutorado). Candidato: 
Raykelison Igor dos Reis Moraes. Orientador: professor 
Kamal Abdel Radi Ismail. Dia 27 de fevereiro, às 9 horas, 
na FEM.
- “Avaliação de diferentes ferramentas no torneamento 
da liga Inconel 713C” (mestrado). Candidato: Douglas 
Fellipe Therezani. Orientador: professor Amauri Hassui. 
Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, na FEM.
- “Simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos 
para aplicação em análise de impacto” (doutorado). 
Candidata: Yara de Souza Tadano. Orientador: professor 
Ricardo Augusto Mazza. Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, 
na sala de seminários da FEM.
- “Proposta de uma plataforma de testes para o de-
senvolvimento de veículos autônomos” (mestrado). 
Candidato: Ruben Dario Hernandez Beleño. Orientador: 
professor Janito Vaqueiro Ferreira. Dia 27 de fevereiro, 
às 14h30, na FEM. 
- “Desenvolvimento de menisco personalizado de polivi-
nilalcool (PVA) via prototipagem rápida (PR)” (doutorado). 
Candidato: Célio Hitoshi Wataya. Orientadora: professora 
Cecília Amélia de Carvalho Zavaglia. Dia 27 de fevereiro, 
às 9 horas, na FEM.
- “Análise técnica e econômica do uso do Hidrogênio para 
armazenamento de energia proveniente de fonte eólica” 
(doutorado). Candidato: André Luis Furlan. Orientador: 
professor Ennio Peres da Silva. Dia 27 de fevereiro, às 
9 horas, na FEM.
  Faculdade de Engenharia Química - “Estudo do 
processo de proteção do Bicarbonato de sódio utilizando 
suspensão polimérica em leito vibrofl uidizado” (doutora-
do). Candidata: Janaina Ferreira Nunes. Orientadora: 
professora Sandra Cristina dos Santos Rocha. Dia 27 de 
fevereiro, às 13h30, na sala de defesa de teses da FEQ.
Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
- “Avaliação da capacidade de dissolução do tecido pulpar 
bovino vital dentro do canal radicular pelo hipoclorito de 
sódio em função da concentração e do tempo de contacto: 
proposição de uma metodologia” (doutorado). Candidato: 
Antonio Batista. Orientador: professor Alexandre Augusto 
Zaia. Dia 27 de fevereiro, às 8h30, na sala de seminários 
da FOP.
- “Os efeitos biomoduladores da fototerapia e do trei-
namento resistido no tecido muscular e ósseo de ratas 
ovariectomizadas” (doutorado). Candidato: Adalberto 
Vieira Corazza. Orientador: professor Paulo Henrique 
Ferreira Caria. Dia 27 de fevereiro, às 8h30, na sala de 
seminários da FOP.
- “Mecanismos opióides centrais envolvidos no efeito 
protetor da testosterona no desenvolvimento da dor da 
ATM em ratos” (mestrado). Candidata: Cristina Gomes de 
Macedo. Orientadora: professora Claudia Herrera Tambeli. 
Dia 27 de fevereiro, às 9 horas, no Anfi teatro da FOP.
- “Estudo da atividade de gelatinases em dentina de 
molares de ratos, por meio da técnica de Zimografia 
in situ” (mestrado). Candidata: Juliana Isabelita Cyrino 
Pessoa. Orientador: professor Marcelo Rocha Marques. 
Dia 27 de fevereiro, às 9 horas, na sala de seminários do 
Departamento de Morfologia da FOP.
- Avaliação do efeito do tratamento com Orlistat sobre 
a resposta imune contra melanomas experimentais” 
(mestrado). Candidata: Luciana Yamamoto de Almeida. 

Orientador: professor Edgard Graner. Dia 27 de fevereiro, 
às 9 horas, na sala da Congregação da FOP.
- “Análise das propriedades de materiais infi ltrantes em 
função da composição: monômeros base e antimicro-
biano” (mestrado). Candidata: Luciana Tiemi Inagaki. 
Orientadora: professora Regina Maria Puppin Rontani. 
Dia 27 de fevereiro, às 9 horas, no Anfi teatro 04 da FOP.
- “Correlação entre mudanças na expressão e atividade da 
enzima Anidrase Carbônica VI e Polimorfi smos genéticos 
neste gene (ca2).” (doutorado). Candidata: Marisi Aidar. 
Orientador: professor Sérgio Roberto Peres Line. Dia 
27 de fevereiro, às 13h30, na sala de seminários do 
Departamento de Anatomia da FOP.
- “Efi cácia anestésica da bupivacaína complexada com 
2-hidroxipropil-ß-ciclodextrina em bloqueio do nervo 
alveolar inferior e em infi ltração subcutânea em ferida 
cirúrgica, em ratos” (mestrado). Candidato: Luciano Serpe. 
Orientador: professor Francisco Carlos Groppo. Dia 27 de 
fevereiro, às 14 horas, no Anfi teatro 01 da FOP.
- “Avaliação da atividade antimicrobiana de óleos es-
senciais contra microrganismos do grupo mutans e 
determinação da atividade antiproliferativa” (mestrado). 
Candidata: Livia Câmara de Carvalho Galvão. Orientador: 
professor Pedro Luiz Rosalen. Dia 27 de fevereiro, às 14 
horas, no Anfi teatro 03 da FOP.
- “Avaliação de um programa de educação em saúde 
bucal para indivíduos de 12 anos de idade, num período 
de 12 meses” (doutorado). Candidata: Zuleica Maria de 
Almeida P. Meneghim. Orientador: professor Antonio 
Carlos Pereira. Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, no 
Anfi teatro 04 da FOP.
- “Análise clinicopatológica de 493 casos de tumores 
de glândulas salivares utilizando a técnica de Tissue 
Microarray” (mestrado). Candidato: Felipe Paiva Fonseca. 
Orientador: professor Pablo Agustin Vargas. Dia 27 de 
fevereiro, às 14 horas, na sala da Congregação da FOP.
 Instituto de Artes - “Sobre cavalgar o vento: contribu-
ções da meditação budista no processo de formação do 
ator” (doutorado). Candidato: Daniel Reis Plá. Orientadora: 
professora Sara Pereira Lopes. Dia 27 de fevereiro, às 
14 horas, na Comissão de Pós-graduação (sala 2) do IA.
 Instituto de Biologia - “Construção de linhagens atenu-
adas de S. enterica Typhimurium produtoras de antígeno 
de Plasmodium” (mestrado). Candidato: Guilherme Paier 
Milanez. Orientador: professor Marcelo Brocchi. Dia 27 
de fevereiro, às 9 horas, na Sala da Congregação do IB.
- “Purifi cação e caracterização biológica de uma nova se-
rinoprotease com atividade trombina “like” do veneno total 
de Bothrops andianus (TLBan)” (mestrado). Candidato: 
José Antonio Valeriano Zapana. Orientador: professor 
Sérgio Marangoni. Dia 27 de fevereiro, às 9 horas, na 
sala IB-11, prédio da CPG/IB.
 Instituto de Computação - “Complexidade de constru-
ção de árvores PQR” (mestrado). Candidato: João Paulo 
Pereira Zanetti. Orientador: professor João Meidanis. Dia 
27 de fevereiro, às 14 horas, no auditório do IC - Sala 
85 - IC 2.
 Instituto de Geociências - “Redes neurais aplicadas 
ao estudo de rochas reservatório” (mestrado). Candidata: 
Michele Chaves Kuroda. Orientador: professor Alexandre 
Campane Vidal. Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, no IG.
  Instituto de Química - “Potencial enzimático da 
microbiota da pele humana e sua ação sobre insumos 
de fragrâncias” (doutorado). Candidata: Carla Porto da 
Silva. Orientadora: professora Anita Jocelyne Marsaioli. 
Dia 27 de fevereiro, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
 Instituto de Artes - “Distância íntima: a cor na cons-
trução de um projeto pictórico autobiográfi co” (mestrado). 
Candidata: Natália Fernandes Brescancíni. Orientadora: 
professora Lygia Arcuri Eluf. Dia 27 de fevereiro, às 14 
horas, na Galeria de Arte da Unicamp.
 Instituto de Estudos da Linguagem - “Tradução e 
língua materna na aula de língua inglesa: o(s) discurso(s) 
dos professores” (mestrado). Candidata: Flávia Cristina de 
Souza Camargo. Orientadora: professora Carmen Zink 
Bolonhini. Dia 27 de fevereiro, às 10 horas, na sala de 
defesa de teses do IEL.
- “As diretrizes curriculares estaduais e a sala de aula 
de língua inglesa: uma investigação acerca das percep-
ções de professores do estado do Paraná” (mestrado). 
Candidata: Ana Amélia Calazans da Rosa. Orientadora: 
professora Linda Gentry El Dash. Dia 27 de fevereiro, às 
14 horas, no Anfi teatro do IEL.
- “Afasia e interação: uma análise da dinâmica de turnos 
e da gestão do tópico nas práticas conversacionais de 
sujeitos afásicos e não-afásicos” (doutorado). Candidato: 
Caio César Costa Ribeiro Mira. Orientadora: professora 
Edwiges Maria Morato. Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, 
na sala de colegiados do IEL.
- “Auto e peregrinação: a metáfora da caminhada no ‘auto 
da alma’ e em ‘Morte e Vida Severina’ (mestrado). Can-
didata: Lígia Rodrigues Balista. Orientadora: professora 
Jeanne Marie Gagnebin de Bons. Dia 27 de fevereiro, às 
15 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científi ca - “Reticulados q-ários e algébricos” (doutorado). 
Candidata: Grasiele Cristiane Jorge. Orientadora: profes-
sora Sueli Irene Rodrigues Costa. Dia 27 de fevereiro, às 
14 horas, na sala 253 do Imecc.
 Instituto de Economia - “Valoração, cobrança pelo 
uso da água e a gestão das bacias hidrográfi cas do Alto 
Iguaçu e afluentes do Alto Ribeira: uma abordagem 
econômico-ecológica” (doutorado). Candidato: Junior Ruiz 
Garcia. Orientador: professor Ademar Ribeiro Romeiro. 
Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, na sala 23 do Pavilhão 
da Pós-graduação do IE.
- “Avaliação dos impactos econômicos dos inoculantes na 
soja: uma análise de insumo-produto” (mestrado). Candi-
dato: Jaim José da Silva Junior. Orientador: professor José 
Maria Ferreira Jardim da Silveira. Dia 27 de fevereiro, às 
14 horas, na sala 17 - pavilhão da pós-graduação do IE.
  Faculdade de Ciências Médicas - “Síndrome do 
esgotamento profi ssional e fatores associados em técnicos 
de enfermagem de um hospital público do Estado de São 
Paulo” (doutorado). Candidata: Naiza do Nascimento 
Ferreira. Orientador: professor Sérgio Roberto de Lucca. 
Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, no Anfi teatro do Depar-
tamento de Medicina Preventiva da FCM.
- “Qualidade de vida e bem-estar em idosos: um estudo 
de base populacional” (doutorado). Candidata: Margareth 
Guimarães Lima. Orientadora: professora Marilisa Berti 
de Azevedo Barros. Dia 27 de fevereiro, às 14 horas, no 
Anfi teatro do Departamento de Saúde Coletiva da FCM.
- “Ultrassonografi a e ca-125 como preditores de malig-
nidade em mulheres com tumores anexiais” (mestrado). 
Candidato: Caio Augusto Hartman. Orientadora: profes-
sora Sophie Françoise Mauricette Derchain. Dia 27 de 
fevereiro, às 14 horas, no Anfi teatro do Departamento 
de Cirurgia da FCM.
- “Investigação de fatores genéticos na etiologia de fendas 
orofaciais típicas” (doutorado). Candidata: Milena Simioni. 
Orientadora: professora Vera Lúcia Gil da Silva Lopes. Dia 
27 de fevereiro, às 9 horas, no Anfi teatro da Comissão de 
Pós-graduação da FCM.
- “Efeito do exercício físico durante a gravidez sobre o 
fl uxo sanguíneo feto-placentário e o crescimento fetal: 
ensaio controlado e aleatorizado ‘tipo: D’” (doutorado). 
Candidata: Adriana Suely de Oliveira Melo. Orientador: 
professor João Luiz de Carvalho Pinto e Silva. Dia 27 de 
fevereiro, às 9 horas, no Anfi teatro do Caism.

Dia 28
 Faculdade de Educação - “Escola nos tempos líquidos: 
o desafi o de educar” (mestrado). Candidata: Bruna Monize 
Rosalem Rodrigues. Orientadora: professora Elisabeth 
Barolli. Dia 28 de fevereiro, às 14 horas, na FE.


