
 Artigos para a Resgate - A ‘Resgate: Revista Interdisciplinar de 
Cultura’ abre chamada pública para edição comemorativa com o tema: 
“CMU 30 anos: histórias e memórias construídas com base em seus 
acervos”. Os artigos devem ser submetidos até 2 de março de 2015 para 
a página eletrônica http://www.cmu.unicamp.br/seer/index.php/resgate/
index. Desde a primeira edição, em 1990, Resgate divulga a um público 
amplo produções acadêmicas da área de Humanidades. A publicação 
reúne textos de docentes, alunos e pesquisadores de diversas universi-
dades interessados na divulgação de resultados de pesquisas acadêmi-
cas, inclusive mestrado e doutorado. Resgate reserva um espaço tam-
bém para resenha de obras literárias. Com periodicidade semestral, a 
revista destaca-se por aproximar a produção acadêmica de um público 
amplo, por meio da seleção de textos que apresentem a pesquisa cientí-
fi ca numa linguagem acessível não somente a pares, mas a leitores em 
geral. Mais detalhes pelo e-mail resgate@unicamp.br.
 Unicamp Breakers - Dando continuidade ao programa Ação 
Cultural, o Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp (SAE) promove 
no dia 2 de março, às 12h30, o projeto Unicamp Breakers, no Ciclo 
Básico II. O projeto oferece ofi cinas com fundamentos básicos de 
break, uma das muitas danças que abrangem o hip-hop.  Coreografi as, 
técnicas de top rock, footwork, freezes e power moves. Fundamentos 
da dança como stance, rocking, cyphers e a sua origem também serão 
abordados nesta ofi cina.” O projeto integra o programa Ação Cultural 
Comunidade-Dança. Mais detalhes: 19-3521-7393.
 Workshop internacional - Organizado pelo Instituto de Geo-
ciências (IG), por meio do Departamento de Política Científi ca e Tec-
nológica (DPCT) e pelo Manchester Institute of Innovation Research da 
University of Manchester, o workshop internacional “Oportunidade de 
pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sistemas de Inovação: dinâmica, 
governança e política pública” será realizado entre os dias 3 e 6 de 
março de 2015, nas instalações da Fundação de Desenvolvimento 
da Unicamp (Funcamp). A abertura do evento ocorre às 10 horas. O 
workshop tem dois objetivos principais: promover o intercâmbio de pes-
quisas em Política de Ciência, Tecnologia e Inovação, incluindo novos 
instrumentos de fomento, mecanismos prospecção e sistemáticas de 
avaliação; e preparar propostas concretas de colaboração entre pesqui-
sadores sediados em São Paulo e no Reino Unido. O evento é voltado 
aos pesquisadores com título de doutor (obtido há 10 anos ou menos), 
vinculados a instituições de pesquisa do Reino Unido ou do Estado de 
São Paulo. A organização é dos professores Sergio Salles Filho e Jakob 
Edler. Apoio: Fapesp, British Council e Newton Fund. Mais detalhes: 
telefone 19-3521-5124 ou e-mail geopi.dpct@gmail.com
 Afrikanizar - O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) promove 
no dia 3 de março, show de dança com o grupo Afrikanizar. O grupo é 
formado por alunos da graduação em Dança da Universidade. Guar-
necido por ritmos e impulsos de raízes africanas puras e/ou miscigena-
das em diversas culturas, o projeto nasceu da vontade de mover e 
comover, ser movido e comovido, tanto na relação entre os intérpretes 
do grupo, quanto com o público. O projeto integra o programa Ação 
Cultural Campus-Dança. O show acontece às 12h30 no gramado do 
Restaurante Universitário, ao lado da Biblioteca Central Cesar Lattes 
(BC-CL). Mais detalhes: 19-3521-7393.
 Forró da Moras e Big Band - O Serviço de Apoio ao Estu-
dante (SAE) promove no dia 4, no Ciclo Básico II, duas apresentações 
do programa Ação Cultural. Às 12 horas ocorre uma aula de forró aber-
ta ao público. O grupo Forró da Moras, projeto que integra o programa 
Ação Cultural Comunidade-Dança, oferece aulas de forró para prati-
cantes de todos os níveis. Já às 18 horas tem show de música com a 
Unicamp Big Band. O repertório vai do maxixe ao jazz moderno. O gru-
po, formado por alunos do curso de Música do Instituto de Artes (IA), já 
fi rmou parcerias com diversos artistas nacionais e internacionais, como 
Nelson Ayres, Daniel Barry e John Rapson. O projeto integra a edição 
especial do programa Aluno-Artista. Mais detalhes: 19-3521-7393.
 Zíper na Boca - O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e o 
Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural (CIDDIC) da 
Unicamp organizam no dia 5 de março uma apresentação do Coral 
Unicamp Zíper na Boca. O Coral é formado por alunos de gradua-
ção e pós-graduação, funcionários e docentes de diversas áreas da 
Universidade. Premiado em três edições do Mapa Cultural Paulista 
(2013-2014, 2011-2012 e 1997) representando o município e região de 
Campinas, o coral mantém um repertório diversifi cado e uma agenda 
com uma média de 30 apresentações anuais. Inscrições para novos 
integrantes serão realizadas nos dias 9, 10 e 11 de março, das 12 às 14 
horas, na sala Almeida Prado, ao lado do Restaurante Administrativo 
(RA). A apresentação será às 12h30 no Ciclo Básico II, no campus de 
Campinas. Mais detalhes pelo telefone 19-3521-7393.

 Artes - “Escrita/materialidade - refl exões sobre um processo criativo” 
(mestrado). Candidata: Yuly Alejandra Marty Locato de Carvalho. Orien-
tadora: professora Lúcia Eustáchio Fonseca Ribeiro. Dia 15 de janeiro de 
2015, às 14 horas, na GAIA (Galeria do Instituto de Artes da Unicamp).
“Representação de inclusão social e digital por meio da música em 
documentários brasileiros” (mestrado). Candidata: Pamela de Bortoli 
Machado. Orientador: professor Fábio Nauras Akhras. Dia 15 de ja-
neiro de 2015, às 15 horas, na sala 03 CPG IA.
“Marlon Brando - o “jovem rebelde” e o “padrinho”: As fi guras de um 
ator autor” (mestrado). Candidato: Eduardo Bordinhon. Orientador: 
professor Marcelo Ramos Lazzaratto. Dia 19 de janeiro de 2015, às 
18h30, na sala de reuniões do Dep. de Artes Cênicas do IA.
“A fotografi a no livro de artista em três ações: produzir, editar e cir-
cular” (mestrado). Candidata: Fernanda Grigolin. Orientador: professor 
Fernando Cury de Tacca. Dia 21 de janeiro de 2015, às 14 horas, na 
Galeria de Arte da Unicamp.
“Abhinaya: a construção de um corpo narrativo. O elemento expressivo 
do teatro e da dança na Índia” (mestrado). Candidata: Irani da Cruz Cip-
piciani. Orientadora: professora Marília Vieira Soares. Dia 26 de janeiro 
de 2015, às 14 horas, na sala 3 da CPG do IA.
“A palavra-corpo: Um estudo das vozes que compõ em a discursividade 
do ator” (mestrado). Candidata: Aline Nunes de Oliveira. Orientador: 
professor Mario Alberto de Santana. Dia 29 de janeiro de 2015, às 14 
horas, na sala de defesas do programa de Pós-graduação do IA.
“Sete Cadernos” (mestrado). Candidato: Rodrigo Soares Guimarães. 
Orientador: professor Marcio Donato Périgo. Dia 29 de janeiro de 2015, 
às 9 horas, na SPG do IA.
“Joseph Beuys: o pensamento em ação” (mestrado). Candidata: Dan-
iela Alves Pereira. Orientador: professor Cassiano Sydow Quilici. Dia 
29 de janeiro de 2015, às 10 horas, na sala AC04 do IA.

“Campo de visão: inventário de procedimentos” (mestrado). Candidata: 
Michelle Costa Gonçalves. Orientador: professor Marcelo Ramos Laz-
zaratto. Dia 29 de janeiro de 2015, às 14 horas, no IA.
“Jogos digitais como artefatos pedagógicos: O desenvolvimento de 
jogos digitais como estratégia educacional” (mestrado). Candidato: 
Bruno Henrique de Paula. Orientador: professor José Armando Va-
lente. Dia 30 de janeiro de 2015, às 9 horas, na sala 3 da CPG do IA.
“Luz, tempo, espaço: a percepção e a manifestação do fenômeno 
poético visual na imanência do objeto” (doutorado). Candidata: Denise 
de Barros. Orientador: professor Ivanir Cozeniosque Silva. Dia 12 de 
fevereiro de 2015, às 10 horas, na Galeria de Artes da Unicamp.
“Produção de vídeo na escola: um estudo fenomenológico sobre proces-
sos de aprendizagem audiovisual” (doutorado). Candidata: Fabianna Ma-
ria Whonrath Miranda. Orientador: professor Nuno César Abreu. Dia 23 
de fevereiro de 2015, às 14h30, na secretaria de Pós-graduação do IA.
“Gestos da escrita” (doutorado). Candidato: Rafael Tadashi Miyashiro. 
Orientadora: professora Anna Paula Silva Gouveia. Dia 24 de fevereiro 
de 2015, às 13 horas, no IA.
 Biologia - “Avaliação do efeito do alcalóide índigo em modelos 
experimentais de colite” (doutorado). Candidata: Ana Cristina Alves de 
Almeida. Orientadora: professora Alba Regina Monteiro Souza Brito. 
Dia 21 de janeiro de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses do 
bloco O do IB.
“Severidade da esteatose hepática não alcoólica induzida por super ex-
pressão da apolipoproteina CIII é associada à infl amação e morte celular” 
(doutorado). Candidata: Adriene Alexandra Paiva. Orientadora: profes-
sora Helena Coutinho Franco de Oliveira. Dia 23 de janeiro de 2015, às 9 
horas, na sala de defesa de teses do 1o. andar do prédio da CPG do IB.
“Ação do bisfenol A sobre ilhotas de neonatos de camundongos” (mes-
trado). Candidata: Luciana Mateus Gonçalves. Orientador: professor 
Everardo Magalhães Carneiro. Dia 29 de janeiro de 2015, às 9 horas, 
na sala IB11 da CPG do IB.
“Desenvolvimento de nanopartículas como sistema carreador para os 
fungicidas carbendazim e tebuconazole visando aplicações em agricul-
tura” (mestrado). Candidata: Estefânia Vangelie Ramos Campos. Ori-
entador: professor Leonardo Fernandes Fraceto. Dia 2 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, na sala de defesa do 1º andar do prédio da CPG do IB.
“Estudos de comparação estrutural e funcional de duas PLA2s isoladas 
do veneno total de Bothriopsis bilineata e Bothriopsis taeniata” (dou-
torado). Candidato: Victor Corasolla Carregari. Orientador: professor 
Sergio Marangoni. Dia 2 de março de 2015, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses do 1o. andar do prédio da CPG do IB.
“Avaliação dos mecanismos de ação do losartan em cultura de fi bro-
blastos de derme defi cientes em fi brilina-1” (doutorado). Candidato: 
Guilherme Gambogi Braga. Orientador: professor Claudio Chrysosto-
mo Werneck. Dia 6 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses do 1o. andar do prédio da CPG do IB.
“Campomanesia adamantium e Campomanesia guaviroba: fi toquímica 
e estudo in vitro e in vivo visando à determinação da atividade biológica 
e toxicidade” (doutorado). Candidato: Aislan Cristina R. F. Pascoal. Ori-
entador: professor Marcos José Salvador. Dia 12 de fevereiro de 2015, 
às 14 horas, na sala IB11 do bloco O do IB.
“Adaptações musculares em marcadores metabólicos e de estresse 
oxidativo induzidas em ratos pelo treinamento resistido em escada com 
sistema de roldanas” (mestrado). Candidato: Kell Grandjean da Costa. 
Orientadora: professora Denise Vaz de Macedo. Dia 13 de fevereiro de 
2015, às 9: horas, na sala de defesa de teses do 1o. andar do prédio 
da CPG doIB.
“Citotoxicidade, endocitose e processamento celular de nanopartículas 
biossintéticas de prata em macrófagos peritoneais” (mestrado). Can-
didato: Luiz Alberto Bandeira Ferreira. Orientador: professor Marcelo 
Bispo de Jesus. Dia 13 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de 
defesa de teses do bloco O do IB.
“Estudos sobre a internalização celular da STC1 humana” (mestrado). 
Candidata: Aline Monticelli Cardoso. Orientador: professor Jörg Ko-
barg. Dia 19 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses do 1o. andar do prédio da CPG do IB.
“Encapsulação da dibucaína em lipossomas com gradiente iônico 
transmembranar” (mestrado). Candidata: Verônica Muniz Couto. Ori-
entadora: professora Eneida de Paula. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 
9 horas, na sala da congregação do IB.
“Exercício físico reduz o estado infl amatório de lesões ateroscleróticas 
em camundongos hipercolesterolêmicos alimentados com dieta rica 
em gordura” (mestrado). Candidato: Thiago Rentz Ferreira. Orientado-
ra: professora Helena Coutinho Franco de Oliveira. Dia 20 de fevereiro 
de 2015, às 9 horas, na sala IB11 do prédio da CPG do IB.
“Encapsulação de ropivacaína em lipossomas por carregamento re-
moto em função de gradiente iônico” (doutorado). Candidata: Camila 
Morais Gonçalves da Silva. Orientadora: professora Eneida de Paula. 
Dia 25 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses 
do 1o. andar do prédio da CPG do IB.
“ARHGAP21 inibe a secreção de insulina e controla a homeostase 
glicêmica em camundongos” (doutorado). Candidata: Sandra Mara 
Ferreira. Orientador: professor Antonio Carlos Boschiero. Dia 27 de 
fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala de defesa de teses do 1o. andar 
do prédio da CPG do IB.
“O exercício físico agudo reduz a insulinemia através da redução da se-
creção e aumento do clearance de insulina em camundongos obesos” 
(mestrado). Candidata: Mirian Ayumi Kurauti. Orientador: professor An-
tônio Carlos Boschiero. Dia 3 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala 
de defesa de teses do 1º andar do prédio da CPG do IB.
“Avaliação da função da fi brilina-1 na trombogênese arterial. análise pro-
teômica” (mestrado). Candidata: Catherine Natália Pereira. Orientador: 
professor Claudio Chrysostomo Werneck. Dia 3 de março de 2015, às 9 
horas, na sala de defesa de teses do 1o. andar do prédio da CPG do IB.
“Caracterização funcional: a cinase humana nek5 interfere negativa-
mente na morte celular e no processo de poliglutamilação” (doutorado). 
Candidata: Talita Diniz Melo Hanchuk. Orientador: professor Jorg Ko-
barg. Dia 5 de março de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses 
do 1o. andar do prédio da CPG do IB.
 Computação - “Aspectos motivacionais no design de tecnologia 
para mudanças sociais” (doutorado). Candidata: Lara Schibelsky Go-
doy Piccolo. Orientadora: professora Maria Cecília Calani Baranaus-
kas. Dia 15 de janeiro de 2015, às 14 horas, no auditório do IC.
“Roteamento e alocação de espectro em redes ópticas elásticas” 
(mestrado). Candidato: Pedro Mesquita Moura. Orientador: professor 
Nelson Luis Saldanha da Fonseca. Dia 20 de janeiro de 2015, às 10 
horas, no auditório do IC.
“Escalonamento de tarefas com localidade de dados em grids” (mestra-
do). Candidato: Marcelo Galvão Póvoa. Orientador: professor Eduardo 
Candido Xavier. Dia 4 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no auditório 
do IC.
“Arquitetura para suporte a aplicações ubíquas que viabilizam a criação 
de um ambiente de aprendizado ativo em sala de aula” (doutorado). 
Candidato: Ricardo Edgard Caceffo. Orientador: professor Rodolfo 
Jardim de Azevedo. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no au-
ditório do IC.
“Técnicas de escalonamento para memórias transacionais” (doutorado). 
Candidato: Marcio Machado Pereira. Orientador: professor Guido Costa 
Souza de Araújo. Dia 2 de março de 2015, às 14h30, no auditório do IC.
 Economia - “Uma contribuição à crítica da discussão da pobreza 
no Brasil (2003-2013): qualidade do emprego e do salário” (mestrado). 
Candidata: Jaime Ernesto Winter Hughes León. Orientador: professor 
Plínio de Arruda Sampaio Jr. Dia 30 de janeiro de 2015, às 14 horas, na 
sala 23 do pavilhão de Pós-graduação do IE.
“O ciclo econômico em Kalecki e Schumpeter” (mestrado). Candidato: 
Diogo Daniel Bandeira de Albuquerque. Orientadora: professora Adri-
ana Nunes Ferreira. Dia 2 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala 23 
do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Transferência de tecnologia da pesquisa pública agrícola: rumo à 
inovação” (doutorado). Candidata: Cássia Isabel Costa Mendes. Orien-
tador: professor Antonio Márcio Buainain. Dia 12 de fevereiro de 2015, 
às 14 horas, na sala 23 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“China: uma análise do papel das exportações e do investimento do-
méstico para o modelo de desenvolvimento econômico no período 
recente” (doutorado). Candidato: Alberto Teixeira Protti. Orientador: 
professor Fernando Sarti. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 9h30, na 
sala 23 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Contribuição para análise do programa Minha Casa Minha Vida: um 
estudo do programa em São José do Rio Preto - SP” (mestrado). 
Candidato: Carlos Alberto Penha Filho. Orientador: professor Claudio 
Schuller Maciel. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 9h30, na sala 17 do 
pavilhão de Pós-graduação do IE.
“Fronteira e reestruturação produtiva na Amazônia Brasileira (2003-
2013): um estudo sobre a mudança na hierarquia urbana do município 
de Araguaia (TO) na Amazônia Oriental” (mestrado). Candidato: Evaldo 

Gomes Júnior. Orientador: professor Humberto Miranda do Nascimen-
to. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 23 do pavilhão da 
Pós-graduação do IE.
“Conservação dos solos e preços de terras agrícolas no Brasil” (douto-
rado). Candidato: Tiago Santos Telles. Orientador: professor Bastiaan 
Philip Reydon. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no auditório 
Jorge Tápia do IE.
“Estado e mercado: desafi os para o Sistema Único de Saúde (SUS)” 
(mestrado). Candidata: Ana Paula Andreotti Pegoraro. Orientador: pro-
fessor Eduardo Fagnani. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na 
sala 20 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“A mercantilização do Sistema Previdenciário Brasileiro (1998-2014)” 
(mestrado). Candidato: Lucas Salvador Andrietta. Orientador: profes-
sor Eduardo Fagnani. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 
20 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Mudança estrutural e o setor de serviços no Brasil” (mestrado). Candi-
data: Vanessa Moraes Lugli. Orientador: professor Celio Hiratuka. Dia 
24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 23 do pavilhão de Pós-
graduação do IE.
“O projeto de integração europeu e a crise da zona do euro (2007-
2013)” (mestrado). Candidato: Nicholas Magnus Deleuse Blikstad. Ori-
entador: professor Giuliano Contento de Oliveira. Dia 24 de fevereiro 
de 2015, às 14 horas, na sala 17 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Condicionantes e articulações dos investimentos no complexo in-
dustrial e portuário de Suape - PE” (mestrado). Candidata: Ana Paula 
Theodoro Biachi. Orientador: professor Fernando Cezar de Macedo 
Mota. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14h30, na sala 23 do pavilhão 
de Pós-graduação do IE.
“A formação do complexo ervateiro na Província do Rio Grande do 
Sul (1822-1889)” (mestrado). Candidata: Lilian da Rosa. Orientadora: 
professora Lígia Maria Osório Silva. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 
14h30, na sala 16 do pavilhão de Pós-graduação do IE.
“Custo efetividade na conservação dos serviços ecossistêmicos: es-
tudo de caso no sistema produtor de água Cantareira” (doutorado). 
Candidato: Oscar Sarcinelli. Orientador: professor Ademar Ribeiro Ro-
meiro. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 17 do pavilhão 
de Pós-graduação do IE.
“A infl uência da adesão aos níveis diferenciados de governança corpo-
rativa sobre a estrutura de capital das empresas brasileiras de capital 
aberto (2000-2013)” (mestrado). Candidata: Camila Veneo Campos 
Fonseca. Orientador: professor Rodrigo Lanna Franco da Silveira. Dia 
25 de fevereiro de 2015, às 14h30, no pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Guerras Capitais – um estudo sobre as transformações na competição 
econômica e na rivalidade política internacional: a hegemonia da Grã-
Bretanha, os Estados Unidos e a Alemanha de 1803 a 1914” (mes-
trado). Candidato: Thomas Victor Conti. Orientador: professor Eduardo 
Barros Mariutti. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 15 horas, no auditório 
Jorge Tapia do IE.
“A transição para uma matriz energética limpa: os avanços na tecno-
logia solar” (mestrado). Candidata: Kelly Rosana Suzigan. Orientador: 
professor Ademar Ribeiro Romeiro. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 9 
horas, na sala 23 do pavilhão de Pós-graduação do IE.
“Uma contribuição para o debate sobre as causas da crise fi nanceira 
norte-americana de 2007-2008” (mestrado). Candidato: Ricardo Straz-
zacappa Barone. Orientadora: professora Daniela Magalhães Prates. 
Dia 26 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala 17 do pavilhão da 
Pós-graduação do IE.
“Os Estados de bem-estar social da Europa ocidental: tipologias, funda-
mentos e evidências” (mestrado). Candidato: Paulo José Whitaker Wolf. 
Orientador: professor Giuliano Contento de Oliveira. Dia 26 de fevereiro 
de 2015, às 14 horas, na sala 20 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Diretrizes políticas para a gestão participativa dos serviços ecos-
sistêmicos no Peru - análise da experiência piloto “Moyobamba”” (dou-
torado). Candidato: Miguel Angel Tipacti Milachay. Orientador: profes-
sor Ademar Ribeiro Romeiro. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 horas, 
no auditório Jorge Tápia do IE.
“A realização econômica no capitalismo funcionando como uma grande 
pirâmide fi nanceira: o papel do crédito” (doutorado). Candidato: Paulo 
Van Noije. Orientador: professor Bruno Martarello de Conti. Dia 26 de 
fevereiro de 2015, às 14h30, na sala 23 do pavilhão da Pós-graduação 
do IE.
“Elementos para uma abordagem psicanalítica do sujeito da economia 
capitalista” (mestrado). Candidato: Daniel Pereira da Silva. Orientador: 
professor Paulo Sérgio Fracalanza. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 
8h30, na sala 3 do IE.
“Os impactos das políticas públicas no mercado de trabalho na área cul-
tural no início do século XXI no Brasil” (mestrado). Candidato: Franco 
Galvão Villalta. Orientador: professor Jose Dari Krein. Dia 27 de fevereiro 
de 2015, às 9h30, na sala 14 do pavilhão de Pós-graduação do IE.
“Petrobras, intervenção governamental e maximização do valor para 
o acionista: uma sugestão de interpretação” (doutorado). Candidato: 
Leonardo Bispo de Jesus Junior. Orientador: professor Fernando Sarti. 
Dia 27 de fevereiro de 2015, às 9h30, na sala 23 do pavilhão de Pós-
graduação do IE.
“Produção de energia elétrica por fonte eólica no Brasil e aspectos de 
seu impacto na região nordeste e Rio Grande do Norte” (doutorado). 
Candidata: Luziene Dantas de Macedo. Orientador: professor José 
Bonifácio de Sousa Amaral Filho. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 10 
horas, no auditório Jorge Tápia do IE.
“Negócios nas tensões coloniais (1640 - 1750) - observações sobre um 
debate recente” (mestrado). Candidato: Lucas Lima Otranto Corazza. 
Orientador: professor: Jose Ricardo Barbosa Gonçalves. Dia 27 de fe-
vereiro de 2015, às 14 horas, na sala 14 do pavilhão de Pós-graduação 
do IE.
“Multimodalidade e transporte de etanol brasileiro: uma aplicação de 
modelo de equilíbrio parcial” (mestrado). Candidata: Jamile de Campos 
Coleti. Orientadora: professora Andrea Leda Ramos de Oliveira. Dia 
27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 15 do pavilhão de Pós-
graduação do IE.
“Trabalho e padrões de desenvolvimento: estruturação, crise e recon-
fi guração do mercado de trabalho brasileiro” (doutorado). Candidato: 
Tiago Oliveira. Orientador: professor Marcelo Weishaupt Proni. Dia 
27 de fevereiro de 2015, às 14h30, na sala 23 do pavilhão da Pós-
graduação do IE.
“A economia das drogas em uma abordagem heterodoxa” (mestrado). 
Candidata: Taciana Santos de Souza. Orientadora: professora Ana Lu-
cia Gonçalves da Silva. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 15 horas, no 
auditório Jorge Tápia do IE.
“Contribuição ao debate crítico sobre o papel das commodities 
primárias no desenvolvimento latino-americano (2003-2013)” (mes-
trado). Candidata: Tatiana Ferreira Henriques. Orientador: professor 
Plínio Soares de Arruda Sampaio Júnior. Dia 27 de fevereiro de 2015, 
às 15 horas, na sala 16 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Desindustrialização e impactos regionais no Brasil” (doutorado). Can-
didato: Daniel Pereira Sampaio. Orientador: professor Fernando Cézar 
de Macedo Mota. Dia 3 de março de 2015, às 14 horas, na sala 23 do 
pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Competição schumpeteriana e consumidores organizados em rede: 
uma análise do mercado brasileiro de acesso à internet” (doutorado). 
Candidato: Marcelo de Carvalho Pereira. Orientador: professor David 
Dequech Filho. Dia 4 de março de 2015, às 14h30, na sala 17 do pavil-
hão da Pós-graduação do IE.
“A formação socioespacial dependente a partir da superexploração da 
força de trabalho: uma abordagem metodológica” (mestrado). Candi-
dato: Pietro Caldeirini Aruto. Orientador: professor Fernando Cezar de 
Macedo Mota. Dia 4 de março de 2015, às 14h30, na sala 20 do pavil-
hão da Pós-graduação do IE.
 Educação - “O pensamento educacional de Inezil Penna Mari-
nho: análise histórica dos escritos da década de 1940” (mestrado). 
Candidato: Ricardo Adriano de Andrade. Orientador: professor José 
Claudinei Lombardi. Dia 19 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 
de videoconferência da FE.
“Indisciplina e transgressão na escola” (doutorado). Candidata: Francis 
Roberta de Jesus. Orientador: professor Antonio Miguel. Dia 23 de fe-
vereiro de 2015, às 14 horas, na sala da congregação da FE.
 Educação Física - “Novas tecnologias e seus impactos na 
qualidade de vida de pessoas com defi ciências” (mestrado). Candi-
data: Renata Ferreira dos Santos. Orientador: professor Gustavo Luis 
Gutierrez. Dia 07 de janeiro de 2015, às 14 horas, no Auditório da FEF.
“Aplicação de protocolo de 8 semanas de treinamento utilizando o 
Método Pilates: avaliação eletromiográfi ca da musculatura abdominal 
e pico de torque no dinamômetro isocinético” (mestrado). Candidata: 
Kelly Cristina Gavião. Orientador: professor Antonio Carlos de Moraes. 
Dia 28 de janeiro de 2015, às 9 horas, no auditório da FEF.
“Resposta ergogênica da melatonina no nadir e acrofase da atividade 
espontânea e suas consequências na atividade da via ikk/ nf-κb e dano 

tecidual muscular” (doutorado). Candidato: Wladimir Rafael Beck. Ori-
entador: professor Claudio Alexandre Gobatto. Dia 20 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, no auditório da FEF.
“Efeito agudo do exercício em intensidade equivalente e acima da 
máxima fase estável de lactato nas expressões proteicas e mRNAs 
de HIF-1α, MCTs 1 e 4 e PGC-1α, em tecido cardíaco, hepático e 
muscular esquelético de ratos nadadores” (doutorado). Candidato: 
Ivan Gustavo Masselli dos Reis. Orientador: professor Claudio Ale-
xandre Gobatto. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala de 
aula nº 4/5 da FEF.
“Análise da evolução espontânea dos parâmetros biomecênicos da 
marcha de hemiparéticos acometidos por acidente vascular encefálico” 
(doutorado). Candidata: Aline Araujo do Carmo. Orientador: professor 
Ricardo Machado Leite de Barros. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, no auditório da FEF.
“O ciclo alongamento encurtamento realizado em alta velocidade au-
menta a atividade neuromuscular durante as ações excêntricas” (mes-
trado). Candidato: Lúcio Vitorelli Muramatsu. Orientador: professor Luiz 
Eduardo Barreto Martins. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na 
sala de aula nº 4/5 da FEF.
“Valores de referência para o somatório de dobras cutâneas de alunos 
da Escola Preparatória de Cadetes do Exército brasileiro” (mestrado). 
Candidato: Mauro Alexandre Pascoa. Orientador: professor René Bren-
zikofer. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no auditório da FEF.
“Coefi ciente de atrito requerido durante a marcha normal e patológica” 
(doutorado). Candidata: Ana Francisca Rozin Kleiner. Orientador: pro-
fessor Ricardo Machado Leite de Barros. Dia 25 de fevereiro de 2015, 
às 10 horas, no auditório da FEF.
“O diálogo na educação infantil: o movimento, a interdisciplinaridade e 
a educação física” (mestrado). Candidata: Daniela Bento Soares. Ori-
entador: professor Ademir De Marco. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 
14 horas, na sala de aula nº 4/5 da FEF.
“Pedagogia do esporte: refl exões coletivas sustentadoras de uma 
estrutura pedagógica facilitadora do processo de iniciação esportiva, 
elaborada a partir do diálogo com doutores de excelência na temática” 
(doutorado). Candidato: Henrique Barcelos Ferreira. Orientador: pro-
fessor Roberto Rodrigues Paes. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, no auditório da FEF.
“Relações entre atividade física e aspectos psicológicos em pacientes 
com epilepsia” (mestrado). Candidata: Simone Thiemi Kishimoto. Ori-
entadora: professora Paula Teixeira Fernandes. Dia 27 de fevereiro de 
2015, às 14 horas, na sala de aula nº 8 da FEF.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Variabili-
dade hidroclimatológica e seus efeitos na formação dos riscos do SIN.” 
(doutorado). Candidato: Rafael de Oliveira Tiezzi. Orientador: professor 
Paulo Sérgio Franco Barbosa. Dia 8 de janeiro de 2015, às 9 horas, na 
Sala de Defesa 1 da CPG/FEC.
“Políticas públicas e habitação de interesse social: similaridades e dife-
renças entre o caso Brasileiro e o Espanhol” (mestrado). Candidata: 
Katrin Rappl. Orientador: professor Leandro Silva Medrano. Dia 8 de 
janeiro de 2015, às 10h30, na sala CA-22 da CPG/FEC.
“Aproximação numérica de propagação de fraturas hidráulicas em 
domínio bidimensional com elastoplasticidade” (mestrado). Candidato: 
Nathan Shauer. Orientador: professor Philippe Remy Bernard Devloo. 
Dia 16 de janeiro de 2015, às 14 na sala CA22 da CPG da FEC.
“Alterações no projeto da rede para diminuir as perdas em didstemas 
de distribuição de água” (mestrado). Candidato: Edson Sene da Costa. 
Orientador: professor Paulo Vatavuk. Dia 18 de janeiro de 2015, às 9 
horas, na sala CA22 da FEC.
“Gerenciamento da demanda hídrica nos sistemas de abastecimento 
de água: avaliação da disponibilidade a partir do reuso e redução de 
perdas de água na Região Metropolitana de São Paulo” (doutorado). 
Candidato: Ricardo da Silva Manca. Orientador: professor José Gil-
berto Dalfré Filho. Dia 22 de janeiro de 2015, às 14 horas, na sala de 
defesa de teses 1 do prédio administrativo da FEC.
“Arquétipos analíticos em arquitetura: proposição de um procedimento 
comparativo de modelos de análise de projetos” (mestrado). Candi-
data: Renata Maria Geraldini Beltramin. Orientador: professor Daniel 
de Carvalho Moreira. Dia 28 de janeiro de 2015, às 14h30, na sala 
CA22 da FEC.
“Modelagem hidrodinâmica numérica bidimensional do reservatório 
da UHE de Barra Bonita-SP” (mestrado). Candidato: Antonio Henrique 
Soares Dutra Gomes Pereira. Orientador: professor Tiago Zenker Gire-
li. Dia 4 de fevereiro de 2015, às 9h30, na sala CA22 da FEC.
“Coleta seletiva à luz do direito ambiental: estudo de caso de Cabreú-
va-SP” (mestrado). Candidata: Mariana Cortijo Costa. Orientadora: 
professora Eglé Novaes Teixeira. Dia 9 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, na sala CA22 da FEC.
“Fonte geradora de impactos padronizados: construção e qualifi cação” 
(mestrado). Candidato: Roberto Mojolla. Orientadora: professora Stela-
maris Rolla Bertoli. Dia 13 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala 
CA22 da FEC.
“Arquitetura e sistemas: performative achitecture como exemplo de 
aplicação” (mestrado). Candidato: Daniel Lenz Costa Lima. Orienta-
dora: professora Maria Gabriela Caffarena Celani. Dia 23 de fevereiro 
de 2015, às 14 horas, na sala CA31 da FEC.
“Uma interpretação computacional do “de re aedifi catoria”: um estu-
do de caso de igrejas históricas brasileiras” (doutorado). Candidata: 
Giovana de Godoi. Orientadora: professora Maria Gabriela Caffarena 
Celani. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 13 horas, na sala de defesa de 
teses 1 da FEC.
“Qualidade e percepção do ambiente construído: Infl uência nas car-
acterísticas psicofi siológicas dos usuários” (doutorado). Candidata: El-
len Priscila Nunes de Souza. Orientadora: professora Silvia Aparecida 
Mikami Gonçalves Pina. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na 
sala CA21 da FEC.
“Modelagem numérica e experimental aplicada a um vertedouro de 
superfície composto por um perfi l creager e um dissipador do tipo 
roller-bucket” (mestrado). Candidato: Vitor Hugo Pereira de Morais. 
Orientador: professor Tiago Zenker. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, na sala CA22 da FEC.
“Algoritmos evolutivos como método para desenvolvimento de projetos 
de arquitetura” (doutorado). Candidato: Jarryer Andrade de Martino. 
Orientadora: professora Maria Gabriela Caffarena Celani. Dia 25 de 
fevereiro de 2015, às 13 horas, na sala de defesa de teses 1 da FEC.
“Condicionamento de iodo de tanque séptico e aplicação em cultura de 
rosas” (doutorado). Candidato: Luccas Erickson de Oliveira Marinho. 
Orientador: professor Bruno Coraucci Filho. Dia 25 de fevereiro de 
2015, às 14 horas, na sala CA22 da FEC.
“Irrigação de eucalipto com efl uente sanitário: Avaliação econômica e 
de produtividade agrícola” (doutorado). Candidato: Alex Henrique Ve-
ronez. Orientador: professor Bruno Coraucci Filho. Dia 26 de fevereiro 
de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses 1 da FEC.
“Lajes mistas de aço e concreto com fôrma incorporada, em situação 
de incêndio” (doutorado). Candidato: Matheus Sarcedo Sant’Anna. Ori-
entador: professor Armando Lopes Moreno Junior. Dia 27 de fevereiro 
de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses 1 da FEC.
 Engenharia de Alimentos - “Redução de sódio em sal-
sichas com alto teor de carne mecanicamente separada: efeito de 
sais substitutos e derivados de alho sobre atributos de segurança 
e qualidade” (doutorado). Candidata: Claudia Nakamura Horita. Ori-
entadora: professora Marise Aparecida Rodrigues Pollonio. Dia 9 de 
fevereiro de 2015, às 9h15, no salão nobre da FEA.
“Obtenção de compostos bioativos de cravo-da-índia e alecrim uti-
lizando tecnologia supercrítica: infl uência da geometria do leito, in-
tensifi cação de processos de extração e custo de manufatura dos 
extratos” (doutorado). Candidato: Giovani Leone Zabot. Orientadora: 
professora Maria Angela de Almeida Meireles. Dia 24 de fevereiro de 
2015, às 9h30, na sala 31 do DEA da FEA.
“Produção e caracterização de micropartículas lipídicas, obtidas 
por spray cooling, para utilização como agentes de nucleação na 
produção de chocolates” (doutorado). Candidata: Julice Dutra Lopes. 
Orientadora: professora Priscilla Efraim. Dia 25 de fevereiro de 2015, 
às 9 horas, no anfi teatro do DTA da FEA.
“Modelagem da cinética de transferência de massa no processo de 
extração supercrítica a partir de produtos naturais” (doutorado). Can-
didata: Susana Pereira de Jesus. Orientadora: professora Maria An-
gela de Almeida Meireles. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 14 horas, 
no auditório do DCA da FEA.
“Obtenção de extratos enriquecidos em carotenoides e produtos hi-
drolisados através do fracionamento da fi bra de palma prensada com 
solvente limpos e fl uidos pressurizados” (doutorado). Candidata: Fio-
rella Patricia Cardenas Toro. Orientadora: professora Maria Angela 
de Almeida Meireles. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no 
salão nobre da FEA.
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