
Painel da semana

Teses da semana

 FOP recebe Saulo Sousa Melo - A Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp, por meio de seu Depar-
tamento de Radiologia, recebe no dia 29 de junho, para palestra, 
o professor Saulo Leonardo Sousa Melo, residente em Radiologia 
Oral e Maxilofacial e mestrando em Diagnóstico Oral pela Univer-
sidade de Lowa (Estados Unidos). Na FOP, no período da manhã, 
das 9 às 12 horas, ele falará sobre “Residência e American Board 
em Radiologia Odontológica”. À tarde, das 13h30 às 17h30, abor-
dará “Laudos em CBCT - Modelo IOWA”. Mais detalhes pelo tele-
fone 19-2106-5384 ou e-mail comunicacao@fop.unicamp.br
 Artigos para a Studium - A revista eletrônica Studium, 
publicação virtual do Instituto de Artes (IA) da Unicamp, receberá, 
até 30 de junho, artigos e imagens para a sua edição de número 
37. O próximo exemplar da revista abordará coleções de fotografi as 
brasileiras com foco em fotografi as modernas e contemporâneas. 
Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail studium37@gmail.
com.
 Metalogenia - O Instituto de Geociências (IG) sediará, entre 1 
e 9 de julho, o Curso Latino-americano de Metalogenia com o tema 
“Hydrothermal systems: a voyage from the source to the ore”. O 
curso é aberto para estudantes, acadêmicos e profi ssionais envolvi-
dos com metalogenia, exploração mineral e mineração. Realizado 
anualmente desde 1982 em países da América Latina, seu objetivo 
é difundir os principais avanços científi cos na área de Geologia 
Econômica. Na Unicamp, o curso está sob a responsabilidade do 
professor Roberto Xavier (IG). Inscrições e outras informações no 
site http://cms.unige.ch/sciences/terre/research/Groups/mineral_
resources/latinometal/campinas15/campinas15.html
 Iniciação científi ca - A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) 
receberá, de 1 a 15 de julho, as inscrições para o XXIII Congresso 
de Iniciação Científi ca da Unicamp. Interessados devem preencher 
fi cha online e anexar resumo do trabalho, em formulário a ser dis-
ponibilizado pela PRP, a partir de 1 de julho, no link www.prp.uni-
camp.br/pibic. O evento ocorre de 17 a 19 de novembro, no Ginásio 
Multidisciplinar da Unicamp. Mais informações pelo telefone 19-
3521-4891 ou e-mail pibic@reitoria.unicamp.br
 Desafi o Unicamp - No dia 3 de Julho, às 14h30, no Cen-
tro de Convenções da Unicamp, será realizada a quinta edição da 
fi nal do Desafi o Unicamp de Inovação Tecnológica, competição de 
modelos de negócios idealizada pela Agência de Inovação Inova 
Unicamp. O evento será fechado e restrito às equipes fi nalistas, 
com a presença dos avaliadores, mentores, patrocinadores e de-
mais convidados.
 Malbatemática - Nos dias 6, 7 e 8 de julho será realizado, 
no Centro de Convenções da Unicamp (auditórios 2 e 3), o V 
Seminário Nacional de Histórias e Investigações de/em Aulas de 
Matemática (SHIAM), que é um encontro nacional de professores 
que lecionam Matemática e cuja programação pode ser acessada 
no link. https://www.fe.unicamp.br/shiam/programacao.html. Si-
multaneamente ao evento acontece uma exposição sobre Malba 
Tahan, como é mais conhecido Julio Cesar de Mello e Souza, cuja 
imensa contribuição à Educação Matemática brasileira justifi ca a 
escolha do dia 6 de maio como o Dia Nacional da Matemática. 
Com entrada franca ao público, a partir das 12 horas do dia 6 de 
julho, no auditório 1, estarão à mostra fotos, cartas, manuscritos e 
publicações daquele que é o precursor da Educação Matemática 
brasileira. A documentação compõe o acervo de Malba Tahan, que 
está sob custódia do Centro de Memória da Faculdade de Educa-
ção (FE) da Unicamp. No dia 8 de julho está programada a palestra 
“Vida e obra de Malba Tahan”, no auditório 1. Acontece às 9 horas 
e será ministrada por Sergio Lorenzato, ex-aluno de Malba Tahan, 
professor colaborador da FE e o curador da exposição denominada 
Malbatemática. Lorenzato é o coordenador do Grupo de Estudos 
e Pesquisa em Educação Matemática nos/dos Anos Iniciais (GE-
PEMAI) da FE.
 Ciência & Arte no Inverno - A Pró-Reitoria de Pesquisa 
(PRP) da Unicamp, em parceria com a Secretaria de Educação 
da Prefeitura Municipal de Campinas, lançará no mês de julho, 
o Programa-piloto Ciência & Arte no Inverno. O evento, marcado 
para acontecer de 7 a 21, deve trazer ao campus universitário, 90 
estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal. A abertura 
do Ciência & Arte no Inverno acontece às 9 horas, no auditório 
da Legolândia, na Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Na Uni-
versidade, eles desenvolverão ofi cinas de pesquisa, em diversas 
unidades, sob a orientação de docentes. O objetivo do Ciência 
& Arte no Inverno é possibilitar o contato dos alunos com a vida 
acadêmica e com os profi ssionais que compõem o ambiente uni-
versitário, bem como estimular a vocação para a pesquisa cientí-
fi ca e artística, envolvendo-os com os atuais desafi os da Ciência e 
da Arte. O Programa é apoiado pelo Fundo de Apoio ao Ensino, à 
Pesquisa e Extensão (Faepex). Mais detalhes podem ser obtidos 
pelo e-mail ciencianoinverno@reitoria.unicamp.br ou telefone 19-
3521-4614.
 CAAD Futures - O Congresso Cientifi co Internacional “CAAD 
Futures”, da área de Tecnologia da Arquitetura, que vem se repetin-
do a cada dois anos desde 1985, será realizado pela primeira vez 
no Brasil. O evento ocorrerá de 8 a 10 de julho, no auditório do 
Museu de Arte de São Paulo (MASP), com patrocínio da CAPES, 
CNPq e FAPESP, e incluirá, além das comunicações científi cas 
de praxe, palestras magistrais de arquitetos de grande destaque 
ligados à teoria, pesquisa e prática com as novas tecnologias digi-
tais. Cerca de 250 vagas serão abertas ao público externo (não 
inscrito no congresso) para assistir a essas palestras. A venda de 
convites será feita pelo próprio MASP, e a renda será doada ao 
Museu. O valor cobrado para assistir às palestras magistrais será 
de R$ 50 por dia (R$25 para estudantes), o que dá direito a as-
sistir às palestras das 17 e das 18h. Os ingressos para as palestras 
serão vendidos diretamente pelo MASP, pelo site http://masp.art.
br/masp2010/ (clicar em “comprar ingressos”) ou na bilheteria, no 
dia do evento. Mais informações sobre o congresso e eventos rela-
cionados a ele (workshops e exposição) podem ser obtidas no site 
http://caadfutures2015.fec.unicamp.br/

 Suprimentos e Logística - Estão abertas, até 12 de julho, 
as inscrições para o curso de especialização em Gestão da Cadeia 
de Suprimentos e Logística FEC-0600, do Laboratório de Apren-
dizagem em Logística e Transportes (Lalt) da Unicamp. O curso 
criado em 2004 pelo Lalt, instituição vinculada ao Departamento 
de Geotecnia e Transportes, da Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Universidade já formou mais de 
250 alunos. Esta será a 18ª turma do curso, que tem como objetivo 
executar melhorias nas diferentes áreas da Logística por meio da 
implementação de novos processos e metodologias. Outro objetivo 
é conhecer os mais modernos conceitos da área, assim como tomar 
decisões em ambientes e situações complexas. Entender o relacio-
namento das decisões da área com a estratégia de organização e 
com as demais funções da empresa, assim como conhecer os im-
pactos das decisões da área no resultado fi nanceiro da empresa e 
como gerenciar projetos de melhoria e desenvolver as habilidades 
de aprendizado contínuo, trabalho em equipe e apresentação em 
público, são outros itens previstos no curso.
 XII Caeb - Congresso Aberto de Estudantes de Biologia pro-
movido por alunos de graduação e de pós-graduação do Instituto 
de Biologia (IB) da Unicamp terá como uma das grandes atrações, 
nos dias 20 a 24 de julho, duas palestras da pesquisadora israel-
ense Ada E. Yonath, prêmio Nobel de Química de 2009. Ela vem 
para fazer uma aula inaugural na qual abordará a sua trajetória pro-
fi ssional até receber o Prêmio Nobel. Essa palestra, que acontecerá 
às 14 horas no Centro de Convenções da Universidade, será aberta 
ao público. No segundo dia, ela falará a respeito da cristalografi a de 
proteínas apenas para os participantes do congresso. Ada E. Yonat 
já esteve na Unicamp em 2011.
 23ª Sipat - Saúde, sustentabilidade e prevenção de acidentes 
são alguns temas que serão debatidos por especialistas durante 
a realização da 23ª edição da Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (Sipat). O evento com o tema “Segurança 
no trabalho, saúde e sustentabilidade: ações integradas na uni-
versidade” ocorre de 27 a 30 de julho, no Centro de Convenções 
da Unicamp. A abertura ofi cial será às 9 horas. As inscrições, gra-
tuitas, podem ser feitas no link www.cipa.unicamp.br. Na primeira 
palestra, às 10h, a médica Liliana Aparecida de Lima, psicóloga 
clínica e doutora em Educação pela Unicamp, aborda o tema: Insti-
tuto de Psicodrama e psicoterapia de grupo de Campinas”. A Sipat, 
que será realizada  juntamente com as CIPAs Funcamp, Limeira 
e Piracicaba, é aberta ao público em geral e contará com trans-
missão ao vivo pelo link http://www.ggte.unicamp.br/transmissao/. 
Outras informações pelo telefone 19-3521-7532 ou e-mail cipa@
unicamp.br
 Metodologias ativas de ensino-aprendizagem - A 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) sediará nos dias 
30 e 31 de julho, o Workshop in Active Teaching-Learning Methods. 
O evento tem como público alvo professores, alunos de pós-grad-
uação e pós-doutorandos, e constitui a 3a edição dos workshops 
realizados em 2013 e 2014, cujo objetivo é proporcionar um espaço 
para discussão e troca de experiências sobre metodologias ativas 
de ensino-aprendizagem. A programação conta com palestras e 
ofi cinas sobre ensino integrado, ensino baseado em discussão de 
casos, uso de clickers em sala de aula, modalidades sensoriais de 
aprendizagem, estresse e processo ensino-aprendizagem ministra-
dos pelos professores Robert G. Carroll (East Carolina University, 
USA), Penelope Hansen (Memorial University of Newfoundland, 
Canada), Beatriz Ramirez (Universidad de Santiago de Chile, 
Chile), Dee Silverthorn (University of Texas, USA) e Fernanda Klein 
Marcondes (FOP-UNICAMP). Consute programa detalhado no link 
www.fop.unicamp.br/ensinofi sio/. Inscrições podem ser efetudas 
até 30 de maio, exclusivamente pelo site do evento.
 Mostra Unicamp de Fotografi a - Para quem gosta de 
experiências fotográfi cas, está no ar o site da Mostra Unicamp de 
Fotografi a 2015, com editais para exposições e ofi cinas e cursos. 
As inscrições podem ser feitas até 31 de julho por meio de for-
mulário eletrônico específi co (exposições e ofi cinas). A seleção 
ocorrerá no período de 10 a 14 de agosto, e os resultados serão 
divulgados no dia 17 de agosto. Leia mais no link http://www.uni-
camp.br/unicamp/noticias/2015/06/19/mostra-unicamp-de-fotogra-
fi a-recebe-inscricoes

 Artes - “Design sonoro e interação em instalações audiovi-
suais” (doutorado). Candidato: Clayton Rosa Mamedes. Orienta-
dora: professora Denise Hortência Lopes Garcia. Dia 2 de julho de 
2015, às 14 horas, na sala de reuniões do NICS.
“Dramaturgia colaborativa: procedimentos de criação e formação” 
(doutorado). Candidato: Rafael Luiz Marques Ary. Orientador: pro-
fessor Mário Alberto de Santana. Dia 30 de julho de 2015, às 14 
horas, na sala 3 da Pós-graduação do IA.
 Ciências - “Acurácia do diagnóstico de glaucoma com um 
sistema de aprendizagem de classifi cadores híbridos utilizando me-
didas do disco óptico e camada de fi bras nervosas retiniana obtidas 
por meio de tomografi a de coerência óptica de domínio espectral” 
(doutorado). Candidato: Kleyton Arlindo Barella. Orientador: profes-
sor Vital Paulino Costa. Dia 29 de junho de 2015, às 14 horas, no 
anfi teatro da oftalmologia do HC.
“Identifi cação de proteínas diferencialmente expressas em mod-
elos animais de epilepsia” (mestrado). Candidata: Amanda Morato 
do Canto. Orientadora: professora Iscia Lopes Cendes. Dia 30 de 
junho de 2015, às 9 horas, no anfi teatro da graduação da FCM.
“Traços de personalidade em pacientes com transtornos do humor” 
(mestrado). Candidata: Maíra Esteves Brito. Orientador: professor 
Paulo Dalgalarrondo. Dia 30 de junho de 2015, às 13h30, no anfi te-
atro do Departamento de Psiquiatria da FCM.
 Computação - “Reconhecimento de emoções baseado em 
expressões faciais robusto a oclusões” (mestrado). Candidata: 
Jadisha Yarif Ramírez Cornejo. Orientador: professor Hélio Pedrini. 
Dia 1 de julho de 2015, às 14 horas, no auditório do IC.
“Alinhamento múltiplo de proteínas utilizando algoritmos genéticos” 
(mestrado). Candidato: Sergio Jeferson Rafael Ordine. Orientador: 
professor Zanoni Dias. Dia 3 de julho de 2015, às 9 horas, no au-
ditório do IC.
 Educação Física - “Métodos analíticos de intervenção 
para seis parâmetros bioquímicos com aplicabilidade no esporte” 
(mestrado). Candidata: Flaviani Abreu Guimarães Papaléo Pousa. 
Orientadora: professora Denise Vaz de Macedo. Dia 7 de julho de 
2015, às 9h30, no auditório da FEF.
“Determinação dos índices anaeróbios alático e lático em esforços 
repetidos de alta intensidade utilizando ergômetro específi co de 
tênis de mesa” (mestrado). Candidato: Willian Gabriel Felício da 
Silva. Orientador: professor Claudio Alexandre Gobatto. Dia 15 de 
julho de 2015, às 14 horas, no auditório da FEF.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Arque-
ologia da arquitetura (AA): a estratifi cação tridimensional do tempo” 
(mestrado). Candidata: Ana Teresa Cirigliano Villela. Orientadora: 
professora Regina Andrade Tirello. Dia 2 de julho de 2015, às 15 
horas, na sala CA22 da FEC.
“A conteinerização da carga urbana por meio do baú móvel: os con-
fl itos percebidos e a estratégia de disseminação” (doutorado). Can-
didato: João Carlos Barreto. Orientador: professor Carlos Alberto 
Bandeira Guimarães. Dia 3 de julho de 2015, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses 1 do prédio de aulas da FEC.
“Otimização de pórtico plano de concreto armado utilizando algorit-
mo genético e processo iterativo” (mestrado). Candidato: Wilson 

Tadeu Rosa Filho. Orientadora: professora Maria Cecília Amorim 
Teixeira da Silva. Dia 10 de julho de 2015, às 10 horas, na sala 
CA22 da FEC.
“Determinação de elementos potencialmente tóxicos em solos su-
perfi ciais localizados nos canteiros centrais das principais rodovias 
de acesso da cidade de Campinas (SP) empregando fl uorescên-
cia de raios X: dispersão por energia e refl exão total” (doutorado). 
Candidato: Felippe Benavente Canteras. Orientadora: professora 
Silvana Moreira. Dia 28 de julho de 2015, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses 1 da FEC.
 Engenharia de Alimentos - “Caracterização do extrato 
aquoso de alpiste (Phalaris canariensis L.) e avaliação dos efeitos 
antioxidantes e hipoglicemiantes” (mestrado). Candidata: Michele 
Christine Machado de Oliveira. Orientador: professor Marcelo Al-
exandre Prado. Dia 2 de julho de 2015, às 10 horas, no auditório 
do DCA da FEA.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Desenvolvi-
mento e caracterização de dosímetros para monitoração individual 
de trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação combi-
nando as técnicas de termoluminescência (TL) e luminescência 
opticamente estimulada (OSL)” (doutorado). Candidata: Anna Luiza 
Metidieri Cruz Malthez. Orientadora: professora Vera Lucia da Sil-
veira Nantes Button. Dia 29 de junho de 2015, às 9 horas, na FEEC.
“Contribuição à análise do controle de potências ativa e reativa de 
um gerador de indução com rotor bobinado conectado a uma rede 
elétrica com tensão distorcida” (mestrado). Candidato: Ramon Ro-
drigues de Souza. Orientador: professor Ernesto Ruppert Filho. Dia 
30 de junho de 2015, às 10 horas, na sala LE42 da FEEC.
“Esquemas de transferência para aprendizado profundo em clas-
sifi cação de imagens” (mestrado). Candidato: Micael Cabrera Carv-
alho. Orientador: professor Eduardo Alves do Valle Junior. Dia 1 de 
julho de 2015, às 14 horas, na FEEC.
“Soluções acessíveis para sistemas de resposta em sala de aula” 
(mestrado). Candidata: Jomara Mota Binda. Orientador: professor 
Eduardo Alves do Valle Jr. Dia 2 de julho de 2015, às 14 horas, na 
FEEC.
“Análise e controle de um sistema mecânico com dados trans-
mitidos através da rede” (mestrado). Candidato: André Marcorin 
de Oliveira. Orientador: professor Alim Pedro de Castro Gonçalves. 
Dia 10 de julho de 2015, às 10 horas, na sala PE37 da CPG da 
FEEC.
“Construindo governança eletrônica de cidades: um modelo de 
implementação de soluções para inovação e otimização da gestão 
pública” (doutorado). Candidato: Gilberto dos Santos Madeira. Ori-
entador: professor Leonardo de Souza Mendes. Dia 3 de julho de 
2015, às 10 horas, na sala de teleconferências da FEEC.
“Infl uência do reordenamento de matrizes no desempenho de mé-
todos de pontos interiores para programação linear” (doutorado). 
Candidata: Daniele Costa Silva. Orientador: professor Akebo Ya-
makami. Dia 8 de julho de 2015, às 9 horas, na sala de defesa de 
teses da FEEC.
“Caracterização experimental de gorjeio de frequência de chavea-
mento por corrente injetada de um amplifi cador óptico à semicon-
dutor” (mestrado). Candidato: Bruno Taglietti. Orientador: professor 
Evandro Conforti. Dia 28 de julho de 2015, às 14 horas, na sala 
PE12 da CPG da FEEC.
“Contribuição ao estudo e fabricação de sensores de umidade do 
solo usando a técnica da transferência de calor” (doutorado). Can-
didata: Maria Bernadete de Morais França. Orientador: professor 
José Antonio Siqueira Dias. Dia 31 de julho de 2015, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses da CPG da FEEC.
“Dinâmica populacional da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) 
em um ambiente com competição: simulações computacionais” 
(doutorado). Candidato: Miguel Tadayuki Koga. Orientador: profes-
sor Akebo Yamakami. Dia 31 de julho de 2015, às 14 horas, na 
FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Projeto, construção e teste de 
protótipo de maca para transporte de crianças entre um até dez 
anos de idade” (mestrado). Candidato: Alan Ferreira Pinheiro Tava-
res. Orientador: professor Antonio Celso Fonseca de Arruda. Dia 30 
de junho de 2015, às 15 horas, no auditório DEMM (EM39) da FEM.
“Desafi os jurídicos quanto ao desenvolvimento e à aplicação de 
iniciativas de sustentabilidade para biocombustíveis” (doutorado). 
Candidata: Bruna de Barros Correia. Orientador: professor Arnaldo 
César da Silva Walter. Dia 3 de julho de 2015, às 9 horas, na sala 
KD da FEM.
“Análise do comportamento do sistema de refrigeração utilizando 
compressor de velocidade variável” (mestrado). Candidata: Claudia 
Rosa do Espirito Santo Nobrega. Orientador: professor Luiz Felipe 
Mendes de Moura. Dia 3 de julho de 2015, às 14 horas, no auditório 
KD da FEM.
“Implementação de uma arquitetura de rede neural de convolução 
para processamento de imagens FPGA” (mestrado). Candidato: 
Carlos Caetano de Almeida. Orientador: professor Euripides Guil-
herme de Oliveira Nobrega. Dia 8 de julho de 2015, às 14h30, na 
sala KE da FEM.
“Sistema especialista pra a trefi lação a frio de barras de aço” (mes-
trado). Candidato: Ivan Alexandre Cotrick Gomes. Orientador: pro-
fessor Sergio Tonini Button. Dia 27 de julho de 2015, às 9 horas, no 
auditório K da FEM.
 Engenharia Química - “Óleos vegetais como novos coesta-
bilizadores para reações de polimerização em miniemulsão” (mes-
trado). Candidata: Joice Palma Bigon. Orientadora: professora Lil-
iane Maria Ferrareso Lona. Dia 30 de junho de 2015, às 14 horas, 
na sala de pós-graduação da FEQ.
“Estudo da infl uência dos bicos injetores sobre o escoamento gás-
sólido e as reações em um riser de FCC via CFD” (mestrado). 
Candidato: Daniel Cícero Pelissari. Orientador: professor Milton 
Mori. Dia 8 de julho de 2015, às 10 horas, na sala 7 do bloco E da 
Extensão da FEQ.
“Desenvolvimento de um simulador dinâmico de análise de conse-
quência para indústrias de processos” (mestrado). Candidata: Isa-
bela Barreto Tolentino. Orientador: professor Savio Souza Venancio 
Vianna. Dia 14 de julho de 2015, às 14h30, na sala de defesa de 
teses do bloco D da FEQ.
“Estudo computacional da infl uência de bicos injetores e internos 
em risers industriais de FCC” (doutorado). Candidato: Victor Anto-
nio de Deus Armellini. Orientador: professor Milton Mori. Dia 17 de 
julho de 2015, às 9 horas, na sala 7 do bloco E da FEQ.
“Modelagem e simulação fl uidodinâmica de sistemas gás-líquido-
sólido em leitos de lama usando CFD: síntese de metanol” (douto-
rado). Candidato: João Lameu da Silva Júnior. Orientador: profes-
sor Milton Mori. Dia 17 de julho de 2015, às 13 horas, na sala 7 do 
bloco E da FEQ.
“Estudo da avaliação de ciclo de vida do PLA: comparação entre a 
reciclagem química, mecânica e compostagem” (mestrado). Candi-
data: Marina Fernandes Cosate de Andrade. Orientadora: profes-
sora Ana Rita Morales. Dia 23 de julho de 2015, às 9 horas, na sala 
de defesa de teses do bloco D da FEQ.
“Estudo do treinamento de uma rede neural do processo de ext-
ração líquido-líquido da bromelina” (mestrado). Candidata: Camila 
Alves Silva. Orientador: professor Elias Basaile Tambourgi. Dia 24 
de julho de 2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses do bloco 
D da FEQ.
“Estudo da produção de biossurfactante usando resíduos agroin-
dustriais, com desenvolvimento de modelos estatísticos e sensor 
virtual por modelagem neural” (doutorado). Candidato: Brunno Fer-
reira dos Santos. Orientadora: professora Ana Maria Frattini Fileti. 
Dia 27 de julho de 2015, às 9 horas, na sala de defesa de teses 
da FEQ.

“Cinética da hidrólise ácida do licor obtido após pré-tratamento hi-
drotérmico” (mestrado). Candidato: Pedro Yoritomo Souza Nakasu. 
Orientadora: professora Aline Carvalho da Costa. Dia 30 de julho de 
2015, às 14 horas, na sala de defesa de teses da FEQ.
 Física - “Transporte quântico em nano-estruturas magnéticas” 
(doutorado). Candidata: Imara Lima Fernandes. Orientador: profes-
sor Guillermo Gerardo Cabrera Oyarzún. Dia 30 de junho de 2015, 
às 14 horas, no auditório de Pós-Graduação do IFGW.
 Geociências - “O tema das mudanças climáticas em cursos 
de engenharia ambiental da cidade de Uberaba, MG” (mestrado). 
Candidata: Karina da Costa Sousa. Orientadora: professora Denise 
de la Corte Bacci. Dia 1 de julho de 2015, às 8 horas, no auditório 
do IG.
“O potencial didático das imagens geocientífi cas em livros de textos 
do ensino secundário: representações gráfi cas da dinâmica interna 
da terra” (doutorado). Candidato: Edson Roberto de Souza. Orien-
tadora: professora Denise de la Corte Bacci. Dia 29 de julho de 
2015, às 14 horas, no auditório do IG.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca 
- “Aplicações da teoria da decisão e probabilidade subjetiva em 
sala de aula do ensino médio” (mestrado profi ssional). Candidata: 
Andrea de Paula Machado Moreira. Orientadora: professora Laura 
Leticia Ramos Rifo. Dia 29 de junho de 2015, às 10 horas, na sala 
253 do Imecc.
“Formalidade geométrica e números de Chern em variedades fl ag” 
(doutorado). Candidato: Ailton Ribeiro de Oliveira. Orientador: pro-
fessor Caio José Colletti Negreiros. Dia 30 de junho de 2015, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc.
“Regularização e conjuntos minimais para sistemas dinâmicos não 
suaves” (doutorado). Candidato: Douglas Duarte Novaes. Orienta-
dor: professor Marco Antonio Teixeira. Dia 6 de julho de 2015, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc.
“Métodos de aproximação Lagrangeano-Euleriano para leis de bal-
anço e leis de conservação hiperbólicas” (doutorado). Candidato: 
John Alexander Perez Sepulveda. Orientador: professor Eduardo 
Cardoso de Abreu. Dia 21 de julho de 2015, às 9 horas, na sala 
225 do Imecc.
“Sistemas de leis de balanço em problemas de dinâmica de fl uidos: 
modelagem matemática e aproximação numérica” (doutorado). 
Candidato: Abel Alvarez Bustos. Orientador: professor Eduardo 
Cardoso de Abreu. Dia 23 de julho de 2015, às 13 horas, na sala 
324 do Imecc.
 Odontologia - “Estudo para validação do uso de tissue micro-
array como método para análise imunoistoquímica de ameloblas-
tomas” (doutorado). Candidato: Rodrigo Neves Silva. Orientador: 
professor Alan Roger dos Santos Silva. Dia 3 de julho de 2015, às 
9 horas, no anfi teatro 1 da FOP.
“Análise do efeito do inibidor de fasn orlistat sobre a produção de 
il-10, il-12, ifn-y e tgf-b em células de melanoma murino b16f10” 
(mestrado). Candidato: Estêvão Azevedo Melo. Orientador: profes-
sor Edgard Graner. Dia 3 de julho de 2015, às 14 horas, no anfi te-
atro 3 da FOP.
“Efeito de métodos de avaliação na resistência de união entre 
cerâmica odontológica e cimentos resinosos” (doutorado). Can-
didato: Lucas Costa de Medeiros Dantas. Orientador: professor 
Simonides Consani. Dia 6 de julho de 2015, às 8h30, na sala da 
congregação da FOP.
“Avaliação de teste de fl exão para cerâmicas odontológicas” (dou-
torado). Candidato: João Paulo Lyra e Silva. Orientador: professor 
Lourenço Correr Sobrinho. Dia 6 de julho de 2015, às 14 horas, na 
sala da congregação da FOP.
“Avaliação mecânica da fi xação com placas de avanço pré-dobra-
das e placas convencionais para osteotomia le fort i” (doutorado). 
Candidato: Leandro Souza Pozzer. Orientador: professor Jose Ri-
cardo de Albergaria Barbosa. Dia 8 de julho de 2015, às 9 horas, 
no anfi teatro 4 da FOP.
“Avaliação de intervenções educativas em saúde bucal com esco-
lares” (mestrado profi ssional). Candidata: Denise Cristina Aceituno 
Braulio Simpriano. Orientador: professor Fabio Luiz Mialhe. Dia 8 
de julho de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 1 da FOP.
“Sistemas adesivos universais: resistência de união ao esmalte e 
dentina, padrão de fratura e análise ultramorfológica” (doutorado). 
Candidato: Paulo Moreira Vermelho. Orientador: professor Marcelo 
Giannini. Dia 17 de julho de 2015, às 8h30, na sala da congregação 
da FOP.
“Avaliação da prevalência de ateromas calcifi cados da carótida em 
radiografi as panorâmicas de pacientes com câncer de cabeça e 
pescoço submetidos à radioterapia” (mestrado). Candidata: Renata 
Lucena Markman. Orientador: professor Marcio Ajudarte Lopes. Dia 
24 de julho de 2015, às 14 horas, na sala da congregação da FOP.
“Efi cácia e efetividade dos selantes em lesões proximais incipien-
tes: revisão sistemática e metanálise” (mestrado profi ssional) Can-
didata: Sabrina Hundertmarch Paz. Orientador: professor Antonio 
Carlos Pereira. Dia 27 de julho de 2015, às 9 horas, no anfi teatro 
3 da FOP.
 Química - “Antimicrobianos veterinários: controle e qualidade 
em medicamentos e sorção e determinação em solos” (doutorado). 
Candidata: Livia Maniero Peruchi. Orientadora: professora Susanne 
Rath. Dia 14 de julho de 2015, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
“Eletrólito polimérico gel contendo óxido de grafeno reduzido para 
aplicação em células solares sensibilizadas por corante” (mestra-
do). Candidato: Paulo Ernesto Marchezi. Orientadora: professora 
Ana Flávia Nogueira. Dia 17 de julho de 2015, às 9 horas, no min-
iauditório do IQ.
“Aplicação da técnica de RMN 19F DOSY no estudo de mistu-
ras complexas” (mestrado). Candidato: Guilherme Fonseca Dal 
Poggetto. Orientador: professor Cláudio Francisco Tormena. Dia 17 
de julho de 2015, às 9 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Síntese total de diidropiran-2-onas naturais: tarchonantuslactona, 
criptolatifoliona, criptomoscatonas D1, D2 e E3” (mestrado). Candi-
dato: Luiz Fernando Toneto Novaes. Orientador: professor Ronaldo 
Aloise Pilli. Dia 21 de julho de 2015, às 14 horas, no miniauditório 
do IQ.
“Espectrometria de massas ambiente aplicada à Química Forense: 
busca de marcadores para detecção de explosivo ANFO e caracter-
ização de agentes oxidantes inorgânicos” (mestrado). Candidato: 
Vinicius Veri Hernandes. Orientador: professor Marcos Nogueira 
Eberlin. Dia 22 de julho de 2015, às 14 horas, na sala IQ14 do IQ.
“Complexos de Ag(I) e Cu(II) com sulfonamidas: síntese, caracter-
ização estrutural e estudos de atividade antibacteriana” (mestrado). 
Candidata: Julia Helena Bormio Nunes. Orientador: professor Pe-
dro Paulo Corbi. Dia 24 de julho de 2015, às 9h30 horas, no min-
iauditorio do IQ.
“Biodiesel: síntese etílica e estabilidade à oxidação” (mestrado). 
Candidato: Willian Leonardo Gomes da Silva. Orientador: profes-
sor Matthieu Tubino. Dia 31 de julho de 2015, às 14 horas, na sala 
312 da FEQ.
“Síntese do fragmento C1−C35 do macrolídeo oxopoliênico mari-
nisporolídeo A” (doutorado). Candidato: Emilio Carlos de Lucca 
Júnior. Orientador: professor Luiz Carlos Dias. Dia 31 de julho de 
2015, às 14 horas, na Sala IQ01 do IQ.
“Dinâmica físico-química da transferência de prótons nos estados 
fundamental e excitado dos isômeros constitucionais de orto-(2-im-
idazoil)naftol” (mestrado). Candidato: Luís Gustavo Teixeira Alves 
Duarte. Orientador: professor René Alfonso Nome Silva. Dia 31 de 
julho de 2015, às 14 horas, na sala IQ05 do IQ.
“Mobilidade de nanopartículas de prata em solos típicos do estado 
de São Paulo” (mestrado). Candidato: Alejandro Yopasá Arenas. 
Orientadora: professora Anna Hélène Fostier. Dia 31 de julho de 
2015, às 14 horas, na sala IQ14 do IQ.
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