
“Estudo de capsaicinoides e compostos voláteis em pimentas brasilei-
ras Capsicum chinense” (de doutorado). Candidata: Marla Sganzerla. 
Orientadora: professora Helena Teixeira Godoy. Dia 27 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, no auditório do Departamento de Ciência de Alimen-
tos da FEA.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Avaliação de 
desempenho do protocolo TCP-NACK em canais com desvanecimento 
Rayleigh” (mestrado). Candidato: Pablo Andrés Pilo-Pais Albuja. Ori-
entador: professor Celso de Almeida. Dia 14 de janeiro de 2015, às 9 
horas, na FEEC.
“Proposta de criação de uma atividade de pré-inspeção para imple-
mentação de uma metodologia de ação no auxílio da detecção de 
fraudes e roubo de energia elétrica” (mestrado). Candidato: Luiz José 
Hernandes Jr. Orientador: professor José Antonio Siqueira Dias. Dia 19 
de janeiro de 2015, às 14 horas, na CPG da FEEC.
“Estudo de caso sobre o comportamento dinâmico de motores de in-
dução trifásicos como cargas em um sistema de energia elétrica com 
geração distribuída” (mestrado). Candidato: Marcelo Rodrigo García 
Saquicela. Orientador: professor Ernesto Ruppert Filho. Dia 19 de ja-
neiro de 2015, às 14 horas, na sala PE12 da FEEC.
“Controle do cursor tridimensional via Wii Remote em ambiente de rea-
lidade virtual para o ensino de física” (mestrado). Candidato: Roberto 
Scalco. Orientador: professor Wu Shin-Ting. Dia 21 de janeiro de 2015, 
às 14 horas, na FEEC.
“Eletro-óptico ultrarrápido de amplifi cadores ópticos a semicondutor: 
modelagem e experimentos” (Tese de doutorado). Candidato: Rafael 
Carvalho Figueiredo. Orientador: professor Evandro Conforti. Dia 26 
de janeiro de 2015, às 9 horas, na FEEC.
“Comparação de modelos para estimativa da máxima variação do po-
tencial elétrico transmembrana induzida por campos elétricos externos 
em cardiomiócitos isolados de ratos de diferentes idades” (mestrado). 
Candidato: Hugo Fernando Maia Milan. Orientador: professor José Wil-
son Magalhães Bassani. Dia 27 de janeiro de 2015, ás 14 horas, na 
sala PE12 da CPG da FEEC.
“Implementação do religamento monopolar adaptativo rápido baseado 
na assinatura harmônica de tensão no simulador digital em tempo real 
(RTDS)” (mestrado). Candidato: Ozenir Farah da Rocha Dias. Orien-
tadora: professora Maria Cristina Dias Tavares. Dia 27 de janeiro de 
2015, às 10 horas, na sala PE12 da FEEC.
“A-temporalidade do instantâneo: o tempo e o comportamento na 
arquitetura contemporânea” (mestrado). Candidata: Ana Paula Silva 
Rocha. Orientador: professor Daniel de Carvalho Moreira. Dia 29 de 
janeiro de 2015, às 9 horas, na sala CA22 da FEC.
“Estabilização e controle H∞ robustos por meio de realimentação de 
estados para sistemas lineares politópicos usando LMIs com busca em 
escalares” (mestrado). Candidato: Henrique de Souza Vieira. Orienta-
dor: professor Ricardo Coração de Leão Fontoura de Oliveira. Dia 30 de 
janeiro de 2015, às 9 horas, na sala PE12 do prédio da CPG da FEEC.
“Dinâmica da logística do milho brasileiro: uma aplicação de um mode-
lo de equilíbrio espacial” (mestrado). Candidata: Bruna Fernanda Ri-
beiro Lopes. Orientador: professor Akebo Yamakami. Dia 30 de janeiro 
de 2015, às 14 horas, na sala defesa de teses da CPG da FEEC.
“Avaliação do quartzo como dosímetro pessoal baseado na lumi-
nescência opticamente estimulada” (mestrado). Candidata: Thays De-
siree Mineli. Orientador: professor Eduardo Tavares Costa. Dia 30 de 
janeiro de 2015, às 14 horas, na CPG da FEEC.
“Etiqueta de RFID em UHF para objetos metálicos” (mestrado). Candi-
dato: Manoel Vitório Barbin. Orientador: professor Michel Daoud Yacoub. 
Dia 30 de janeiro de 2015, às 14 horas, na sala PE12 da CPG da FEEC.
“Dimensionamento de redes IP para o serviço de voz” (mestrado). 
Candidato: Loreno Menezes da Silveira. Orientador: professor Michel 
Daoud Yacoub. Dia 16 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala da 
CPG da FEEC.
“Agregação de biclusters e seus benefícios para soluções enumerati-
vas” (mestrado). Candidato: Saullo Haniell Galvão de Oliveira. Orien-
tador: professor Fernando J. Von Zuben. Dia 22 de fevereiro de 2015, 
às 14 horas, na FEEC.
“Animação 2D de fala expressiva” (doutorado). Candidata: Paula Dorn-
hofer Paro Costa. Orientador: professor José Mario De Martino. Dia 23 
de fevereiro de 2015, às 13 horas, na sala PE11 da FEEC.
“Controle e fi ltragem de sistemas lineares incertos sujeitos a saltos 
markovianos usando LMIs” (doutorado). Candidata: Cecília de Freitas 
Morais. Orientador: professor Pedro Luis Dias Peres. Dia 24 de feve-
reiro de 2015, às 9 horas, na sala PE-12 do prédio da CPG da FEEC.
“Aperfeiçoamento de preconditionadores para solução de sistemas 
lineares dos métodos de pontos interiores” (doutorado). Candidata: 
Luciana Casacio. Orientador: professor Christiano Lyra Filho. Dia 24 de 
fevereiro de 2015, às 14 horas, na FEEC.
“Aplicação de técnicas de reconhecimento de padrões usando os des-
critores estruturais de proteínas da base de dados do software STING 
para discriminação de sítio catalítico de enzimas” (mestrado). Candi-
dato: José Augusto Salim. Orientador: professor Fernando José Von 
Zuben. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na FEEC.
“Estimação on-line de parâmetros dependentes do estado (State De-
pendent Parameter - SDP) em modelos de regressão não lineares” 
(mestrado). Candidato: Elvis Omar Jara Alegria. Orientador: professor 
Celso  Pascoli Bottura. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na 
sala PE12 da FEEC. 
“Avaliação da estabilidade do sincronismo entre sistemas dinâmicos não-
lineares: aspectos teóricos e aplicações” (doutorado). Candidato: Odair 
Vieira dos Santos. Orientador: professor Romis Ribeiro de Faissol Attux. 
Dia 26 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala PE11 da FEEC. 
“Funções executivas para aprendizado e tomada de decisão em uma 
arquitetura cognitiva bio-inspirada” (doutorado). Candidato: Klaus Rai-
zer. Orientador: professor Ricardo Ribeiro Gudwin. Dia 27 de fevereiro 
de 2015, às 9 horas, na sala da congregação da FEEC.
“Modelagem do fenômeno de squeal de embreagens e possibilidades 
práticas para sua atenuação” (doutorado). Candidato: Hugo Heidy Mi-
yasato. Orientador: professor Milton Dias Junior. Dia 27 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, no auditorio DSI da FEEC.
“Desenvolvimento de fi lmes orgânicos nanoestruturados para con-
versão de energia” (doutorado). Candidato: Thiago Franchi Pereira da 
Silva. Orientador: professor Vitor Baranauskas (in memoriam) Coorien-
tador: Helder Jose Ceriagioli. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 10 horas, 
na sala de reuniões da FEEC.DIA 27
“Análise comparativa da inclusão de medidas fasoriais na estimação 
de estado em sistemas elétricos de potência” (mestrado). Candidato: 
Miguel Angel Yucra Ccahuana. Orientador: professor Madson Cortês 
de Almeida. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na FEEC.
“Contribuições ao problema de extração de tempo musical” (douto-
rado). Candidato: Antônio Carlos Lopes Fernandes Júnior. Orientador: 
professor Furio Damiani. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na 
sala da Congregação da FEEC.
“Sistema não invasivo de monitoramento de consumo de energia elé-
trica baseado em conjuntos nebulosos” (doutorado). Candidato: Luis 
Fernando Caparroz Duarte. Orientador: professor Elnatan Chagas Fer-
reira. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses da CPG da FEEC.
“Aprimoramento da técnica de bobina girante para caracterização dos 
magnetos da nova fonte de luz síncrotron brasileira Sirius” (mestrado). 
Candidato: Johann Eduardo Baader. Orientador: professor José An-
tenor Pomílio. Dia 2 de março de 2015, às 14 horas, no prédio da CPG 
da FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Projeto e construção de simulador de 
ensaios dinâmicos para dispositivos de retenção infantis” (mestrado). 
Candidato: Victor Cesar de Souza. Orientador: professor Antonio Celso 
Fonseca de Arruda. Dia 14 de janeiro de 2015, às 10 horas, no au-
ditório do DEMM/(DEMA da FEM.
“Nucleação da fase alfa durante tratamentos isotérmicos em ligas de 
titânio biomédicas do sistema Ti-Nb e Ti-Nb-Sn” (mestrado). Candidato: 
Camilo Augusto Fernandes Salvador. Orientador: professor Rubens Car-
am Junior. Dia 29 de janeiro de 2015, às 9 horas, na sala JE02 da FEM.
“Dinâmica da logística do milho brasileiro: uma aplicação de um mode-
lo de equilíbrio espacial” (mestrado). Candidata: Bruna Fernanda Ri-
beiro Lopes. Orientador: professor Akebo Yamakami. Dia 30 de janeiro 
de 2015, às 15 horas, na sala de defesa de teses da CPG da FEEC.
“Modelagem de forças de contato não lineares em mancais de elemen-
tos rolantes de contato angular” (mestrado). Candidata: Letícia Bizarre. 
Orientadora: professora Katia Lucchesi Cavalca Dedini. Dia 4 de fever-
eiro de 2015, às 10 horas, na sala JE02 da FEM.
“Obtenção e caracterização de mantas formadas por poli(fl uoreto de 
vinilideno) obtidas por eletrofi ação sob tratamento com plasma e dis-
persão de nanotubos de carbono” (mestrado). Candidata: Ana Flávia 

Nascimento. Orientador: professor Marcos Akira d’ Ávila. Dia 9 de fe-
vereiro de 2015, às 10 horas, no auditório KD da FEM.
“Malha compósita de policaprolactona (PCL) com biocerâmica beta-
fosfato tricálcico (Beta-TCP) obtida por processo de rotofi ação” (mes-
trado). Candidata: Stella Aparecida de Andrade Pinto. Orientadora: 
professora Cecília Amélia Carvalho Zavaglia. Dia 11 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, no auditório DEMM/DEMA da FEM.
“Análise do mecanismo como-seguidor de translação sob lubrifi cação 
elastohidrodinâmicas” (mestrado). Candidata: Natália Akemi Hoshika-
wa Tsuha. Orientadora: professora Katia Lucchesi Cavalca Dedini. Dia 
12 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala JD02 da FEM.
“Transporte de grãos por leito móvel em um escoamento turbulento: 
deslocamento de grãos individuais” (mestrado). Candidato: Marcos Ro-
berto Mendes Penteado. Orientador: professor Erick de Moraes Fran-
klin. Dia 12 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na ala JE02 da FEM.
“Modelagem e otimização de atuadores magnéticos no controle de vi-
brações” (mestrado). Candidato: Rafel Pilotto. Orientadora: professora 
Katia Lucchesi Cavalca Dedini. Dia 13 de fevereiro de 2015, às 9 horas, 
na sala de defesa de teses do bloco D da FEQ.
“Implementação em GPU de um simulador interativo de fl uidodinâmica 
com o método das Redes de Boltzmann” (mestrado). Candidata: Fabíola 
Martins Campos de Oliveira. Orientador: professor Luiz Otávio Saraiva 
Ferreira. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala JE02 da FEM.
“Localização de robô móvel em ambiente interno utilizando um disposi-
tivo Android para navegação inercial” (mestrado). Candidato: Pedro 
Ramon de Mello Silva. Orientador: professor Paulo Roberto Gardel 
Kurka. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala JD02 da FEM.
“Avaliação da mitigação das emissões de CO2 para uma refi naria de 
petróleo no Brasil” (doutorado). Candidato: Wai Nam Chan. Orientador: 
professor Arnaldo Cesar da Silva Walter. Dia 23 de fevereiro de 2015, 
às 10 horas, na sala KE02 da FEM.
“Leilão combinatório: estudo de abordagens computáveis para o setor 
elétrico brasileiro” (doutorado). Candidata: Elisa Bastos Silva. Orienta-
dor: professor Paulo de Barros Correia. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 
14 horas, no auditório KD da FEM.
“Estudo de tratamentos térmicos e acabamentos de superfície na liga 
Ti-6Al-4V produzida via DMLS para aplicação em implantes” (mestra-
do). Candidato: Guilherme Arthur Longhitano. Orientadora: professora 
Maria Clara Filippini Ierardi. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, 
no auditório do DEMM da FEM.
“Energia solartérmica e fotovoltaica em residências: estudo compara-
tivo em diversas localidades do Brasil” (mestrado). Candidato: Rodolfo 
Damásio de Castro. Orientador: professor Ennio Peres da Silva. Dia 25 
de fevereiro de 2015, às 9 horas, no seminário ID02.
“Estudo e caracterização de compósitos cerâmicos submicrométricos 
de alumina-zircônia para aplicações em pilares cerâmicos” (mestrado). 
Candidato: Marcio Santana. Orientadora: professora Cecília Amelia de 
Carvalho Zavaglia. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no auditório 
DEMM da FEM.
“Avaliação da tixoconformabilidade da liga A318” (mestrado). Candida-
to: Tomais Gonçalves Peluso. Orientador: professor Eugênio José Zo-
qui. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no auditório DE da FEM.
“Análise de modelos de barra de alta ordem usando métodos das fatias 
de guias de ondas” (mestrado). Candidato: Edilson Dántas Nóbrega. 
Orientador: professor José Maria Campos dos Santos. Dia 26 de feve-
reiro de 2015, às 9h30, na sala de seminários ID02 da FEM.
“Detecção de falhas em estruturas tipo barra usando propagação de 
ondas elásticas e tempo reverso” (mestrado). Candidato: Raimundo 
Liberato Lucena. Orientador: professor José Maria Campos dos San-
tos. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala JD02 da FEM.
“O uso de pêndulos centrífugos para controle de vibrações torcionais 
em trens de potência automotivos” (doutorado). Candidato: Vinicius 
Gabriel Segala Simionatto. Orientador: professor Milton Dias Junior. 
Dia 26 de fevereiro de 2015, às 15 horas, no auditório do DSI da FEM.
“Infl uência da granulometria do material inerte e da composição de 
misturas binárias contendo areia e partículas de bambu (in natura e 
carvão produto do processo pirolítico) sobre a fl uidodinâmica de leitos 
fl uidizados” (mestrado). Candidato: Deyber Alexander Ramirez Quin-
tero. Orientador: professor Arai Augusta Bernardez Pecora. Dia 27 de 
fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala EM20 do bloco A da FEM.
“Controle via realimentação de estado de sistemas afi ns com comuta-
ção a tempo contínuo” (mestrado). Candidato: Guilherme Cavalari San-
tos. Orientadora: professora Grace Silva Deaecto. Dia 27 de fevereiro 
de 2015, às 9 horas, no auditório KE da FEM.
“Análise de cavidades acústicas em médias e altas frequências usando 
métodos de energia” (doutorado). Candidato: Elson César Moraes. Ori-
entador: professor José Maria Campos dos Santos. Dia 27 de fevereiro 
de 2015, às 9h30, no auditório ID02 da FEM.
“Estudo numérico de crescimento de gelo poroso entre placas planas 
paralelas” (mestrado). Candidato: Jan Mateu Armengol. Orientador: 
professor Carlos Teófi lo Salinas Sedano. Dia 27 em fevereiro de 2015, 
às 10 horas, no bloco A da EM24 da FEM.
 Engenharia Química - “Análise de viabilidade técnico-econômi-
ca de alternativas de processo para a produção de etanol no Brasil” 
(doutorado). Candidata: Tassia Lopes Junqueira. Orientador: professor 
Rubens Maciel Filho. Dia 27 de janeiro de 2015, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses da FEQ.
“Determinação da cinética de material lignocelulócico procedente da 
castanha sapucaia (Lecythis pisonis) medainte sua termoconversão pi-
rolítica” (mestrado). Candidata: Lizeth Katerine Tinoco Navarro. Orien-
tadora: professora Katia Tannous. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 9 
horas, na sala de aula PG03 do bloco D da FEQ.
“Implementação de um modelo de adsorção no software EMSO para 
separação da mistura etanol-água” (mestrado). Candidato: Lucas 
Stinguel. Orientador: professor Reginaldo Guirardello. Dia 20 de feve-
reiro de 2015, às 9 horas, na sala de aula PG04 do bloco D da FEQ.
“Avaliação da produção de hidrogênio a partir de catalisadores supor-
tados em alumina” (mestrado). Candidato: Éder Valdir de Oliveira. Ori-
entadora: professora Elizabete Jordão. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 
9h30, na ala de aula PG05 do bloco D da FEQ.
“Estudo cinético da pirólise do endocarpo de tucumã (Astrocaryum 
aculeatum G. Meyer) para obtenção de biocombustíveis” (mestrado). 
Candidato: Érico de Godois Baroni. Orientadora: professora Katia Tan-
nous. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de aula PG05 
do bloco D da FEQ.
“Desenvolvimento e análise das propriedades de membranas de qui-
tosana e alginato contendo polihexametileno biguanida para o trata-
mento de lesões de pele” (doutorado). Candidata: Cecilia Zorzi Bueno. 
Orientadora: professora Ângela Maria Moraes. Dia 24 de fevereiro de 
2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Equilíbrio líquido-líquido em sistemas-modelos formados por óleo de 
semente de girassol + aldeídos + etanol anidro a 25 ºC sob pressão 
atmosférica” (mestrado). Candidato: Perci Odilon Bonetti Homrich. 
Orientador: professor Roberta Ceriani. Dia 6 de março de 2015, às 9 
horas, na sala de defesa de teses da FEQ.
 Física - “Sistemas aquosos bifásicos de polietilenoglicol e sais 
inorgânicos: modelo estatístico” (doutorado). Candidato: Filipe Leôn-
cio Braga. Orientador: professor Mario Noboru Tamashiro. Dia 20 de 
fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de seminários do DFA do IFGW.
“Efeitos da hibridização (4f,5f)/(5d,6d) no magnetismo de compostos 
intermetálicos” (doutorado). Candidato: Ricardo Donizeth dos Reis. 
Orientador: professor Narcizo Marques de Souza Neto. Dia 20 de fe-
vereiro de 2015, às 14 horas, no auditório de Pós-graduação do IFGW.
“Estudo de descritores para distribuição heterogênea de dose” (mes-
trado). Candidata: Herminiane Luiza de Vasconcellos. Orientador: pro-
fessor Sandro Guedes de Oliveira. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, no auditório Méson-Pi do DRCC do IFGW.
“Geometria dos defeitos topológicos em materiais esméticos sobre su-
perfícies curvas” (mestrado). Candidato: Iberê Oliveira Kuntz de Souza. 
Orientador: professor Ricardo Antonio Mosna. Dia 4 de março de 2015, 
às 14 horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
 Geociências - “Autonomia e supremacia da comunidade cientí-
fi ca: abrindo a caixa preta dos acordos internacionais da Fapesp” 
(mestrado). Candidata: Amanda Almeida Domingues. Orientadora: 
professora Maria Conceição da Costa. Dia 05 de janeiro de 2015, às 
14 horas, no auditório do IG.
“Espectroscopia de refl ectância e de imageamento aplicados ao moni-
toramento de solos expostos em instalações petrolíferas” (doutorado). 
Candidata: Rosa Elvira Correa Pabón. Orientador: professor Carlos 
Roberto de Souza Filho. Dia 25 de janeiro de 2015, às 14 horas, no 
auditório do IG.
“Neoliberalismo, sistema de patentes e a liberalização do biomercado 
emergente no Brasil na década de 1990 - a privatização do conhe-

cimento e da biodiversidade nacional” (doutorado). Candidato: Fábio 
Eduardo Iaderozza. Orientadora: professora Arlete Moysés Rodrigues. 
Dia 26 de janeiro de 2015, às 14 horas, no auditório do IG.
“Análise de processos de transformação da paisagem com base em es-
pectroscopia de refl ectância e sensoriamento remoto multiespectral: es-
tudo de caso no núcleo de Gilbués, Piauí-Brasil” (doutorado). Candidato: 
Adelsom Soares Filho. Orientador: professor Carlos Roberto de Souza 
Filho. Dia 27 de janeiro de 2015, às 14 horas, na sala A do DGRN do IG.
“Caracterização espectral de macro e micro exsudações de hidrocar-
bonetos em bacias continentais brasileiras” (doutorado). Candidata: 
Lucíola Alves Magalhães. Orientador: professor Carlos Roberto de Souza 
fi lho. Dia 29 de janeiro de 2015, às 14 horas, na sala A do DGRN do IG.
“Região sudoeste da metrópole paulistana: mobilidade, trabalho e se-
gregação” (mestrado). Candidato: Isaac Rodrigues dos Santos. Orien-
tadora: professora Regina Célia Bega dos Santos. Dia 19 de fevereiro 
de 2015, às 14 horas, no auditório do IG.
“Proposta metodológica para mapeamento retrospectivo da distri-
buição espacial da vegetação natural nas quadrículas de Mogi Mirim, 
Araras, São Carlos e Brotas/SP” (doutorado). Candidato: Rafael Frem 
Peterlinin. Orientador: professor Archimedes Perez Filho. Dia 19 de fe-
vereiro de 2015, às 14 horas, no auditório do IG.
“O fenômeno da inovação no Brasil: uma abordagem sociológica” 
(mestrado). Candidato: Tildo José Furlan Junior. Orientador: professor 
Rafael de Brito Dias. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala 
A do DGRN do IG.
“Cartografi a das áreas verdes urbanas: estudo da efetividade do uso e 
representação das áreas de infl uência das áreas verdes urbanas em 
Paulínia (SP)” (doutorado). Candidata: Danúbia Caporusso Bargos. 
Orientador: professor Lindon Fonseca Matias. Dia 23 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, no auditório do IG.
“Software e serviços de tecnologia da informação: mapeamento do 
processo de elaboração da política pública” (mestrado). Candidata: 
Daniela Albini Pinheiro. Orientadora: professora Milena Pavan Serafi m. 
Dia 24 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no auditório do IG.
“Tecnologias da informação e comunicação em uma escola rural: uma 
pesquisa participante” (mestrado). Candidato: Lucca Vichr Lopes. Ori-
entador: professor Marko Synésio Alves Monteiro. Dia 24 de fevereiro 
de 2015, às 15h30, no auditório do IG.
“Integração de dados sísmicos e de poços para a modelagem de reser-
vatórios siliciclásticos da Bacia de Campos/SE - Brasil” (mestrado). 
Candidato: Ulisses Miguel da Costa Correia. Orientador: professor 
Alessandro Batezelli. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no 
auditório do IG.
“O processo de construção conceitual-metodológica da pintec” (mes-
trado). Candidato: Diego Rafael de Moraes Silva. Orientador: professor 
André Tosi Furtado. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 
A do DGRN do IG.
“Da política urbana federal à produção do espaço municipal a gestão 
habitacional no Rio Grande do Sul” (doutorado). Candidata: Leda Vel-
loso Buonfi glio. Orientadora: professora Arlete Moysés Rodrigues. Dia 
26 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no auditório do IG.
“A ontologia da geografi a à luz da obra de arte: o embate terra-mundo 
em Out of Africa” (mestrado). Candidata: Priscila Marchiori Dal Gallo. 
Orientador: professor Eduardo José Marandola Junior. Dia 27 de feve-
reiro de 2015, às 10 horas, na sala A do DGRN do IG.
“Processos hidrológicos e biogeoquímicos em bacias hidrográfi cas de 
fl oresta estacional semidecidual, em Campinas - SP” (doutorado). Can-
didata: Ângela Cruz Guirao. Orientador: professor José Teixeira Filho. 
Dia 27 de fevereiro de 2015, às 10 horas, no auditório do IG.
“Educação para a participação em questões ambientais, em ciência 
e tecnologia com foco nas geociências. Caminhos em direção a uma 
educação cts crítica com base no lugar” (doutorado). Candidata: Ofélia 
Ortega Fraile. Orientador: professor Mauricio Compiani. Dia 27 de fe-
vereiro de 2015, às 14 horas, no auditório do IG.
“Depósitos auríferos associados ao magmatismo félsico da província 
de Alta Floresta (MT), craton amazônico: idade das mineralizações, 
geoquímica e fonte dos fl uidos” (doutorado). Candidato: Rafael Ro-
drigues de Assis. Orientador: professor Roberto Perez Xavier. Dia 2 de 
março de 2015, às 9 horas, na sala A do DGRN do IG.
“Geologia e alteração hidrotermal do prospecto aurífero Chapi Chiara 
e adjacências, sul do Peru, a partir de dados geológicos, de senso-
riamento remoto, geoquímicos e magnéticos” (doutorado). Candidata: 
Thais Andressa Carrino. Orientador: professor Alvaro Penteado Crósta. 
Dia 2 de março de 2015, às 14 horas, na sala A do DGRN do IG.
 Linguagem - “Por uma ética para o 121 dia. Leituras em Pasolini, 
Agamben e Didi-Huberman” (doutorado). Candidata: Priscila Malfatti 
Vieira Corilow. Orientadora: professora Maria Betânia Amoroso. Dia 20 
de janeiro de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Filomena Borges: romance, imprensa e política” (mestrado). Candi-
dato: Lucas de Castro Lamonica. Orientador: professor Orna Messer 
Levin. Dia 30 de janeiro de 2015, às 10 horas, na sala de defesa de 
teses do IEL.
“Est-ética da fala: o equívoco em julgamento” (doutorado). Candidato: 
Carlos Eduardo Borges Dias. Orientadora: professora Nina Virgínia de 
Araújo Leite. Dia 6 de fevereiro de 2015, às 9h30, na sala de defesa 
de teses do IEL.
“O arco e a lira: modulações da épica homérica nas Odes de Horácio” 
(doutorado). Candidato: Alexandre Prudente Piccolo. Orientador: pro-
fessor Paulo Sérgio de Vasconcellos. Dia 12 de fevereiro de 2015, às 
14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Formação continuada no local de trabalho do professor: possibilidades 
de agência e construção de sentidos para a docência” (doutorado). 
Candidata: Paula Baracat De Grande. Orientadora: professora Angela 
Del Carmen Bustos Romero de Kleiman. Dia 19 de fevereiro de 2015, 
às 13 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“A coda consonantal em Maxakalí” (mestrado). Candidato: Mário An-
dré Coelho da Silva. Orientadora: professora Maria Filomena Spatti 
Sândalo. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses do IEL.
“Estruturas possessivas: a aquisição de posse inalienável no português 
brasileiro” (doutorado). Candidata: Fernanda Mendes. Orientadora: 
professora Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes. Dia 20 de fevereiro de 
2015, às 13 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“O texto digital como processo e a política como regime de enunciação: 
um estudo de mashups multimodais nas Jornadas de Junho” (mestra-
do). Candidato: Rafael Salmazi Sachs. Orientador: professor Marcelo 
El Khouri Buzato. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses do IEL.
“Alusões ao epicurismo na moldura narrativa de o Decameron, de Boc-
caccio” (mestrado). Candidato: Thiago Villela Basile. Orientador: pro-
fessor Carlos Eduardo Ornelas Berriel. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 
14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“Faulkner na França: uma análise dos prefácios às traduções dos livros 
de William Faulkner publicados na França dos anos 30” (mestrado). 
Candidato: Fábio Roberto Mariano. Orientador: professor Eric Mitchell 
Sabinson. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses do IEL.
“Nietzsche, o destino singular da linguagem” (doutorado). Candidata: Isa-
dora Lima Machado. Orientador: professor Eduardo Roberto Junqueira 
Guimarães. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 13h30, no anfi teatro do IEL.
“Uma casa que se escreve na paisagem: Paisagem com mulher e mar 
ao fundo, de Teolinda Gersão” (mestrado). Candidata: Juliana Morais 
Belo. Orientador: professor Marcos Aparecido Lopes. Dia 26 de feve-
reiro de 2015, às 10 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
“A novela Pole Poppenspäler, de Theodor Storm e o tema da oposição 
entre o artista e o burguês” (mestrado). Candidata: Fabiana Angélica 
do Nascimento. Orientador: professor Mário Luiz Frungillo. Dia 26 de 
fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de colegiados do pavilhão das 
salas dos docentes do IEL. 
“Tradução e música: versões cantáveis de canções populares” (mes-
trado). Candidata: Adriana Fiuza Meinberg. Orientadora: professora 
Maria Viviane do Amaral Veras. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, na sala de vídeo conferência do Centro Cultural do IEL.
“O ensaísmo corsário de Pier Paolo Pasolini” (mestrado). Candidata: 
Cláudia Tavares Alves. Orientadora: professora Maria Betânia Amo-
roso. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses do IEL.
“Erotismo e crueldade em Coxas – Sex Fiction & Delírios de Roberto 
Piva” (mestrado). Candidato: Fellipe Ramos Pereira. Orientador: pro-
fessor Marcos Aparecido Lopes. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 15 
horas, no centro cultural do IEL.
“A sintaxe dos adjetivos em português brasileiro” (doutorado). Can-
didata: Cristina de Souza Prim. Orientadora: professora Sonia Maria 

Lazzarini Cyrino. Dia 6 de março de 2015, às 13h30 na sala de defesa 
de teses do IEL.
“Autobiografi a, crítica e fi cção: o personagem-escritor nas obras de Ro-
berto Bolaño e Enrique Vila-Matas” (mestrado). Candidata: Ana Paula 
dos Santos de Sá. Orientadora: professora Miriam Viviana Gárate. Dia 
6 de março de 2015, às 14 horas, na sala de colegiados do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - 
“Técnicas de Geração de Colunas e Decomposição de Dantzig-Wolfe 
Aplicadas ao Problema de Planejamento Florestal” (mestrado). Can-
didato: André Gambaro. Orientador: professor Antonio Carlos Moretti. 
Dia 09 de janeiro de 2015, às 10 horas, na sala 253.
“Funções no 1º ano do ensino médio” (mestrado profi ssional). Candi-
dato: Paulo Henrique Correia Araujo da Cruz. Orientadora: professora 
Anamaria Gomide. Dia 16 de janeiro de 2015, às 10 horas, na sala 
253 do Imecc.
“Tesselações do plano euclidiano” (mestrado profi ssional). Candidato: 
José Francisco Mota Oliveira. Orientadora: professora Anamaria Go-
mide. Dia 21 de janeiro de 2015, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“Geometria de distâncias euclidianas e aplicações” (doutorado). Can-
didato: Jorge Ferreira Alencar Lima. Orientador: professor Carlile Cam-
pos Lavor. Dia 23 de janeiro de 2015, às 10 horas, na sala 253 do 
Imecc.
“Áreas e volumes. Dos indivisíveis de Cavalieri ao cálculo diferencial 
e integral” (mestrado profi ssional). Candidata: Cecilia Yumi Kurokawa. 
Orientadora: professora Maria Lúcia Bontorim de Queiroz. Dia 26 de 
janeiro de 2015, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
“Atividades para a sala de aula usando como recurso pedagógico a 
história matemática. Das quadraturas ao número Pi. Matemática na 
antiga Grécia” (mestrado profi ssional). Candidato: Adilson Pedro Rove-
ran. Orientadora: professora Otília Terezinha Wiermann Paques. Dia 
26 de janeiro de 2015, às 15 horas, na sala 253 do Imecc.
“Perceptrons híbridos lineares/morfológicos Fuzzy” (mestrado). Candi-
dato: Felipe Roberto Bueno. Orientador: professor Peter Sussner. Dia 
27 de janeiro de 2015, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
“Memórias associativas L-Fuzzy com ênfase em memórias associati-
vas Fuzzy intervalares” (mestrado). Candidato: Tiago Schuster. Orien-
tador: professor Peter Sussner. Dia 28 de janeiro de 2015, às 14 horas, 
na sala 253 do Imecc.
“Modelos de classifi cação - aplicações no setor bancário” (mestrado). 
Candidato: Mateus Caetano. Orientador: professor Antonio Carlos 
Moretti. Dia 6 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“Estudos da equação de Bessel via cálculo fracionário” (doutorado). 
Candidato: Fabio Grangeiro Rodrigues. Orientador: professor Edmun-
do Capelas de Oliveira. Dia 12 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na 
sala 253 do Imecc.
“Classifi cação e estrutura de certas representações de álgebras afi m 
quantizadas” (doutorado). Candidato: Matheus Batagini Brito. Orienta-
dor: professor Adriano Adrega de Moura. Dia 20 de fevereiro de 2015, 
às 10 horas, na sala 321 do Imecc.
“Estruturas lineares na teoria de domínios de existência” (doutorado). 
Candidato: Thiago Rodrigo Alves. Orientador: professor Jorge Tulio Muji-
ca Ascui. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
“Impacto ambiental em meios aquáticos: modelagem, aproximação e 
simulação de um estudo na Baía de Buenaventura-Colômbia” (mes-
trado). Candidato: Denis Cajas Guaca. Orientador: professor João 
Frederico da C. Azevedo Meyer. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 10 
horas, na sala 324 do Imecc.
“Polinômios núcleo na reta real e no círculo unitário” (doutorado). 
Candidato: Heron Martins Felix. Orientador: professor Alagacone Sri 
Ranga. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“A má temática da dislexia. Aspectos da utilização da arte e da tecnolo-
gia na aprendizagem da matemática por alunos portadores de dislexia” 
(mestrado profi ssional). Candidato: Audino Castelo Branco. Orienta-
dora: professora Maria Aparecida Diniz Ehrhardt. Dia 20 de fevereiro 
de 2015, às 16 horas, na sala 121 do Imecc.
“Inferência bayesiana para distribuições de cauda longa” (mestrado). 
Candidato: Gustavo Henrique Tasca. Orientadora: professora Laura 
Leticia Ramos Rifo. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala 
253 do Imecc.
“Existência de ciclos limite algébricos para equações diferenciais po-
linomiais planares” (mestrado). Candidato: Paulo Raimundo Stering 
Malta. Orientador: professor Ricardo Miranda Martins. Dia 23 de feve-
reiro de 2015, às 14 horas, na sala 321 do Imecc.
“Implementação de um algoritmo multi-escala para sistemas de equa-
ções lineares de grande porte mal condicionados provenientes da dis-
cretização de problemas elípticos em dinâmica de fl uidos em meios 
porosos” (mestrado). Candidata: Paola Cunha Ferraz. Orientador: pro-
fessor Eduardo Cardoso de Abreu. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 15 
horas, na sala 253 do Imecc.
“Análise qualitativa de um modelo de propagação de dengue para 
populações espacialmente homogêneas” (mestrado profi ssional). 
Candidato: Nazime Sales Filho. Orientadora: professora Bianca Morelli 
Rodolfo Calsavara. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala 
253 do Imecc.
“Desmistifi cando o teorema fundamental da álgebra” (mestrado pro-
fi ssional). Candidata: Aline de Paula Alves. Orientador: professor 
Sergio Antonio Tozoni. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na 
sala 121 do Imecc.
“Grafos eulerianos e aplicações” (mestrado profi ssional). Candidata: 
Renata de Lacerda Martins Vulcani. Orientadora: professora Celia Pi-
cinin de Mello. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala 221 
do Imecc.Agenda de Eventos
“Transição de fase para um modelo de percolação dirigida na árvore 
homogênea” (mestrado). Candidato: Jaime Antonio Utria Valdes. Ori-
entador: professor Élcio Lebensztayn. Dia 25 de fevereiro de 2015, 
às 10 horas, no auditório do Imecc.
“Um estudo computacional de equações pseudo-parabólicas para 
mecânica dos fl uidos e fenômenos de transporte em meios porosos” 
(mestrado). Candidato: Jardel Vieira. Orientador: professor Eduardo 
Cardoso de Abreu. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala 
6 do prédio anexo do Imecc.
“Teoremas limiares para o modelo SIR estocástico de epidemia” 
(mestrado). Candidato: Mario Andrés Estrada López. Orientador: pro-
fessor Élcio Lebensztayn. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 14h30, na 
sala 321 do Imecc.
“Subespaços complementados de espaços de Banach clássicos” 
(mestrado). Candidato: Blas Melendez Caraballo. Orientador: pro-
fessor Jorge Tulio Mujica Ascui. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 16 
horas, na sala 221 do Imecc.
“Propriedades dos três espaços na teoria de espaços de Banach” 
(mestrado). Candidato: Osmar Rogerio Reis Severiano. Orientador: 
professor Jorge Tulio Mujica Ascui. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 9 
horas, na sala 221 do Imecc.
“Existência e unicidade de soluções globais suaves para a equação 
quase-geostrófi ca crítica” (mestrado). Candidato: Valter Victor Cer-
queira Moitinho. Orientador: professor Lucas Catão de Freitas Fer-
reira. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 10h30, na sala 321 do Imecc.
“Impacto ambiental e populações que interagem: uma modelagem 
inovadora, aproximação e simulações computacionais” (mestrado). 
Candidato: Tiago Yuzo Miyaoka. Orientador: professor João Frede-
rico da Costa Azevedo Meyer. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, na sala 121 do Imecc.
“Modelos de regressão beta retangular heteroscedásticos aumenta-
dos em zeros e uns” (mestrado). Candidata: Ana Roberta dos Santos 
Silva. Orientador: professor Caio Lucidius Naberezny Azevedo. Dia 
26 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 221 do Imecc.
“Equações elípticas com termos gradientes não lineares e equações 
de difusão fracionárias” (doutorado). Candidato: Matheus Correia dos 
Santos. Orientador: professor Lucas Catão de Freitas Ferreira. Dia 26 
de fevereiro de 2015, às 14h15, na sala 321 do Imecc.
“Modelos de regressão Birnbaum-Saunders baseados na distribuição 
normal assimétrica centrada” (mestrado). Candidata: Nathalia Lima 
Chaves. Orientador: professor Caio Lucidius Naberezny Azevedo. 
Dia 27 de fevereiro de 2015, às 10 horas, no auditório do Imecc.
“Um estudo de métodos numéricos Galerkin descontínuo para aproxi-
mação de problemas hiperbólicos” (mestrado). Candidato: Felipe Au-
gusto Guedes da Silva. Orientador: professor Maicon Ribeiro Correa. 
Dia 27 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sala 151 do Imecc.
“Dividindo e conquistando com quantérnios em geometria de distân-
cias” (doutorado). Candidato: Felipe Delfi ni Caetano Fidalgo. Orien-
tador: professor Carlile Campos Lavor. Dia 27 de fevereiro de 2015, 
às 10 horas, na sala 323 do Imecc.
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