
“Consequências geométricas associadas à limitação do tensor de 
Bakry-Émery-Ricci” (mestrado). Candidato: Pedro Manfrim Magalhães 
de Paula. Orientador: professor Diego Sebastian Ledesma. Dia 27 de 
fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 121 do Imecc.
“Otimização ergódica para difeomorfi smos de Anosov” (mestrado). 
Candidato: Lino Ramada Ferreira Junior. Orientador: professor Eduar-
do Garibaldi. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 15 horas, na ala 224 
do Imecc.
“Teoria da matriz de transição” (doutorado). Candidato: Ewerton Ro-
cha Vieira. Orientadora: professora Ketty Abaroa de Rezende. Dia 5 
de março de 2015, às 10 horas, na sala 321 do Imecc.
“Modelos para dados censurados sob a classe de distribuições mis-
turas de escala Skew-Normal” (mestrado). Candidata: Monique Bettio 
Massuia. Orientador: professor Víctor Hugo Lachos Dávila. Dia 6 de 
março de 2015, às 10 horas, na sala 151 do Imecc.
“Equações parabólicas quase lineares e fl uxos de curvatura média em 
espaços euclidianos” (mestrado). Candidato: Eduardo Eizo Aramaki 
Hitomi. Orientador: professor Olivâine Santana de Queiroz. Dia 6 de 
março de 2015, às 14 horas, na sala 121 do Imecc.
“Quantização vetorial utilizando códigos esféricos” (mestrado profi s-
sional). Candidato: Fabiano Boaventura de Miranda. Orientador: pro-
fessor Cristiano Torezzan. Dia 6 de março de 2015, às 14 horas, na 
sala 6 do prédio anexo do Imecc.
“Estatística e a teoria de conjuntos Fuzzy” (doutorado). Candidato: 
José Alejandro González Campos. Orientador: professor Víctor Hugo 
Lachos Dávila. Dia 6 de março de 2015, às 15 horas, na sala 151 do 
Imecc.
 Odontologia - “Determinantes sociais, saúde bucal, rendimento 
escolar e qualidade de vida em crianças e adolescentes” (doutorado). 
Candidata: Janice Simpson de Paul. Orientador: professor Fabio Luiz 
Mialhe. Dia 14 de janeiro de 2015, às 8h30, na sala da Congregação 
da FOP.
“Infl uência da utilização de nanopartículas de dióxido de silício ou 
polissiloxano acrilado sobre propriedades físicas de materiais resino-
sos” (mestrado). Candidata: Cristiane Rumi Fujiwara Yanikian. Orien-
tador: professor Luis Roberto Marcondes Martins. Dia 26 de janeiro de 
2015, às 9 horas, na sala da congregação da FOP.
“Avaliação da casuística dos atendimentos realizados nos serviços de 
plantão de urgências e de traumatismos dentários da FOP-Unicamp” 
(mestrado). Candidata: Andrea Cardoso Pereira. Orientador: profes-
sora Adriana de Jesus Soares. Dia 30 de janeiro de 2015, às 9 horas, 
no anfi teatro 3 da FOP.
“Avaliação da tomografi a computadorizada de feixe cônico e da radio-
grafi a periapical no diagnóstico de reabsorções radiculares em dentes 
traumatizados” (doutorado). Candidato: Thaigo Farias Rocha Lima. 
Orientadora: professora Adriana de Jesus Soares. Dia 2 de fevereiro 
de 2015, às 8h30 no anfi teatro 2 da FOP.
“Desenvolvimento e validação de um instrumento de medida para 
avaliar as práticas de controle de infecção em radiologia odontológica” 
(mestrado). Candidata: Eliana Dantas da Costa. Orientadora: profes-
sora Glaucia Maria Bovi Ambrosano. Dia 2 de fevereiro de 2015, às 9 
horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Semaphorinas e neuropilinas em tumores de glândulos salivares” 
(doutorado). Candidato: Felipe Paiva onseca. Orientador: professor 
Pablo Agustin Vargas. Dia 2 de fevereiro de 2015, às 13h30, no an-
fi teatro 1 da FOP.
“Técnicas de retalho semilunar com ou sem associação à proteína de-
rivada na matriz do esmalte para o tratamento de recessões gengivais 
classe I de Miller: estudo clínico controlado randomizado” (mestrado). 
Candidata: Isabela Lima França. Orientador: professor Enilson Anto-
nio Sallum. Dia 3 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no anfi teatro 3 
da FOP.
“Preparo, caracterização e avaliação do uso de nanoesferas de plga 
contendo doxiciclina associado ao debridamento periodontal no trata-
mento da periodontite crônica avançada” doutorado). Candidato: Lu-
cas Alves Moura. Orientador: professor Antonio Wilson Sallum. Dia 4 
de fevereiro de 2015, às 8h30, no anfi teatro 1 da FOP.
“Caracterização da microbiota e efeito do preparo químico-mecânico 
e da medicação intracanal na redução de microorganismos, endo-
toxinas e citocinas pró-infl amtórias em dentes com insucesso do 
tratamento endodôntico e presença de lesão periapical” (mestrado). 
Candidato: Marlos Barbosa Ribeiro. Orientadora: professora Brenda 
Paula Figueiredo de Almeida Gomes. Dia 6 de fevereiro de 2015, às 
8h30, no anfi teatro 3 da FOP.
“Análise da virulência de biofi lmes de candida albicans desenvolvidos 
sob diferentes condições” (doutorado). Candidato: Yuri Wanderley 
Cavalcanti. Orientador: professor Wander José da Silva. Dia 6 de fe-
vereiro de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 4 da FOP.
“Tensões mecânicas causadas pela distalização de molares superio-
res” (doutorado). Candidata: Carla Scanavini Croci. Orientador: pro-
fessor Paulo Henrique Ferreira Caria. Dia 6 de fevereiro de 2015, às 9 
horas, no anfi teatro 1 da FOP.
“Desempenho químico e mecânico de compósitos experimentais com 
análogos biomiméticos e fosfatos de cálcio para a remineralização da 
dentina” (doutorado). Candidata: Klissia Romero Felizardo. Orienta-
dor: professor Mario Alexandre Coelho Sinhoreti. Dia 6 de fevereiro de 
2015, às 14 horas, no anfi teatro 2 da FOP.
“Avaliação dos efeitos da curcumina na terapia fotodinâmica aplicada 
em biofi lme supragengival: uma nova abordagem como tratamento 
coadjuvante em pacientes ortodônticos com gengivite induzida por 
placa”(mestrado). Candidata: Ana Lívia Fileto Santana. Orientador: 
professor Antonio Wilson Sallum. Dia 6 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Distribuição das tensões ao redor dos implantes com diferentes 
desajustes em infraestruturas de prótese total fi xa” (doutorado). Can-
didata: Gabriela Cassaro de Castro. Orientador: professor Mauro 
Antonio de Arruda Nóbilo. Dia 9 de fevereiro de 2015, às 8h30, no 
anfi teatro 1 da FOP.
“Efeito de dentifrício fl uoretado e aplicação profi ssional de fl uoreto no 
controle de cárie de esmalte e de dentina radicular” (doutorado). Can-
didata: Constanza Estefany Fernandez Gonzalez. Orientador: profes-
sor Jaime Aparecido Cury. Dia 10 de fevereiro de 2015, às 8h30, na 
sala da comgregação da FOP.
“Infl uência da morfologia craniofacial na análise tridimensional das 
vias aéreas superiores” (mestrado). Candidata: Danieli Moura Brasil. 
Orientador: professor Francisco Haiter Neto. Dia 10 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Avaliação da união cerâmica vítrea/cimento resinoso usando diferen-
tes soluções contendo silano” (mestrado). Candidato: Fabian de Jesus 
Murillo Gomez. Orientador: professor Mario Fernando de Goes. Dia 10 
de fevereiro de 2015, às 14 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Avaliação da maturidade esquelética através dos estágios de mine-
ralização dentária em indivíduos brasileiros” (mestrado). Candidata: 
Luciana Jácome Lopes. Orientadora: professora Deborah Queiroz de 
Freitas França. Dia 11 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 
3 da FOP.
“Análise da resistência do ligamento periodontal, da organização do 
colágeno e da expressão de metaloproteinases de matriz 2 e 9 nos 
incisivos de ratos irradiados” (mestrado). Candidato: Leonardo Vieira 
Pedroni. Orientador: professor Pedro Duarte Novaes. Dia 13 de feve-
reiro de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Análise das propriedades físico-químicas de compósitos auto-adesi-
vos e bulk-fi ll” (doutorado). Candidata: Ana Paula Piovezan Fugolin. 
Orientador: professor Simonides Consani. Dia 19 de fevereiro de 
2015, às 14 horas, no anfi teatro 4 da FOP.
“Infl uência da incorporação de solventes nas propriedades físico-
químicas de infi ltrantes resinosos experimentais” (doutorado). Candi-
data: Tatiany Gabrielle Freire Araújo. Orientador: professor Americo 
Bortolazzo Correr. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 8h30, no anfi teatro 
4 da FOP.
“Análises antropométrica tridimensionais para determinação da an-
cestralidade e dimorfi smo sexual em indivíduos brasileiros - estudo 
em tomografi a de feixe cônico” (mestrado). Candidato: Rafael Araujo. 
Orientador: professor Felippe Bevilacqua Prado. Dia 20 de fevereiro 
de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 4 da FOP.
“Efeito de diferentes cores e do tempo pós-fotoativação na dureza 
knoop do cimento resinoso” mestrado). Candidata: Marina Barrêto 
Pereira Moreno. Orientador: professor Lourenço Correr Sobrinho. Dia 
20 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Análise das características clinicopatológicas de carcinomas espino-
celulares orais em pacientes jovens” (doutorado). Candidata: Juliana 
Cristina Frare. Orientador: professor Marcio Ajudarte Lopes. Dia 20 de 
fevereiro de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 2 da FOP.

“Estudo da expressão de osteopontina em sistemas de coculturas de 
células osteoblásticas e epiteliais neoplásicas humanas e seus efei-
tos sobre o fenótipo neoplásico e a ativação osteoplástica” (doutora-
do). Candidato: Lucas Novaes Teixeira. Orientador: professor Paulo 
Tambasco de Oliveira. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na 
sala da Congregação da FOP.
“Resistência à fratura e transformação de fase em coroas monolíticas 
de zircônia submetidas a envelhecimento hidrotérimco ou mecânico” 
(mestrado). Candidata: Edmara Tatiely Pedroso Bergamo. Orienta-
dor: professor Wander Jose da Silva. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 
8h30, no anfi teatro 4 da FOP.
“Avaliação eletromiográfi ca dos músculos trapézio, esternocleido-
mastoideo, temporal anterior, masseter e supra-hioides, em pacien-
tes desdentados totais portadores de desordem temporomandibular 
tratados com aparelhos oclusais lisos e planos” (doutorado). Can-
didata: Ana Lívia Piza Micelli. Orientador: professor Wilkens Aurelio 
Buarque e Silva. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no anfi tea-
tro 1 da FOP.
“Efi cácia terapêutica da associação do aconselhamento e do apare-
lho estabilizador plano sobre a dor crônica presente na dor miofacial” 
(mestrado). Candidato: Giancarlo de La Torre Canales. Orientadora: 
professora Celia Marisa Rizzatti Barbosa. Dia 23 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, no anfi teatro 4 da FOP.
“Infl uência do excesso de Primer ou clorexidina na adaptação marginal, 
nanoinfi ltração e resistência à união de sistemas adesivos após en-
velhecimento termomecânico” (mestrado). Candidata: Suelem Chasse 
Barreto. Orientador: professor Luis Alexandre Maffei Sartini Paulillo. 
Dia 23 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Análise microestrutural de sítios ósseos implantares da maxila 
reconstruídos com enxertos ósseos autógeno e xenógeno” (douto-
rado). Candidata: Karla de Faria Vasconcelos. Orientador: professor 
Frab Noberto Boscolo. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no 
anfi teatro 2 da FOP.
“Efeito da fumaça de cigarro nas propriedades físicas e químicas do 
esmalte e dentina e na resistência de união à resina composta utili-
zando diferentes sistemas adesivos” (mestrado). Candidata: Jéssica 
Dias Theobaldo . Orientador: professor Flavio Henrique Baggio Agui-
ar. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de seminários 
da morfologia da FOP.
“Efeito do método de ativação e armazenamento na resistência à 
fl exão biaxial de cimentos resinosos dual” (mestrado). Candidata: 
Renally Bezerra Wanderley e Lima. Orientador: professor Mario 
Fernando de Goes. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no 
anfi teatro 3 da FOP.
“Efeito da aplicação do plasma de argônio associado ao peróxido 
de hidrogênio na cor, composição e rugosidade do esmalte dental” 
(mestrado). Candidata: Melissa Araújo Ruivo. Orientador: professor 
Marcelo Giannini. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no an-
fi teatro 3 da FOP.
“Estudo transversal da condição perirradicular e qualidade do trata-
mento endodôntico e restaurador em uma população brasileira 
através de tomografi as computadorizadas cone beam” (mestrado). 
Candidata: Aline Cristine Gomes. Orientador: professor Alexandre 
Augusto Zaia. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 8h30, no anfi teatro 
3 da FOP.
“Sorpção de água, solubilidade em água e transmissão de forças de 
PPRS confeccionadas em poli(metilmetacrilato) e poliamida” (dou-
torado). Candidato: Leonardo Henrique Vadenal Panza. Orientador: 
professor Wander Jose da Silva. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 
8h30, na sala de seminários 2 da odontologia social da FOP.
“Avaliação da cerâmica reforçada por di-silicato de lítio após su-
cessivas termo-prensagens no comportamento mecânico, óptico e 
caracterização” (doutorado). Candidato: Guilherme Bottene Guarda. 
Orientador: professor Lourenço Correr Sobrinho. Dia 24 de fevereiro 
de 2015, às 8h30 no anfi teatro 2 da FOP.
“Efeito da aplicação de diferentes dentifrícios previamente ao 
clareamento dental nas propriedades físicas e conteúdo mineral do 
esmalte” (mestrado). Candidato: Waldemir Francisco Vieira Junior. 
Orientador: professor Jose Roberto Lovadino. Dia 24 de fevereiro de 
2015, às 8h30, na sala de seminários da ortodontia da FOP.
“Expressão de proteínas relacionadas à diferenciação do ducto inter-
calado em neoplasias de glândula salivar: estudo imunohistoquímico” 
(mestrado). Candidata: Camila Andrea Concha Gomez. Orientadora: 
professora Albina Messias de Almeida Milani Altemani. Dia 24 de fe-
vereiro de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Avaliação do padrão microbiológico e infl amatório de fi lhos de in-
divíduos portadores de periodontite agressiva generalizada” (mes-
trado). Candidata: Mabelle de Freitas Monteiro. Orientador: professor 
Marcio Zaffalon Casati. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na 
sala de seminários da periodontia da FOP.
“Avaliação do aquecimento e do envelhecimento em propriedades do 
infi ltrante icon” (doutorado). Candidata: Milena Maria Pierre Santos 
Caldeira. Orientador: professor Luis Roberto Marcondes Martins. Dia 
24 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala de seminários morfologia 
da FOP.
“Avaliação do potencial remineralizador de um sistema adesivo ex-
perimental com análogos biométricos e fosfatos de cálcio bioativos” 
(mestrado). Candidato: Gabriel Flores Abuna. Orientador: professor 
Mario Alexandre Coelho Sinhoreti. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 9 
horas, no anfi teatro 4 da FOP.
“Infl uência do tratamento clareador na estabilidade de cor de lesões 
em esmalte infi ltradas e na degradação de infi ltrantes” (doutorado). 
Candidata: Giovana Spagnolo Albamonte de Araújo. Orientadora: 
professora Regina Maria Puppin Rontani. Dia 24 de fevereiro de 
2015, às 14 horas, no anfi teatro 4 da FOP.
“Indices cpi e psr na avaliação da doença periodontal em adultos e 
idosos” (mestrado). Candidata: Marcela di Moura Barbosa. Orienta-
dora: professora Karina Gonzales Silvério Ruiz. Dia 24 de fevereiro 
de 2015, às 14 horas, no anfi teatro 3 da FOP.
“Avaliação biomecânica de próteses parciais fi xas implantossuporta-
das na região anterior da maxila” (doutorado). Candidata: Livia Fors-
ter Ribeiro. Orientador: professor Altair Antoninha Del Bel Cury. Dia 
25 de fevereiro de 2015, às 8h30, na sala de seminários da ortodontia 
da FOP.
“Prevalência de traumatismos dentários e indicadores de risco em 
escolares de 6 a 17 anos de Piracicaba - SP e região e avaliação 
do conhecimento dos professores sobre a conduta de emergência 
em trauma dental” (mestrado). Candidata: Ana Carolina Correia Lau-
rindo de Cerqueira Neto. Orientadora: professora Adriana de Jesus 
Soares. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 8h30, na sala de seminários 
da endodontia da FOP.
“Avaliação do papel do marcador de superfície cd166 na diferencia-
ção osteoblástica/cementoblástica de células mesenquimais indife-
renciadas do ligamento periodontal de humanos” (mestrado). Can-
didato: Guilherme Henrique Costa Oliveira. Orientadora: professora 
Karina Gonzales Silvérios Ruiz. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 8h30, 
na sala de seminários da periodontia da FOP.
“Infl uência do pré-aquecimento na resistência de união de agentes 
cimentados utilizados para a fi xação de pinos de fi bra de vidro” (dou-
torado). Candidata: Natalia Maria Aparecida Hernandes da Fonseca. 
Orientador: professor Flavio Henrique Baggio Aguiar. Dia 25 de fe-
vereiro de 2015, às 9 horas, na sala de seminários da morfologia 
da FOP.
“Efeito de uma solução antioxidante na resistência da união da den-
tina da câmara pulpar tratada com hipoclorito de sódio e diferentes 
sistemas adesivos” (mestrado). Candidata: Aline Carvalho Girotto. 
Orientadora: professora Fernanda Miori Pascon. Dia 25 de fevereiro 
de 2015, às 9 horas, na sala de seminários odontopediatria da FOP.
“Avaliação do meloxicam como substância radioprotetora na osteor-
radionecrose em mandíbulas de ratos irradiados” (mestrado). Can-
didata: Mayra Cristina Yamasaki. Orientadora: professora Deborah 
Queiroz de Freitas França. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 9 horas, 
no anfi teatro 2 da FOP.
“Infl uência da inclinação de implantes e da secção transversal da 
barra-clipe com desajuste horizontal na distribuição de tensões em 
overdentures” (mestrado). Candidato: Ricardo Armini Caldas. Orien-
tador: professor Rafael Leonardo Xediek Consani. Dia 25 de feve-
reiro de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 4 da FOP.
“Centros de especialidades odontológicas como unidade de refe-
rência das neoplastias malignas de boca atendidas no hospital do 
câncer da união oeste paranaense de controle e combate ao câncer 
- uopeccan” (doutorado). Candidato: Alexandre Almeida Webber. 
Orientador: professor Mario Ajudarte Lopes. Dia 25 de fevereiro de 
2015, às 14 horas, no anfi teatro 1 da FOP.

“Análise do padrão de metilação de sequências line-1 e dos genes 
sfrp1, sfrp2 e tp73 na infl amação e câncer de boca” (doutorado). 
Candidata: Danielle Portinho. Orientadora: professora Ana Paula de 
Souza Pardo. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no anfi teatro 
2 da FOP.
“Avaliação de propriedades físico-químicas de compósitos resinoso 
bulk-fi ll” (mestrado). Candidata: Bruna Marin Fronza. Orientador: pro-
fessor Marcelo Giannini. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 8h30, na 
sala de seminários da endodontia da FOP.
“Infl uência dos fatores biomecânicos associados às reabilitações 
unitárias implanto-suportadas e da condição óssea sobre a estrutura 
e comportamento biomecânico do tecido ósseo” (doutorado). Can-
didata: Germana de Villa Camargos. Orientadora: professora Altair 
Antoninha Del Bel Cury. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 8h30, na sala 
de seminários da periodontia da FOP.
“Associação dos polimorfi smos nos genes hoxd1, tnp1, msx1, tcof1, 
fgfr1, col2a1, wnt3 e timp3 com fi ssuras de lábio e/ou palato não-
sindrômica em uma população brasileira” (mestrado). Candidato: Re-
nato de Assis Machado. Orientador: professor Ricardo Della Coletta. 
Dia 26 de fevereiro de 2015, às 8h30, no salão nobre da FOP.
“O efeito da interação de sistemas adesivos multi-mode e cimentos 
resinosos de polimerização química e dual em dentina” (doutorado). 
Candidata: Isadora Rabela Guimarães. Orientador: professor Mario 
Fernando de Goes. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 8h30, na sala de 
seminários da ortodontia da FOP.
“Avaliação da relação entre as estruturas ósseas da atm nos padrões 
esqueléticos i, ii e iii por meio da tomografi a computadorizada de 
feixe cônico” (doutorado). Candidata: Laura Ricardina Ramírez So-
telo. Orientador: professor Frab Norberto Boscolo. Dia 26 de fevereiro 
de 2015, às 9 horas, na sala da congregação da FOP.
“Avaliação do efeito de agentes dessensibilizantes aplicados pre-
viamente ao tratamento clareador de consultório” (mestrado). Can-
didato: Isabel Ferreira Barbosa. Orientador: professor Luis Alexandre 
Maffei Sartini Paulillo. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na 
sala de seminário da morfologia da FOP. 
“Efeito de diferentes temperaturas de volatilização de solventes de 
sistemas adesivos sobre a estabilização da camada híbrida” (dou-
torado). Candidata: Larissa Sgarbosa Napoleão de Araujo. Orienta-
dora: professora Giselle Maria Marchi Baron. Dia 26 de fevereiro de 
2015, às 13h30, na sala de seminários da morfologia da FOP.
“Relação entre estado nutricional, cárie, exposição ao açúcar e fa-
tores sociais em pré-escolares de 3 a 5 anos” (doutorado). Candi-
data: Marcela Pinto Monteiro de Oliveira. Orientadora: professora 
Marines Nobre dos Santos Uchoa. Dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, no anfi teatro 4 da FOP.
“Infl uência de diferentes sistemas de fotoiniciação em propriedades 
químicas e mecânicas de sistemas adesivos simplifi cados experi-
mentais” (mestrado). Candidato: Diogo Dressano. Orientador: profes-
sor Adriano Fonseca de Lima. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 8h30, 
no salão nobre da FOP.
“Mecanobiologia do tecido ósseo alveolar na região dos molares em 
ratos com trauma oclusal” (doutorado). Candidato: Alexandre Ro-
drigues Freire. Orientador: professor Paulo Henrique Ferreira Caria. 
Dia 27 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala de seminários da 
fi siologia da FOP.
“Avaliação da densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo e 
níveis séricos de cálcio, fósforo e magnésio em ratos submetidos à 
dieta diária de café e refrigerantes à base de cola e guaraná” (douto-
rado). Candidata: Maria Beatriz Carrazzone Cal Alonso. Orientador: 
professor Plauto Christopher Aranha Watanabe. Dia 27 de fevereiro 
de 2015, às 9 horas, no salão nobre da FOP.
 “Infl uência do número de implantes no comportamento biomecânico 
de overdentures mandibulares implanto-suportadas/retidas: análise 
fotoelástica” (mestrado). Candidata: Júlia Trevizam Campana. Orien-
tador: professor Rafael Leonardo Xediek Consani. Dia 27 de fevereiro 
de 2015, às 9 horas, na sala de seminários da periodontia da FOP.
“Avaliação dos valores de tons de cinza de simuladores de tecidos 
moles em imagens por tomografi a computadorizada de feixe cônico” 
(mestrado). Candidato: Gustavo Machado Santaella. Orientadora: 
professora Luciana Asprino. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 13h30, 
no anfi teatro 3 da FOP.
“Infl uência da técnica úmida com dimetilsulfóxido na resistência de 
união à dentina de sistemas adesivos convencionais e autocondicio-
nantes” (doutorado). Candidato: Thiago Henrique Scarabello Stape. 
Orientador: professor Luis Roberto Marcondes Martins. Dia 27 de fe-
vereiro de 2015, às 13h30, na sala de seminários da radiologia da FOP.
“Condições de crescimento infl uenciam as características estruturais 
e de virulência de biofi lmes de candida e streptococcus formados 
sobre modelos in vitro de mucosa oral humana” (doutorado). Can-
didata: Martinna de Mendonça e Bertolini. Orientadora: professora 
Altair Antoninha Bel Bel Cury. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 13h30, 
no anfi teatro 4 da FOP.
“Efeitos de diferentes meios de armazenamento em propriedades 
físicas do esmalte clareado: um estudo in vitro vs. in situ” (mestrado). 
Candidata: Marília Zeczkowski. Orientadora: professora Debora 
Alves Nunes Leite Lima. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na 
sala de seminários da ortodontia da FOP.
“Análise da expressão imunoistoquímica de proteínas da via de sina-
lização wnt/beta-catenina em lesões de queilite actínica” (doutorado). 
Candidata: Sabrina Nogueira Dutra. Orientadora: professora Rebeca 
de Souza Azevedo. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no 
anfi teatro 2 da FOP.
“Análise das propriedades mecânicas dos tecidos dentários de pa-
cientes submetidos à radioterapia in vivo” (doutorado). Candidata: 
Roberta Galetti. Orientador: professor Alan Roger dos Santos Silva. 
Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de seminários da 
morfologia da FOP.
“Avaliação do efeito antifúngico e inibição de fatores morfológicos em 
candida spp, por espécies de mentha spp” (doutorado). Candidata: 
Simone Nataly Busato. Orientador: professor Jose Francisco Hofl ing. 
Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de seminários da 
microbiologia da FOP.
“Avaliação de propriedades físico-químicas de infi ltrantes experi-
mentais com adição de partículas de vidro bioativas” (doutorado). 
Candidata: Ravana Angelini Sfalcin. Orientador: professor Americo 
Bortolazzo Correr. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no an-
fi teatro 1 da FOP.
“Efeito da ciclagem termo-mecânica na resistência de união e adap-
tação marginal de sistemas adesivos à dentina” (doutorado). Candi-
dato: Carlos da Cunha Oliveira Junior. Orientador: professor Luis Ro-
berto Marcondes Martins. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, 
na sala de seminários de materiais dentários da FOP.
“Associação entre comportamentos em saúde bucal e variáveis bio-
psicossociais em escolares de Piracicaba-SP” (doutorado). Candida-
ta: Luale Leão Ferreira. Orientadora: professora Rosana de Fatima 
Possobon. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala de semi-
nários de odontologia social da FOP.
“Análise da infl uência de um novo regulador de transcrição gênica na 
adaptação de streptococcus mutans à saliva humana” (doutorado). 
Candidata: Natália Leal Vizoto. Orientadora: professora Renata de 
Oliveira Mattos Graner. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na 
sala de seminários da periodontia da FOP.
 Química - “Espectroscopia Raman e quimiometria como ferra-
mentas analíticas para química forense e paleontologia” (doutorado). 
Candidata: Mariana Ramos de Almeida. Orientador: professor Ronei 
Jesus Poppi. Dia 28 de janeiro de 2015, às 14 horas, no miniauditório 
do IQ.
“Nanoestruturas de carbono para o armazenamento de hidrogênio: 
estudos computacionais” (doutorado). Candidata: Tatiana Mello da 
Costa Faro. Orientador: professor Munir Salomão Skaf. Dia 28 de 
janeiro de 2015, às 14 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Petroleômica por FT-ICR MS: avaliando a efi ciência da ionização 
dos compostos polares de petróleo” (mestrado). Candidato: Marcos 
Albieri Pudenzi. Orientador: professor Marcos Nogueira Eberlin. Dia 
29 de janeiro de 2015, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“O papel estrutural de cossolutos derivados de cinamato para a forma-
ção de micelas gigantes de surfactantes catiônicos” (mestrado). Candi-
dato: Karl Jan Clinckspoor. Orientador: professor Edvaldo Sabadini. Dia 
29 de janeiro de 2015, às 14 horas, na sala E-312 do IQ.
“Grandezas excesso de soluções líquidas binárias de glicóis + água 
a diferentes temperaturas e pressão atmosférica” (doutorado). Can-
didata: Heloisa Emi Hoga. Orientador: professor Pedro Luiz Onófrio 
Volpe. Dia 30 de janeiro de 2015, às 9 horas, no miniauditório do IQ.

“Síntese e caracterização estrutural de complexos metálicos com 
ligantes bioativos n,o-doadores, e estudo de suas atividades biológi-
cas in vitro” (doutorado). Candidato: Marcos Alberto de Carvalho. Ori-
entador: professor Pedro Paulo Corbi. Dia 25 de fevereiro de 2015, 
às 9 horas, na E312 da FEQ. 
“Aplicações de mobilidade iônica e espectrometria de massas em 
misturas complexas: Proteômica e petroleômica” (doutorado). Can-
didato: Hector Henrique Ferreira Koolen. Orientador: professor Fábio 
Cesar Gozzo. Dia 2 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no miniau-
ditório do IQ.
“Desenvolvimento e validação de método para determinação de 
cádmio em carnes de caprinos, ovinos e avestruz” (mestrado). Can-
didata: Taise Suéllen de Castro Porto Aranha. Orientadora: profes-
sora Solange Cadore. Dia 5 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no 
miniauditório.
“Medidas de FPS: Correlação do fator de proteção solar medido in 
vivo x in vitro por NIR e HPLC” (mestrado). Candidata: Daiane Camilo 
Nery. Orientadora: professora Susanne Rath. Dia 6 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, na sala E312 do IQ.
“Infl uência do grau de redução do óxido de grafeno eletroquimica-
mente reduzido nas suas propriedades químicas e eletroquímicas” 
(doutorado). Candidata: Maiuí Nagao Lindqquer de Camargo. Orien-
tador: professor Lauro Tatsuo Kubota. Dia 10 de fevereiro de 2015, 
às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“Triboeletrização: evidências da participação de reações mecano-
químicas” (mestrado). Candidata: Lia Beraldo da Silveira Balestrin. 
Orientador: professor Fernando Galembeck. Dia 12 de fevereiro de 
2015, às 14 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Modifi cação de eletrodos com óxido/hidróxido de níquel e acopla-
mento em sistema de difusão gasosa para a determinação de etanol 
em amostras de vinho de cana-de-açúcar”(mestrado). Candidata: 
Gabriela Furlan Giordano. Orientador: professor Lauro Tatsuo Kubo-
ta. Dia 12 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“Ligantes 2-(1H-imidazol-2-IL) heteroatil e seus complexos de Fe (II) 
e Ru (II)” (mestrado). Candidato: Eduardo Guimarães Ratier de Ar-
ruda. Orientador: professor André Luiz Barboza Formiga. Dia 19 de 
fevereiro de 2015, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
“Avaliação dos teores de Cd e Pb em chocolates comercializados no 
Brasil” (mestrado). Candidato: Javier Erok Lobatón Villa. Orientadora: 
professora Solange Cadore. Dia 19 de fevereiro de 2015, às 9 horas, 
no sala IQ14 do IQ.
“Obtenção fotoquímica de nanocompósito baseado em azul da Prús-
sia e óxido de grafeno reduzido” (mestrado). Candidata: Pãmyla Lay-
ene dos Santos. Orientador: professor Juliano Alves Bonacin. Dia 20 
de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Caracterização de epóxido hidrolases do tipo α,β e leh de actino-
bactérias do gênero streptomyces” (mestrado). Candidata: Gabriela 
Desireé Tormet González. Orientadora: professora Luciana Gonzaga 
de Oliveira. Dia 20 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala E312 
do IQ.DIA 20
“Estudo teórico da interação de benzbromarona (BZB) com 
β-Ciclodextrina” (mestrado). Candidato: Iran da Luz Sousa. Orienta-
dor: professor Nelson Henrique Morgon. Dia 23 de fevereiro de 2015, 
às 9 horas, na sala IQ01 do IQ.
“Copolímeros anfi fílicos em bloco de metacrilato de sacarose e meta-
crilato de metila obtidos por polimerização controlada” (doutorado). 
Candidata: Ana Paula Rodrigues Camilo. Orientadora: professora 
Maria Isabel Felisberti. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 13h30, no 
miniauditório do IQ.
“Conyza canadensis: isolamento de compostos bioativos, quantifi ca-
ção e determinação de atividade antifúngica” (mestrado). Candidato: 
Rafael Silveira Porto. Orientadora: professora Susanne Rath. Dia 23 
de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala E312 do IQ.
“Investigação in situ da infl uência reversível da não-estequiometria 
sobre o perfi l da banda Raman do óxido de cério(IV)” (mestrado). 
Candidato: Isaías de Castro Silva. Orientador: professor Italo Odone 
Mazali. Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala IQ01 do IQ.
“Silicatos lamelares contendo alumínio aplicados na remoção de 
corantes, pesticida e metais, incluindo liberação controlada de fár-
macos” (doutorado). Candidato: Khalid Ahmed. Orientador: professor 
José de Alencar Simoni. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 9 horas, no 
miniauditório do IQ.
“Processos biocatalíticos aplicando epóxido hidrolases, óxido 
redutases e transaminases” (doutorado). Candidata: Bruna Zucoloto 
da Costa. Orientadora: professora Anita Jocelyne Marsaioli. Dia 24 
de fevereiro de 2015, às 9: horas, na sala IQ14 do IQ.
“Estudo reológico e calorimétrico de micelas como reticulantes de 
celuloses hidrofobicamente modifi cadas” (mestrado). Candidato: 
Eduardo José Creatto. Orientador: professor Edvaldo Sabadini. Dia 
24 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala E312 do IQ.
“Espectometria de massas por FT-ICR e Orbitrap: Química forensa, 
análise de petróleo e seus derivados” (doutorado). Candidato: Edu-
ardo Morgado Schmidt. Orientador: professor Marcos Nogueira Eber-
lin. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“Análise de Franck-Condon para pireno suportado em fi lmes poli-
méricos e estudo comparativo entre as espectroscopias Raman nos 
domínios da frequência e do tempo” (mestrado). Candidato: Willian 
Francisco Cordeiro Dantas. Orientador: professor René Alfonso 
Nome Silva. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala E312 
do IQ.
“Estudos espectroscópicos de complexos mono e dinucleares de 
lantanídeos contendo ligantes 2-tenoiltrifl uoroacetilacetonato, óxido 
de trifenilfosfi na e óxido de [2-(difenilfosforil)etil]difenilfosfi na” (mes-
trado). Candidato: Lanousse Petiote. Orientador: professor Fernando 
Aparecido Sigoli. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 
IQ14 do IQ.
“Caracterização estrutural da stanniocalcina-1 por proteômica estru-
tural” (mestrado). Candidato: Állan Jhonathan Ramos Ferrari. Orien-
tador: professor Fábio Cesar Gozzo. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 
14 horas, n sala IQ01 do IQ.
“Síntese e caracterização de fi lmes de nanopartículas de hema-
tita (α-Fe2O3) e óxido de grafeno reduzido para aplicação em fotode-
gradação da água para a geração de hidrogênio” (mestrado). Candi-
dato: Saulo do Amaral Carminati. Orientadora: professora Ana Flávia 
Nogueira. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 9 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Explorando novas metodologias em espectrometria de massas com 
ionização ambiente e fl uorescência de raios x de energia dispersiva” 
(doutorado). Candidato: Nicolas Vilczaki Schwab. Orientador: pro-
fessor Marcos Nogueira Eberlin. Dia 25 de fevereiro de 2015, às 14 
horas, no miniauditório do IQ.
“Aprimoramento do Modelo QTAIM/CCFDF: Como descrever a vi-
bração de moléculas” (doutorado). Candidato: Arnaldo Fernandes 
da Silva Filho. Orientador: professor Roy Edward Bruns. Dia 25 de 
fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Estruturas de cristais líquidos lamelares obtidos pela associação de 
brometos de dialquildimetilamônio em solução” (mestrado). Candi-
dato: Guilherme Augusto Ferreira. Orientador: professor Watson Loh. 
Dia 23 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Retenção de fragrâncias em cabelos caucasianos virgens e desco-
loridos” (mestrado). Candidato: André Luiz Affonso Medice Silva. Ori-
entadora: professora Anita Jocelyne Marsaioli. Dia 27 de fevereiro de 
2015, às 9 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Poliuretanas ternárias segmentadas” (doutorado). Candidato: Rafael 
Bergamo Trinca. Orientadora: professora Maria Isabel Felisberti. Dia 
27 de fevereiro de 2015, às 13h30, no miniauditório do IQ.
“Biovidros derivados do 45S5: os efeitos do Nb2O5 ou modifi cação 
de superfície com Ca2+ sobre a estrutura e bioatividade” (doutorado). 
Candidato: João Henrique Lopes. Orientador: professor Celso Apa-
recido Bertran. Dia 27 de fevereiro de 2015, às 14 horas, na sala 
IQ14 do IQ.
“Análise conformacional de alguns ésteres metílicos de aminoácidos 
e seus N-acetil derivados” (doutorado). Candidato: Claudimar Junker 
Duarte. Orientador: professor Roberto Rittner Neto. Dia 5 de março de 
2015, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
“Novas abordagens para microextração em fase sólida (SPME): ex-
tração empregando fi bra resfriada e uso de recobrimentos poliméri-
cos iônicos líquidos” (mestrado). Candidata: Bruna Regina de Toledo 
Sampaio. Orientador: professor Fabio Augusto. Dia 6 de março de 
2015, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
 Tecnologia - “Nova etiqueta chipless de rfi d com comunicação 
redundante” (mestrado). Candidato: Gilberto de Tadeu Santos Souza. 
Orientador: professor Leonardo Lorenzo Bravo Roger. Dia 19 de feve-
reiro de 2015, às 10 horas, na sala de defesa de teses da FT.
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