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TESES DA SEMANA

 Etnoecologia e patrimônio biocultural no México - Work-
shop com Benjamin Ortiz, professor da Universidade Iberoamericana de 
Puebla, México, acontece no dia 2 de dezembro, às 14 horas, no Instituto 
de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH). A organização é de Aline Vieira de 
Carvalho. Ortiz é o coordenador do Programa de Pós-graduação em Mudan-
ças Climáticas daquela instituição. Mais detalhes pelo e-mail pmariuzzo@
gmail.com.
 Encerramento do curso de secretários - A Agência para a For-
mação Profi ssional da Unicamp (AFPU) organiza no dia 3 de dezembro, às 
9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp, cerimônia de encerramento 
do curso de secretários. O evento tem como público-alvo alunos que partici-
param do curso durante o ano de 2014. Neste ano, a AFPU disponibilizou 360 
vagas para toda a Universidade, distribuídas em 12 turmas com carga horária 
de 60 horas. Mais detalhes: telefone 19-3521-4613 ou e-mail afpu@reitoria.
unicamp.br
 Pierre Bordieu - O Grupo de Estudos em Bourdieu e Programa de 
Pós-graduação em Sociologia do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas 
(IFCH) da Unicamp organizam evento para debater a teoria sociológica de 
Pierre Bourdieu. Será nos dias 3 e 4 de dezembro, das 9 às 22 horas, no 
IFCH. O evento contará com conferências e minicursos e objetiva promover o 
diálogo entre as produções do grupo e a comunidade acadêmica. Mais deta-
lhes no link https://gebu.github.io/encontro-de-estudos-em-pierre-bourdieu/ ou 
e-mail grupodeestudosembourdieu@googlegroups.com
 Inovacred - Com o apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp, acon-
tece no próximo dia 4 de dezembro, na sede do Ciesp Campinas, a “Palestra 
e Ofi cina de atendimento sobre Linha de Crédito para Inovação – Inovacred”, 
que utiliza recursos da Agência Brasileira de Inovação (Finep) para fi nanciar 
inovação em empresas. A palestra será ministrada por profi ssionais do órgão 
de fomento, com início às 18 horas. O público-alvo principal do evento são 
profi ssionais e empreendedores de micro, pequenas e médias empresas 
inovadoras com faturamento de até R$ 90 milhões. Mais detalhes no link 
http://www.inova.unicamp.br/noticia/3356
 Concerto de Primavera - No dia 4 de dezembro, às 20 horas, no 
teatro do Sesi-Amoreiras, em Campinas-SP, acontece o Concerto de Prima-
vera do Projeto Canarinhos da Terra. O Concerto é um evento artístico onde 
são apresentadas as produções culturais e musicais do Projeto, desenvolvi-
das pelos grupos Korallito, Alegretto e Meninos Cantores. Entrada livre. Mais 
detalhes pelo telefone 19-3249-0583 ou e-mail lpsimoni@uol.com.br
 Ambiência de precisão na agricultura de corte - A Facul-
dade de Engenharia Agrícola (Feagri), por meio do Grupo de Pesquisa em 
Zootecnia de Precisão e Ambiência Animal, organiza em 12 de dezembro, 
das 8 às 18 horas, o workshop “Ambiência de precisão na avicultura de corte”. 
No evento serão abordados temas relativos à ventilação de precisão, resfria-
mento evaporativo, economicidade no consumo de energia com a escolha 
e uso correto de equipamentos, entre outros. Mais informações pelo e-mail 
avicultura.workshop@gmail.com ou telefone 19-3521-1085.
 Palestra com Eduard van Wijk - A análise da Emissão Ultrafraca 
de Fótons (UPE) se tornou parte de recentes avanços em biologia e medicina 
sistêmica. Esses avanços requerem novos procedimentos para detecção 
de mudanças de propriedades quânticas de organismos vivos. Alguns dos 
avanços serão ilustrados com dados de pesquisa de UPE durante o desen-
volvimento de patologias como Artrite reumatóide e Diabetes. Para falar sobre 
o assunto, dia 16 de dezembro, a Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação (FEEC) recebe, às 14 horas, em sua Sala de Congregação, o 
professor Eduard van Wijk (Leiden University). O evento está sob a respon-
sabilidade do professor Cristiano Gallep. Mais informações pelo telefone 19-
2113-3492 ou e-mail gallep@ft.unicamp.br

 Artes - “Parábolas e fabulações: uma investigação em arte” (mestrado). 
Candidata: Lia Fernanda Ramos de Oliveira. Orientadora: professora Marta 
Luiza Strambi. Dia 2 de dezembro, às 9 horas, na sala 2 da CPG do IA.
“Sibila: poética em paradoxo” (mestrado). Candidato: Dayan Oliveira Garcia 
de Castro. Orientadora: professora Luise Weiss. Dia 4 de dezembro, às 15 
horas, no IA.

“O método BPI para criança: considerações acerca de uma prática corporal 
com crianças de 7-8 anos” (mestrado). Candidata: Mariana Floriano. Orienta-
dora: professora Graziela E. F. Rodrigues. Dia 5 de dezembro, às 11 horas, 
na sala 3 da CPG do IA.
“Paisagens biográfi cas pós-coloniais: retrato da cultura local sul-mato-
grossense” (doutorado). Candidato: Marcos Antônio de Oliveira. Orientador: 
professor Mauricius Martins Farina. Dia 10 de dezembro, às 9 horas, no IA.
“Uma nova retórica para a música contemporânea” (mestrado). Candidato: 
William Teixeira da Silva. Orientador: professor Silvio Ferraz. Dia 11 de dezem-
bro, às 14 horas, na sala 3 do programa de Pós-graduação em Música do IA.
“Dança de rua do ser competitivo ao artista da cena” (mestrado). Candidata: 
Ana Cristina Ribeiro Silva. Orientadora: professora Julia Ziniani Vitiello. Dia 15 
de dezembro, às 10 horas, no Hall de entrada do DAC.
“Superfície: notas sobre uma busca poética na editoração” (mestrado). Candi-
dato: Wladimir Vaz Pedroso Júnior. Orientadora: professora Lygia Arcuri Eluf. 
Dia 18 de dezembro de 2014, às 10 horas, na sala 2 da Pós-graduação do IA.
“Fotografi a devolutiva” (mestrado). Candidato: Vitor Carvalho Silva. Orienta-
dor: professor Mauricius Martins Farina. Dia 18 de dezembro, às 14 horas, 
na CPG do IA.
“Mapeamento cultural - produção cultural em cidades universitárias, estraté-
gias de incentivo à cultura. Estudo em Salamanca, Espanha (Universidade 
Salamanca) e Campinas, Brasil (Universidade Estadual de Campinas)” 
(doutorado). Candidato: Sylla John Lerro Taves. Orientador: professor Edson 
Prado Pfutzenreuter. Dia 18 de dezembro, às 14h30, no IA.
 Computação - “Criptografi a visual: métodos de alinhamento automáti-
co de parcelas utilizando dispositivos móveis” (mestrado). Candidato: Franz 
Pietz. Orientador: professor Julio Cesar López
“Framework e algoritmos para o problema dinâmico de compartilhamento de 
veículos” (mestrado). Candidato: Douglas Oliveira Santos. Orientador: professor 
Eduardo Candido Xavier. Dia 12 de dezembro, às 10 horas, no auditório do IC.
“Atribuição de autoria em micro-mensagens” (mestrado). Candidato: Thiago 
Cavalcante. Orientadora: professora Ariadne Maria Brito Rizzoni Carvalho. 
Dia 15 de dezembro, às 14 horas, no auditório do IC.
“Algoritmos exatos para problemas de dilatação mínima em grafos geométri-
cos” (mestrado). Candidato: Aléx Fernando Brandt. Orientador: professor Cid 
Carvalho de Souza. Dia 17 de dezembro, às 14 horas, no auditório do IC.
“Sobrevivência em redes ópticas” (mestrado). Candidato: Helder May Nunes 
da Silva Oliveira. Orientador: professor Nelson Luis Saldanha da Fonseca. Dia 
22 de dezembro, às 10 horas, no auditório do IC.
 Economia - “Efi ciência dos custos operacionais das empresas de 
distribuição de energia elétrica no Brasil” (doutorado). Candidato: Robinson 
Semolini. Orientadora: professora Rosangela Ballini. Dia 3 de dezembro, às 
14 horas, na sala 23 do pavilhão de Pós-graduação do IE.
“A sustentabilidade na estratégia empresarial: estudo de caso do grupo Sie-
mens AG” (mestrado). Candidata: Glauce Almeida Figueira. Orientador: pro-
fessor Bastiaan Philip Reydon. Dia 4 de dezembro, às 15 horas, na sala 20 do 
pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Expansão urbana e relação campo-cidade: um estudo a partir do município 
de Limeira-SP (2003-2013)” (mestrado). Candidato: Rodrigo de Oliveira 
Taufi c. Orientador: professor Humberto Miranda do Nascimento. Dia 12 de 
dezembro, às 14h30, na sala 23 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
 Engenharia de Alimentos - “Avaliação microbiológica, físico-quími-
ca e sensorial de Petit Suisse probiótico contendo extrato de casca de jabu-
ticaba” (doutorado). Candidata: Eliene Penha Rodrigues Pereira. Orientador: 
professor José de Assis Fonseca Faria. Dia 5 de dezembro, às 9 horas, no 
auditório II do DTA da FEA.
 Engenharia Agrícola - “Capacidade de suporte de carga e compac-
tação do solo em área sob cultivo de cana-de-açúcar” (doutorado). Candidato: 
Oswaldo Júlio Vischi Filho. Orientador: professor Zigomar Menezes de Souza. 
Dia 5 de dezembro, às 14 horas, no anfi teatro Feagri.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Recirculação 
de efl uente visando a desnitrifi cação em sistemas combinados anaeróbio-
aeróbio para tratamento de esgoto sanitário” (doutorado). Candidato: Mario 
Luiz Rodrigues Foco. Orientador: professor Edson Aparecido Abdul Nour. Dia 
3 de dezembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses 1 da CPG da FEC.
“Avaliação do desempenho hidráulico de um sistema de drenagem de águas 
pluviais urbanas” (mestrado). Candidata: Andressa Juliana Boldrin. Orienta-
dor: professor José Anderson do Nascimento Batista. Dia 9 de dezembro, às 
14 horas, na sala CA22 da CPG da FEC.
“Política nacional de resíduos sólidos: impacto nas condições e ambiente de 
trabalho das cooperativas de catadores de resíduo sólido conveniadas com a 
prefeitura do município de São Paulo” (doutorado). Candidato: José Francisco 
Buda. Orientador: professor Bruno Coraucci Filho. Dia 11 de dezembro, às 14 
horas, na sala de defesa de teses da FEC.
“Avaliação das propriedades do gesso reciclado contendo aditivos” (mes-
trado). Candidata: Maria Clara Cavalini Pinto. Orientadora: professora Gladis 
Camarini. Dia 19 de dezembro, às 10 horas, na sala CA22 da FEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Análise do campo elé-
trico nas proximidades de uma junção tripla: metal - vácuo - dielétrico através 
de simulações computacionais das equações de Maxwell” (mestrado). Can-
didato: Guilherme Mauad Sant’ anna. Orientador: professor Marco Antonio 
Robert Alves. Dia 2 de dezembro, às 14 horas, na FEEC.
“Sistemas microfl uídicos em vidro, silício e PDMS” (mestrado). Candidato: Sa-
lomão Moraes da Silva Junior. Orientador: professor Jacobus Willibrordus Swart. 
Dia 10 de dezembro, às 14 horas, na sala PE12 do prédio da CPG da FEEC.
“Algoritmo personalizado de agendamento para tráfego de vídeo em Redes 
LTE com priorização de vídeo” (doutorado). Candidato: Jahyr Gonçalves 
Neto. Orientador: professor Max Henrique Machado Costa. Dia 11 de dezem-
bro, às 9 horas, na CPG da FEEC.
“Imagens de alto alcance dinâmico aplicadas ao mapeamento da distribuição 
de luminâncias da abóbada celeste” (doutorado). Candidato: Dennis Flores de 
Souza. Orientador: professor Paulo Sérgio Scarazzato. Dia 12 de dezembro, 
às 14 horas, na sala de defesa de teses 1 da CPG da FEEC.
“Análise do espectro do xenônio cinco vezes ionizado, Xe VI” (mestrado). 
Candidato: Raphael Akel Abrahão. Orientador: professor Cesar José Bonjuani 
Pagan. Dia 12 de dezembro, às 14 horas, na FEEC.
“Alta disponibilidade em serviços essenciais utilizando virtualização” (mestra-
do). Candidato: Luciano Eduardo Caciato. Orientador: professor Maurício Fer-
reira Magalhães. Dia 15 de dezembro, às 10 horas, na sala PE12 da FEEC.
“Uma nova técnica com tempo de start-up ultra rápido para a confecção de 
reguladores com charge pump em tecnologia CMOS” (doutorado). Candidato: 
Walter Luis Terçariol. Orientador: professor José Antônio Siqueira Dias. Dia 15 

de dezembro, às 14 horas, na sala PE12 da CPG da FEEC.
“Projeto e fabricação de um sistema sensor de espectroscopia de impedância 
eletroquímica” (mestrado). Candidato: Erasmo Jose Dias Chiappetta Filho. Ori-
entador: professor Fabiano Fruett. Dia 15 de dezembro, às 15 horas, na FEEC.
“Desconexão remota de usuários via smart grid em situações críticas de su-
primento: uma alternativa de enfrentamento do fenômeno da rivalidade extre-
ma no consumo de energia elétrica”(tese de doutorado). Candidato: Mauricio 
Lopes Tavares. Orientador: professor Jose Antonio Siqueira Dias. Dia 16 de 
dezembro, às 14 horas, na FEEC.
“Análise de implementação de funções híbridas no Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital” (mestrado). Candidata: Jackelyn Roxana Tume Ruiz. Ori-
entador: professor Luis Meloni. Dia 16 de dezembro, às 14 horas, na FEEC.
“Avaliação de desempenho do enlace reverso de redes celulares que uti-
lizam a técnica cdma com multiportadoras (mc-cdma) em um canal Rayleigh 
seletivo em frequência” (mestrado). Candidato: Henry Ramiro Carvajal Mora. 
Orientador: professor Celso de Almeida. Dia 16 de dezembro, às 14 horas, na 
sala PE12 da CPG da FEEC.
“Geometric Voice: interação dos defi cientes visuais com o tratamento de fi guras 
geométricas e sua visualização tátil através de uma impressora braille” (mes-
trado). Candidato: Cristhian Camilo Moreno Chaparro. Orientador: professor 
Luiz César Martini. Dia 17 de dezembro,  às 10 horas, na sala PE12 da FEEC.
“Análise de desempenho de uma proposta de transmissão oportunista sem 
fi o em canais com desvanecimento Rayleigh e na presença de interferência 
de co-canal para diferentes esquemas de modulação” (mestrado). Candidata: 
Nathaly Verónica Orozco Garzón. Orientador: professor Celso de Almeida. Dia 
17 de dezembro, às 14 horas, na sala PE12 da CPG da FEEC.
“Medição minimamente invasiva da pressão vesical no homem: instrumen-
tação e aplicação clínica” (mestrado). Candidato: João Carlos Martins de 
Almeida. Orientador: professor José Wilson Magalhães Bassani. Dia 18 de 
dezembro, às 9 horas, na sala de defesa de teses da FEEC.
“Modulação de amplitude ortocomplexa usando a álgebra de quatérnions de 
Hamilton” (mestrado). Candidato: José Luis Hinostroza Ninahuanca. Orien-
tador: professor Luis Geraldo Pedroso Meloni. Dia 18 de dezembro, às 10 
horas, na FEEC.
“Decodifi cadores de baixa complexidade para códigos LDPC Q-ários” (mes-
trado). Candidato: Lailson Ferreira dos Santos. Orientador: professor Jaime 
Portugheis. Dia 19 de dezembro, às 14 horas, na sala PE12 da FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Simulação numérica da combustão de uma 
partícula de biomassa aplicada e caldeiras de bagaço” (mestrado). Candidato: 
Germán Navarrete Cereijo. Orientador: professor Waldir Antonio Bizzo. Dia 2 
de dezembro, às 9 horas, na sala KE da FEM.
“Utilização do fator de potência como indicador da efi ciência energética no tor-
neamento da liga de alumínio 2011F (Al-Cu)” (mestrado). Candidato: Neimar 
Sousa Silveira. Orientador: professor Amauri Hassui. Dia 9 de dezembro, às 
14 horas, na sala JE02 da FEM.
“Infl uência das condições de fresamento na integridade superfi cial do aço inox-
idável 15-5PH” (mestrado). Candidato: Luis Antonio Pereira. Orientador: profes-
sor Amauri Hassui. Dia 10 de dezembro, às 10 horas, na sala JE02 da FEM.
“Proposta para procedimento de avaliação da percepção das melhores 
práticas em projeto de desenvolvimento de produto” (doutorado). Candidata: 
Sonia Cristina da Silva Pedreira de Cerqueira. Orientador: professor Olivio No-
vaski. Dia 17 de dezembro, às 9 horas, no auditório do DEF (DEMM) da FEM.
“Avaliação termoeconômica da cogeração no setor sucroenergético com o 
emprego de bagaço, palha, biogás de vinhaça concentrada e geração na 
entressafra” (doutorado). Candidato: Aristides Bobroff-Maluf. Orientador: pro-
fessor Caio Glauco Sanchez. Dia 17 de dezembro, ás 14 horas, no auditório 
KD da FEM.
“Análise de um modelo termohidrodinâmico para mancais axiais” (doutorado). 
Candidato: Leonardo Carpinetti. Orientadora: professora Katia Lucchesi Ca-
valca Dedini. Dia 18 de dezembro, às 9 horas, no auditório KD da FEM.
 Engenharia Química - “Aproveitamento dos óleos de frituras do mu-
nicípio de São Paulo para a obtenção de biodiesel” (doutorado). Candidato: Sil-
vério Catureba da Silva Filho. Orientador: professor Elias Basile Tambourgi. Dia 
12 de dezembro, às 9 horas, na sala de defesa de teses do bloco D da FEQ.
“Análise da efi ciência de geradores de energia com biodiesel obtido de óleos 
de fritura usados” (doutorado). Candidato: Thadeu Alfredo Farias Silva. Orien-
tador: professor Elias Basile Tambourgi. Dia 12 de dezembro, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses do bloco D da FEQ.
 Física - “Propriedades mecânicas do HCP 4He” (doutorado). Candidato: 
Edgar Josué Landinez Borda. Orientador: professor Maurice de Koning. Dia 1 
de dezembro, às 14 horas, no auditório de Pós-graduação do prédio D do IFGW.
“Interação entre portadores e íons magnéticos em poços quânticos de In-
GaAs/GaAs:Mn” (doutorado). Candidato: Miguel Angel Gonzalez Balanta. 
Orientadora: professora Maria José Brasil. Dia 4 de dezembro, às 14 horas, 
no auditório de Pós-graduação do prédio D do IFGW.
“Condensação Bose-Einstein em sistemas de átomos de (4)He” (mestrado). 
Candidato: Vitor Zamprônio Pedroso. Orientador: professor Silvio Antonio Sa-
chetto Vitiello. Dia 9 de dezembro, às 14 horas, no auditório da Pós-graduação 
do IFGW.
 Geociências - “Itatiba: entre a região metropolitana de Campinas e 
o aglomerado urbano de Jundiaí – contribuições ao estudo do processo de 
macrometropolização de São Paulo” (mestrado). Candidato: Márcio Adriano 
Bredariol. Orientadora: professora Regina Célia Bega dos Santos. Dia 3 de 
dezembro, às 14 horas, no auditório do IG.
“Formação de doutores no país e no exterior: impactos na internacionalização 
da ciência brasileira” (doutorado). Candidata: Milena Yumi Ramos. Orientado-
ra: professora Léa Maria Leme Strini Velho. Dia 9 de dezembro, às 14 horas, 
no auditório do IG.
 Linguagem - “Radioblog na escola: uma proposta para os multiletramen-
tos” (doutorado). Candidato: Heitor Gribl. Orientadora: professora Denise Bér-
toli Braga. Dia 1 de dezembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“A palavra prosódica no português brasileiro” (doutorado). Candidata: Priscila 
Marques Toneli. Orientadora: professora Maria Bernadete Marques Abaurre. 
Dia 5 de dezembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Relações dialógicas em narrativas” (doutorado). Candidato: Lucas Vinicio 
de Carvalho Maciel. Orientadora: professora Raquel Salek Fiad. Dia 11 de 
dezembro, às 10 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“João Gilberto Noll e a estética do não-eu” (doutorado). Candidato: Diego Gomes 
do Valle. Orientadora: professora Maria Eugênia da Gama Alves Boaventura 
Dias. Dia 17 de dezembro, às 14h30, na sala de defesa de teses do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - “A soma 
dos maiores autovalores da matriz Laplaciana sem sinal em famílias de Gra-

fos” (doutorado). Candidato: Bruno Dias Amaro. Orientador: professor Carlile 
Campos Lavor. Dia 5 de dezembro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“Sobre sistemas hamiltonianos suaves por partes” (doutorado). Candidato: 
Wender José de Souza. Orientador: professor Marco Antonio Teixeira. Dia 10 
de dezembro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“Introdução aos grafos no ensino médio” (mestrado profi ssional). Candidata: 
Carla Cristina Fonte. Orientador: professor Pedro José Catuogno. Dia 12 de 
dezembro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“Números primos e testes de primalidade” (mestrado profi ssional). Candidata: 
Glaucia Innocencio de Jesus Paulo Paiva. Orientador: professor Ricardo Mi-
randa Martins. Dia 15 de dezembro, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
“Seções áureas e aplicações na rotina das salas de aulas” (mestrado profi ssio-
nal). Candidata: Maria Cláudia Cristofoletti. Orientadora: professora Maria Apa-
recida Diniz Ehrhardt. Dia 15 de dezembro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
 Odontologia - “Avaliação da função mastigatória, salivar, antropométrica, 
e presença de compostos sulfurados voláteis (csv) em adultos jovens” (douto-
rado). Candidato: Polliane Morais de Carvalho. Orientadora: professora Maria 
Beatriz Duarte Gavião. Dia 1 de dezembro, às 14 horas, no anfi teatro 4 da FOP. 
“Desordens temporomandibulares: estudos sobre dor, mastigação e diag-
nóstico” (doutorado). Candidata: Larissa Soares Reis Vilanova. Orientadora: 
professora Renata Cunha Matheus Rodrigues Garcia. Dia 2 de dezembro, às 
8h30, no anfi teatro 2 da FOP.
“Avaliação clínica de 2 anos de restaurações adesivas classe I” (doutorado). 
Candidata: Priscila Camondy Bertaglia. Orientador: professor Luis Roberto 
Marcondes Martins. Dia 12 de dezembro, às 8h30, no anfi teatro 2 da FOP.
“Dor odontogênica como motivo para procura de atendimento odontológico: 
uso de medicamentos para controle de dor e outros fatores associados” (dou-
torado). Candidata: Maria Rachel Figueiredo Penalva Monteiro. Orientador: 
professor José Flávio Affonso de Almeida. Dia 12 de dezembro, às 8h30, no 
anfi teatro 1 da FOP.
“Estudo prospectivo do retalho posicionado coronariamente associado ou não 
a matriz de colágeno xenógena no tratamento de retrações gengivais classe i 
e ii de Miller: resultados clínicos e imunológicos” (doutorado). Candidata: Ana 
Regina Oliveira Moreira. Orientador: professor Enilson Antonio Sallum. Dia 12 
de dezembro, às 8h30, na sala de seminários da área de periodontia da FOP.
“Comparação entre a radiografi a panorâmica e tomografi a computadorizada 
para o diagnóstico de cistos e tumores odontogênicos” (doutorado). Candida-
to: Daniel Berreta Moreira Alves. Orientador: professor Marcio Ajudarte Lopes. 
Dia 12 de dezembro, às 13h30, no anfi teatro 2 da FOP.
“Estudo da participação dos reguladores de transcrição gênica vicrk e covr 
na susceptibilidade de streptococcus sanguinis a opsonização pelo sistema 
complemento” (mestrado). Candidata: Thaís Rossini de Oliveira. Orientadora: 
professora Renata de Oliveira Mattos Graner. Dia 12 de dezembro, às 14 
horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Isolamento e identifi cação de compostos bioativos da geoprópolis (melipona 
scutellaris) bioguiado pelo efeito antimicrobiano” (mestrado). Candidato: Laila 
Facin de Paula Eduardo. Orientador: professor Pedro Luiz Rosalen. Dia 15 de 
dezembro, às 9 horas, no anfi teatro 1 da FOP.
“Infl uência do uso da ferramenta de redução de artefato no diagnóstico de 
fraturas radiculares verticais em exames de tomografi a computadorizada” 
(doutorado). Candidata: Ilana Sanamaika Queiroga Bezerra. Orientadora: 
professora Deborah Queiroz de Freitas França. Dia 16 de dezembro, às 9 
horas, no anfi teatro 1 da FOP.
 Química - “Estudo da arilação enantiosseletiva de 3-pirrolinas N-prote-
gidas via reação de Heck-Matsuda” (mestrado). Candidato: Danilo Machado 
Lustosa. Orientador: professor Carlos Roque Duarte Correia. Dia 1 de dezem-
bro, às 14 horas, na sala E312 do IQ.
“Síntese total do (−)-criptocariol A” (mestrado). Candidata: Paula Kishi Kuroi-
shi. Orientador: professor Luiz Carlos Dias. Dia 3 de dezembro, às 9 horas, 
no miniauditório do IQ.
“Estudo calorimétrico comparativo do efeito da aplicação de herbicidas na 
atividade microbiana em diferentes solos” (doutorado). Candidato: Gabriel Je-
ronymo Curti. Orientador: professor José de Alencar Simoni. Dia 5 de dezem-
bro, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
“Compósitos de poliamida-6 e fi bras de celulose branqueada e semi-bran-
queadas preparados por extrusão” (mestrado). Candidato: Felipe Cicaroni 
Fernandes. Orientador: professor Marco-Aurelio de Paoli. Dia 5 de dezembro, 
às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“Comportamento de fases de soluções de poliolefi nas funcionalizadas e im-
plicação na obtenção de membranas pelo processo tips” (doutorado). Can-
didata: Rosalva dos Santos Marques. Orientadora: professora Maria Isabel 
Felisberti. Dia 9 de dezembro, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“Mecanização das medidas em ring oven por espectroscopia de emissão óp-
tica em plasma induzido por laser (libs): determinação de cobre em cachaça 
e identifi cação de origem” (doutorado). Candidato: Benedito Batista Farias 
Filho. Orientador: professor Celio Pasquini. Dia 9 de dezembro, às 14 horas, 
na sala E312 do IQ.
“Novas abordagens mecanísticas da reação de Morita-Baylis-Hillman (aza, 
clássica e assimétrica) por espectrometria de massas” (mestrado). Candidato: 
Renan de Souza Galaverna. Orientador: professor Marcos Nogueira Eberlin. 
Dia 12 de dezembro, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
“Estudos visando à síntese e determinação estrututural do alcalóide Parvi-
estemoamida. Síntese formal dos alcalóides (±)-Estemoamida e (±)-9a-epi-
Estemoamida” (doutorado). Candidato: Gilmar Araújo Brito Júnior. Orientador: 
professor Ronaldo Aloise Pilli. Dia 12 de dezembro, às 14 horas, no miniau-
ditório do IQ.
“Síntese de grafenos quimicamente modifi cados e aplicação em células foto-
voltaicas orgânicas” (mestrado). Candidato: Nicolau Saker Neto. Orientadora: 
professora Ana Flávia Nogueira. Dia 15 de dezembro, às 9 horas, na sala 
IQ14 do IQ.
“Determinação de compostos fenólicos em extrato de carqueja empregando 
técnicas cromatográfi cas e eletroforéticas” (doutorado). Candidato: Marcelo 
Fabiano André. Orientadora: professora Carla Beatriz Grespan Bottoli. Dia 17 
de dezembro, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“Estudo da precipitação de asfaltenos em petróleos induzida por gases a altas 
pressões” (doutorado). Candidato: Felipe Mauro Rena Cardoso. Orientador: 
professor Paulo de Tarso Vieira e Rosa. Dia 18 de dezembro, às 14 horas, 
na sala IQ14 do IQ.
“Avaliação do potencial da espectroscopia no infravermelho próximo como 
método de rotina para a determinação de carbono orgânico do solo” (douto-
rado). Candidato: André Marcelo de Souza. Orientador: professor Ronei Jesus 
Poppi. Dia 18 de dezembro, às 14 horas, no miniauditório do IQ.

o ano do falecimento do jornalista e escritor 
Eustáquio Gomes, a RTV Unicamp lança o 
videodocumentário Eustáquio. Trata-se uma 
homenagem ao profissional que durante três 
décadas coordenou a Assessoria de Comunica-

ção da Unicamp e simultaneamente ajudou a divulgar, docu-
mentar, e escrever páginas da história da Universidade. Com 
38 minutos de duração, o vídeo apresenta depoimentos de 16 
docentes e funcionários da Unicamp cuja ligação extrapolava 
as relações profissionais. O triste episódio do AVC, a figura 
humana, a produção literária, as viagens, o reconhecimento 
como escritor e a relação litigiosa com morte imprimem a tô-
nica desse documentário que será lançado no dia 11 de dezem-
bro (quinta-feira), às 18 horas, na Casa do Lago, no campus de 
Barão Geraldo. A entrada é franca.

O vídeo procura mostrar aspectos que faziam de Eustá-
quio Gomes, apesar de sua importância na Universidade e 
do respeito que desfrutava como escritor, uma pessoa mui-
to simples. Segundo o diretor do documentário, jornalista e 
amigo de longa data, Amarildo Carnicel, Eustáquio, também 
conhecido como Tatá, era admirado pela sua simplicidade e 
reconhecido pelo seu talento. Destinava às pessoas que admi-
rava, independentemente da posição que ocupassem na Uni-
versidade, igual atenção, como ao jardineiro e poeta Sebastião 
Martins Vidal, um dos entrevistados. “Acho que ele gostava 
desse meu jeito caboclo”, lembra. 

O impacto da notícia do acidente vascular cerebral, o dra-
ma vivido pela família, a incompreensão por parte dos ami-
gos estão nos depoimentos da secretária Dulce Bordignon e 
da neurologista Desanka Dragosavac, que revela que naquele 

Convite do lançamento: documentário conta com depoimentos e trechos
de crônicas que permitem ao espectador navegar pelo universo literário do escritor

Filme homenageia Eustáquio Gomes

momento estava diante de uma vítima de AVC bastante seve-
ro e, ao mesmo tempo, diante de um amigo que, se sobrevi-
vesse, passaria a conviver com sequelas muito graves. 

O vídeo também mostra uma faceta pouco conhecida 
de Tatá. O jornalista Marcus Vinicius Ozores, integrante da 
equipe que estruturou a Assessoria de Comunicação da Uni-
versidade, lembra de momentos agradáveis da convivência 
com o escritor. “Histórias da infância, quando vivia em Mi-
nas Gerais, de passagens pelo colégio interno no interior de 

São Paulo, eram temas que temperavam nossos almoços na 
Unicamp”, afirma. Mas foi com o jornalista Clayton Levy que 
Eustáquio privou momentos cujo tema era algo que lhe cau-
sava incômodo, apreensão e pavor: a morte. Clayton lembra 
que numa oportunidade, em tom jocoso, Eustáquio lançou a 
seguinte questão: “Como pode, alguém como eu, com tanta 
coisa a produzir no campo da literatura, um dia morrer?”   

Segundo o jornalista Amarildo Carnicel, a direção e o ro-
teiro do vídeo foram pautados pelas relações de amizade que 
Eustáquio cultivou durante sua permanência na Unicamp. 
“Documentário é sempre uma produção autoral. O recorte é 
totalmente marcado pela subjetividade; não há a necessidade 
de ouvir o outro lado da história, como numa produção jor-
nalística. Dessa forma, fiquei muito à vontade para escolher 
pessoas que, em diferentes oportunidades, o Eustáquio me 
revelou esse apreço”. Dentre os entrevistados estão o reitor 
José Tadeu Jorge, o matemático João Frederico Meyer, o filó-
sofo Roberto Romano, o historiador da arte Jorge Coli, o com-
positor Raul do Valle, o educador Ezequiel Theodoro da Silva, 
o antropólogo visual Etienne Samain, o economista Wilson 
Cano e os servidores Antônio Félix Duarte, Sandra Caro Fló-
rio e Antônio Faggiani. 

Além dos depoimentos, o vídeo conta com trechos de uma 
entrevista concedida por Eustáquio à RTV sobre o lançamen-
to do livro O Mandarim e com trechos de crônicas que permi-
tem ao espectador navegar brevemente pelo universo literário 
do escritor. Eustáquio Gomes publicou 16 livros e produziu 
mais de 800 crônicas. Em junho de 2010 sofreu um AVC que 
o obrigou a parar de trabalhar. Em 31 de janeiro de 2014, 
faleceu em sua residência, vítima de um infarto do miocárdio.

Foto: Reprodução
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