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 Artes - “O preparador corporal e o trânsito da concepção para 
o corpo em cena” (mestrado). Candidato: Daniel Silva Leuback 
Lopes. Orientadora: professora Verônica Fabrini Machado de Al-
meida. Dia 19 de janeiro de 2016, às 9 horas, na sala 2 da CPG 
do IA.
“Arte performática no campo das Artes Visuais no Brasil e a con-
strução de uma poética pessoal” (mestrado). Candidata: Verônica 
Güdde Beutner. Orientadora: professora Sylvia Helena Furegatti. 
Dia 20 de janeiro de 2016, às 14 horas, na Galeria de Artes Uni-
camp (Gaia).
“A tecnologia e a interatividade como disparadores de processos 
de criação no teatro” (doutorado). Candidato: Daniel Alberti Perez. 
Orientadora: professora Suzi Frankl Sperber. Dia 22 de janeiro de 
2016, às 9 horas, no IA.
“Gestos em close-up: por um desenho aproximativo” (mestrado). 
Candidato: José Carlos Suci Júnior. Orientadora: professora Lygia 
Arcuri Eluf. Dia: 22 de janeiro de 2016, às 14 horas, no IA.
“Os jogos digitais vistos pelo jogador: análise de aspectos narra-
tivos” (mestrado). Candidato: Felipe Orsini Martinelli. Orientador: 
professor José Armando Valente. Dia 25 de janeiro de 2016, às 13 
horas, na sala 2 no prédio da pós-graduação do IA.
“Livros didáticos de ensino de arte: avaliação e análise crítica” 
(mestrado). Candidata: Denise Valarini. Orientadora: professora 
Lucia Helena Reily. Dia 26 de janeiro de 2016, às 14 horas, no IA.
“Encontros possíveis” (mestrado). Candidata: Daniela Cavalin Ave-
lar. Orientadora: professora Lucia Eustáchio Fonseca Ribeiro. Dia 
28 de janeiro de 2016, às 10 horas, na Galeria de Artes da Unicamp.
“Movimento-livre: procedimentos para permanência. Um estudo 
sobre a presença” (mestrado). Candidata: Flora Gussonato. Orien-
tador: professor Marcelo Ramos Lazzaratto. Dia 28 de janeiro de 
2016, às 9 horas, na sala 3 da CPG do IA.
“Processos de criação e leitura de livros de imagem: interlocuções 
entre artistas e crianças” (doutorado). Candidata: Hanna Talita Gon-
çalves Pereira de Araújo. Orientadora: professora Lucia Reily. Dia 
28 de janeiro de 2016, às 13h30, na sala 2 da CPG do IA.
“Quando o chão não basta - refl exões sobre a virtuose acrobática 
em uma criação aérea circense” (mestrado). Candidato: Gabriel 
Coelho Mendonça. Orientadora: professora Daniela Gatti. Dia 29 
de janeiro de 2016, às 9 horas, na sala AC03 do Paviartes do IA.
“Epígrafes arquitetônicas: relações entre tipografi a, arquitetura 
e contexto histórico - estudo de caso de Monteiro, Heinsfurter e 
Rabinovitch” (mestrado). Candidata: Taisa Hayashi Isayama. Orien-
tadora: professora Anna Paula Silva Gouveia. Dia 29 de janeiro de 
2016, às 9 horas, na sala 2 da CPG do IA.
“Poéticas do “Ouvir em Cena”: escuta e percepção vocal no encon-
tro palavra-corpo” (mestrado). Candidata: Gisele Alves Nunes. Ori-
entadora: professora Mariana Baruco Machado Andraus. Dia 29 de 
janeiro de 2016, às 14 horas, na sala 3 da CPG do IA.
“O processo criativo em quadrinhos humorísticos: Um estudo de 
caso do desenvolvimento da série ‘Hellpets’” (mestrado). Candi-
data: Tatiane Colevati dos Santos. Orientador: professor Hermes 
Renato Hildebrand. Dia 29 de janeiro de 2016, às 14 horas, no IA.
“Processos criativos de Moacir Santos: a invenção do Brasil” (dou-
torado). Candidato: Sergio Gaia Bahia. Orientador: professor José 
Eduardo Ribeiro de Paiva. Dia 22 de fevereiro de 2016, às 9 horas, 
na sala 3 da Pós-graduação do IA.
“Dez ponteios para piano de Nilson Lombardi: uma análise para 
interpretação” (mestrado). Candidata: Lúcia Helena Fernandes Bis-
mara de Melo. Orientador: professor Mauricy Matos Martin. Dia 22 
de fevereiro de 2016, às 14 horas, na sala 2 da Pós-graduação 
do IA.
“Música visual granular” (doutorado). Candidato: Fernando Falci de 
Souza. Orientador: professor Adolfo Maia Júnior. Dia 22 de fever-
eiro de 2016, às 14 horas, no NICS do IA.
“Estudo comparativo do aprendizado do violão no ambiente presen-
cial e no ambiente digital através da pesquisa semi-experimental” 
(doutorado). Candidato: Roberto Marcos Gomes de Onófrio. Orien-
tador: professor José Eduardo Ribeiro de Paiva. Dia 24 de fevereiro 
de 2016, às 14 horas, na sala 3 da Pós-graduação do IA.
““As Bonecas” de Oscar Lorenzo Fernandez e Lina Pires de Cam-
pos: aspectos pianísticos para o ensino da performance” (doutora-
do). Candidata: Ellen de Albuquerque Boger Stencel. Orientadora: 
professora Maria José Dias Carrasqueira de Moraes. Dia 25 de 
fevereiro de 2016, às 14 horas, no IA.
“Música sacra em Campinas: 1772 a 1870” (doutorado). Candi-
dato: Clayton Júnior Dias. Orientadora: professora Adriana Giarola 
Kayama. Dia 26 de fevereiro de 2016, às 9h30, na sala 3 da Pós-
graduação do IA.
“As novas topografi as do inferno: de Dante a Blade Runner” (mes-
trado). Candidato: Paulo de Tarso Coutinho Viana de Souza. Orien-
tador: professor Ernesto Boccara. Dia 26 de fevereiro de 2016, às 
10 horas, no LIS do IA.
“A escrita pianística nas canções de Ernst Mahle” (doutorado). Can-
didata: Eliana Asano Ramos. Orientadora: professora Maria José 
Dias Carrasqueira de Moraes. Dia 26 de fevereiro de 2016, às 14 
horas, no IA.
“O “lado B” da linha evolutiva: Nelson Gonçalves e a “má” música 
popular brasileira dos anos 1940 e 1950” (doutorado). Candidato: 
Adelcio Camilo Machado. Orientador: professor José Roberto Zan. 
Dia 26 de fevereiro de 2016, às 14 horas, no IA.
“Ensino de desenho online - possibilidades e limites” (mestrado). 
Candidata: Flávia de Andrade Tonelli. Orientador: professor José 
Armando Valente. Dia 27 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sala 2 
da Pós-graduação do IA.
“Composição textual assistida por computador” (doutorado). Can-
didato: Wander Vieira Rodrigues. Orientador: professor Jônatas 
Manzolli. Dia 29 de fevereiro de 2016, às 14 horas, no Núcleo Inter-
disciplinar de Comunicação Sonora do IA.
“Orquestração: instrumentos de metal e seu uso na primeira metade 
do século XVIII” (doutorado). Candidato: José Antônio Branco Ber-
nardes. Orientador: professor Eduardo Augusto Ostergren. Dia 29 
de fevereiro de 2016, às 14 horas, no IA.
 Biologia - “Técnicas de restauração de fi sionomias camp-
estres do cerrado e fatores ecológicos atuantes” (mestrado). Can-
didata: Natashi Aparecida Lima Pilon. Orientadora: professora 
Giselda Durigan. Dia 20 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sala de 
defesa de teses do prédio da Pós-graduação do IB.
“Análise por UHPLC-MSde acetato de octrotida e seus produtos 
de degradação” (mestrado). Candidato: Diego Aparecido Ramos. 
Orientadora: professora Alexandra Christine Helena Frankland 
Sawaya. Dia 26 de janeiro de 2016, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses do bloco O do IB.
“Estudo da reatividade vascular e atividade cardíaca de ratos pro-
venientes de dois modelos de hipertensão: genética e induzida” 
(doutorado). Candidata: Ana Gabriela Conceição Vertamatti. Orien-
tadora: professora Dora Maria Grassi Kassisse. Dia 28 de janeiro 

de 2016, às 14 horas, na sala de defesa de teses do prédio da 
CPG do IB.
“Formigas em bromélias: efeitos em cascata sobre a diversidade 
de artrópodes, ciclagem de nutrientes e ecofi siologia das plantas 
hospedeiras” (doutorado). Candidata: Ana Zangirólame Gonçalves. 
Orientador: professor Gustavo Quevedo Romero. Dia 29 de janeiro 
de 2016, às 9 horas, na sala de defesa de teses do prédio da Pós-
graduação do IB.
“Estudo do efeito do estresse por subjugação social sobre o com-
portamento nociceptivo de camundongos e mecanismos neurobi-
ológicos associados” (mestrado). Candidato: Marco Oreste Finoc-
chio Pagliusi Junior. Orientador: professor Carlos Amilcar Parada. 
Dia 4 de fevereiro de 2016, às 14 horas, na sala de defesa de teses 
do 1o. andar do prédio da CPG do IB.
“Investigação microbiológica, condições de crescimento e potencial 
metabólico para a busca de produtos naturais bioativos no fungo 
endofítico Cladosporium spp. (AC-1) isolado de Annona cacans 
(Annonaceae)” (mestrado). Candidato: Alvaro José Hernandez Tas-
co. Orientador: professor Marcos José Salvador. Dia 18 de fevereiro 
de 2016, às 9 horas, na sala de defesa de teses do bloco O do B.
“Estudos estruturais e funcionais de uma fosfolipase A2 homóloga 
K49 purifi cada do veneno de Crotalus oreganus abyssus” (douto-
rado). Candidato: José Rafael de Almeida. Orientador: professor 
Sérgio Marangoni. Dia 18 de fevereiro de 2016, às 14 horas, na 
sala IB11 do prédio da CPG do IB.
“Estruturação de comunidades e potencial para efeitos indiretos de 
plantas polinizadas por beija-fl ores da Floresta Atlântica” (mestra-
do). Candidato: Pedro Joaquim Bergamo. Orientadora: professora 
Marlies Sazima. Dia 19 de fevereiro de 2016, às 9 horas, na sala 
IB11 do prédio da Pós-graduação do IB.
“Avaliação da interação da glutaminase isoforma Kidney-type 
(KGA) com receptor nuclear Peroxisome proliferator-activated re-
ceptor gama (PPAR-γ)” (doutorado). Candidata: Carolina Aparecida 
de Guzzi Cassago. Orientadora: professora Sandra Martha Gomes 
Dias. Dia 21 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sala de defesa do 
bloco O do IB.
“Efeito do treinamento físico aeróbio na reatividade vascular de ar-
téria femoral de ratos alimentados com dieta hiperlipídica” (mestra-
do). Candidata: Amanda Christine da Silva Sponton. Orientadora: 
professora Maria Andréia Delbin. Dia 22 de fevereiro de 2016, às 9 
horas, na sala IB11 do prédio da CPG do IB.
“Formação e caracterização dos complexos formados entre recep-
tores de hormônios tireoidianos e coativadores” (mestrado). Candi-
data: Tábata Renée Doratioto. Orientadora: professora Ana Caro-
lina Migliorini Figueira. Dia 22 de fevereiro de 2016, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses do bloco O do IB.
“Interações entre formigas, membracídeos, fl ores e visitantes fl o-
rais em vegetação de cerrado: estudo experimental com Byrsonima 
intermedia A. Juss (Malpighiaceae)” (mestrado). Candidato: Javier 
Eduardo Ibarra Isassi. Orientador: professor Paulo Sérgio Moreira 
Carvalho de Oliveira. Dia 23 de fevereiro de 2016, às 9 horas, na 
sala de defesa de teses do prédio da Pós-graduação do IB.
“Papel do tecido adiposo perivascular em aorta de camundongos 
treinados e alimentados com dieta hiperlipídica” (mestrado). Can-
didata: Andressa Silva Sousa. Orientadora: professora Maria An-
dréia Delbin. Dia 23 de fevereiro de 2016, às 9 horas, na sala da 
congregação do IB
“Ocupação e uso da paisagem por mamíferos de médio e grande 
porte em um grande remanescente de Mata Atlântica e a importân-
cia de áreas de alto grau de proteção” (doutorado). Candidata: 
Mariana Nagy Baldy dos Reis. Orientadora: professora Eleonore 
Zulnara Freire Setz. Dia 23 de fevereiro de 2016, às 14 horas, na 
sala da congregação do IB.
“Efeitos da suplementação de óleo de arroz no comportamento 
alimentar e fígado de ratos Wistar” (mestrado). Candidata: Juliana 
Pascuotte Cândido. Orientadora: professora Denise Vaz de Mace-
do. Dia 25 de fevereiro de 2016, às 9h30, na sala da congregação 
do IB.
“Efeito do antioxidante coenzima q10 e do bloqueador de cálcio 
nifedipina sobre células musculares distrófi cas” (mestrado). Can-
didata: Daniela Sayuri Mizobuti. Orientadora: professora Elaine 
Minatel. Dia 26 de fevereiro de 2016, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses do bloco O do IB.
“Estrutura populacional de lianas em um fragmento da fl oresta es-
tacional semidecídua no sudeste do Brasil e na fl oresta amazônica 
no leste do Equador” (doutorado). Candidata: Luciana de Campos 
Franci. Orientador: professor Fernando Roberto Martins. Dia 26 de 
fevereiro de 2016, às 14 horas, na sala IB11 do prédio da Pós-
graduação do IB.
“Ecologia populacional do gastropoda Neritina virginea (Linnaeus, 
1758) na zona entremarés da Baía do Araçá, litoral norte de São 
Paulo” (mestrado). Candidato: Rafael Kenji Murayama. Orientado-
ra: professora Antonia Cecilia Zacagnini Amaral. Dia 29 de fevereiro 
de 2016, às 14 horas, na sala IB11 do prédio da Pós-graduação 
do IB.
 Ciências Médicas - “Estudo de utilização de medicamentos 
anti-hipertensivos por usuários de estratégias saúde da família da 
região centro-oeste de Poços de Caldas-MG” (mestrado). Candida-
ta: Gabriella Guimarães e Silva. Orientadora: professora Letícia de 
Las Mercedes Marín León. Dia 5 de janeiro de 2016, às 14 horas, 
no anfi teatro da CPG da FCM.
“Uso da nanoemulsão lipídica associada ao paclitaxel como modu-
lador da resposta cicatricial da cirurgia fi ltrante de glaucoma em 
olhos de coelho” (mestrado). Candidato: Marcelo Luís Occhiutto. 
Orientador: professor Vital Paulino Costa. Dia 18 de janeiro de 
2016, às 9h30, no anfi teatro da Oftalmologia da FCM.
“Apoio matricial paideira: a arte de cuidar” (mestrado). Candidata: 
Priscila de Paula Marques. Orientadora: professora Mariana Dorsa 
Figueiredo. Dia 22 de janeiro de 2016, às 8h30, no auditório da 
Congregação da FCM.
“Sintomas de depressão e ansiedade estão associados a alter-
ações na conectividade funcional da Default Mode Network em 
pacientes com Acidente Vascular Cerebral isquêmico subagudo” 
(mestrado). Candidata: Jéssica Elias Vicentini. Orientador: profes-
sor Li Li Min. Dia 29 de janeiro de 2016, às 9h30, na sala amarela 
da secretaria de Pós-graduação da FCM.
“Desconstruindo 5S: como a gestão visual ativa nosso cérebro?” 
(mestrado). Candidata: Gabriela Salim Spagnol. Orientador: pro-
fessor Li Li Min. Dia 29 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sala 
amarela CPG da FCM.
“Avaliação clínica e radiográfi ca dos cotovelos dos pacientes lesa-
dos medulares” (mestrado). Candidata: Fabiana de Godoy Casi-
miro. Orientador: professor Alberto Cliquet Junior. Dia 1 de fevereiro 
de 2016, às 13h30, no anfi teatro da Ortopedia da FOP.
“Impacto biopsicossocial da indicação, procedimento e resultado da 
biópsia de próstata” (mestrado). Candidato: Walker Wendell Laran-
ja. Orientador: professor Leonardo Oliveira Reis. Dia 2 de fevereiro 
de 2016, às 9h30, no anfi teatro da CPG da FCM.
“Segurança no uso de medicamentos em unidade de internação on-
cológica especializada na saúde da mulher” (mestrado). Candidata: 
Amanda Canato Ferracini. Orientadora: professora Priscila Gava 
Mazzola. Dia 4 de fevereiro de 2016, às 9 horas, no anfi teatro do 
Departamento de Patologia Clínica da FCM.

“Gestão da assistência farmacêutica na região do grande ABC: um 
estudo de caso” (mestrado profi ssional). Candidata: Paula Martins 
Santucci. Orientadora: professora Priscila Maria Stolses Bergamo 
Francisco. Dia 4 de fevereiro de 2016, às 9 horas, no anfi teatro 
Departamento Saúde Coletiva da FCM.
“Associação da síndrome da rede axilar com os parâmetros circu-
latórios do membro superior após abordagem cirúrgica axilar para 
o tratamento do câncer de mama” (mestrado). Candidata: Cintia 
Furlan. Orientador: professor Luis Otávio Zanatta Sarian. Dia 4 de 
fevereiro de 2016, às 9 horas, no anfi teatro do subsolo do Caism.
“Avaliação respiratória por meio da capnografi a volumétrica em 
obesos grau III e indivíduos eutrófi cos: estudo comparativo” (mes-
trado). Candidata: Débora Aparecida Oliveira Modena. Orientador: 
professor Elinton Adami Chaim. Dia 11 de fevereiro de 2016, às 9 
horas, no anfi teatro da CPG FCM.
“Uso de pessário para tratamento do prolapso genital” (mestrado). 
Candidata: Suelene Costa de Albuquerque Coelho. Orientadora: 
professora Cassia Raquel Teatin Juliato. Dia 12 de fevereiro de 
2016, às 9 horas, no anfi teatro Kazue Panetta do CAISM.
“Quantifi cação e caracterização das populações de monócitos na 
aterosclerose humana” (mestrado). Candidato: Amauri da Silva 
Justo Junior. Orientadora: professora Maria Heloísa Souza Lima 
Blotta. Dia 12 de fevereiro de 2016, às 9h30, no anfi teatro da Pe-
diatira da FCM.
“Gestão da integralidade do cuidado a usuárias com câncer de 
mama em acompanhamento na rede de saúde de Campinas, SP” 
(mestrado). Candidata: Ana Lucia Montini Ribeiro. Orientadora: pro-
fessora Maria da Graça Garcia Andrade. Dia: 15 de fevereiro 2016, 
às 9 horas, no auditório do Departamento de Saúde Coletiva.
“A prática de Yoga no tratamento da dor associada à endometriose” 
(doutorado). Candidata: Andrea de Vasconcelos Gonçalves. Orien-
tador: professor Luis Guillermo Bahamondes. Dia 17 de fevereiro 
de 2016, às 14 horas, no anfi teatro Kazue Panetta do Caism.
“Análise de polimorfi smos de grupos sanguíneos: impacto no diag-
nóstico laboratorial e clínico” (mestrado). Candidata: Ane Caroline 
Gaspardi. Orientadora: professora Lilian Maria de Castilho. Dia 18 
de fevereiro de 2016, às 9 horas, no anfi teatro do Hemocentro.
“Um olhar sobre a coorte Brasil-Colômbia de trabalhadores da 
saúde: possíveis efeitos da implementação da norma NR-32 e das 
condutas” (doutorado). Candidata: Ehidee Isabel Gomez La Rotta. 
Orientador: professor Heleno Rodrigues Corrêa-Filho. Dia 18 de 
fevereiro de 2016, às 13 horas, na sala da congregação na FCM.
“Exercícios físicos na gestação de alto risco: Estudos translacionais 
e modelo experimental” (doutorado). Candidata: Karina Tamy Ka-
sawara. Orientador: professor João Luiz de Carvalho Pinto e Silva. 
Dia 19 de fevereiro de 2016, às 9 horas, no anfi eatro Kazue Panetta 
do Caism.
“Avaliação da agressividade de lesões de partes moles utilizando 
PET/CT com 18F-FDG” (doutorado). Candidata: Aline Lopes Garcia 
Leal. Orientadora: professora Elba Etchebehere. Dia 19 de fever-
eiro de 2016, às 9 horas, no anfi teatro da Pós-graduação da FCM.
“O processo de trabalho da enfermagem nos CAPS III de Campi-
nas na perspectiva da clínica ampliada e compartilhada” (mestrado 
profi ssional). Candidata: Nara Fabiana Mariano Santos Mattos. Ori-
entadora: professora Marta Fuentes Rojas. Dia 19 de fevereiro de 
2016, às 14 horas, na sala laranja da CPG da FCM.
“Investigação sorológica para riquétsias do grupo da febre macu-
losa em pacientes com diagnóstico laboratorial negativo para den-
gue e/ou leptospirose e/ou doença meningocócica nos municípios 
de Atibaia e Bragança Paulista, SP” (mestrado). Candidata: Juli-
ana Anacleto Cabral Prata. Orientadora: professora Maria Rita 
Donalísio Cordeiro. Dia 19 de fevereiro de 2016, às 14 horas, no 
anfi teatro da CPG da FCM.
“Ganho de peso gestacional: desfechos maternos e perinatais 
segundo a curva de Atalah e a proposta de uma nova curva para 
mulheres brasileiras” (doutorado). Candidata: Sirlei Siani Morais. 
Orientadora: professora Fernanda Garanhani de Castro Surita. Dia 
22 de fevereiro de 2016, às 14 horas, no anfi teatro do subsolo do 
Caism.
“Os sentidos do cuidado em saúde” (mestrado). Candidato: Octávio 
Augusto Contatore. Orientador: professor Nelson Filice de Barros. 
Dia 22 de fevereiro de 2016, às 14 horas, no anfi teatro da CPG 
da FCM.
“Avaliação do perfi l toxicológico de novas moléculas derivadas de 
xilitol como alternativas conservantes em produtos cosméticos” 
(doutorado). Candidata: Jéssica Eleonora Pedroso Sanches Sil-
veira. Orientadora: professora Mary Luci de Souza Queiroz. Dia 23 
de fevereiro de 2016, às 9 horas, no anfi teatro da Farmacologia 
da FCM.
“A implantação do Telessaúde Campinas” (mestrado profi ssional). 
Candidata: Valeria Cristina Jodjahn Figueiredo. Orientador: profes-
sor Carlos Roberto Correa. Dia 23 de fevereiro de 2016, às 13, na 
sala azul da FCM.
“Efeitos da Resolvina D2 na atenuação da infl amação hipotalâmica 
na obesidade” (doutorado). Candidata: Lívia Aparecida D’Avila 
Bitencourt Pascoal Biazzo. Orientador: professor Lício Augusto 
Velloso. Dia 24 de fevereiro de 2016, às 9 horas, no anfi teatro do 
Gastrocentro.
“Bioenergética mitocondrial hepática em Pacu (Piaractus mesopo-
tamicus)” (mestrado). Candidata: Genoefa Amália Dal’Bó. Orienta-
dor: professor Anibal Eugenio Vercesi. Dia 24 de fevereiro de 2016, 
às 9 horas, no anfi teatro da CPG da FCM.
“Avaliação da participação de macrófagos M1 e M2 na resposta 
contra o fungo dimórfi co Paracoccidioides brasiliensis” (doutorado). 
Candidato: Munir Regini Paião. Orientador: professor Ronei Lucia-
no Mamoni. Dia 24 de feveriero de 2016, às 13h30, na sala laranja 
da CPG da FCM.
“Diferenciais de saúde entre homens e mulheres em estudo de 
base populacional” (doutorado). Candidata: Tássia Fraga Bastos. 
Orientadora: professora Marilisa Berti de Azevedo Barros. Dia 24 
de fevereiro de 2016, às 14 horas, no auditório do Departamento de 
Saúde Coletiva da FCM.
“Perfi l da retirada da ventilação mecânica dos pacientes vítimas de 
traumatismo cranioencefálico grave” (mestrado). Candidata: Dan-
iela Cristina dos Santos Faez. Orientador: professor Antonio Luis 
Eiras Falcão. Dia 24 de fevereiro de 2016, às 14 horas, na sala 
verde da CPG da FCM.
“O modelo de atenção em saúde mental vivenciado” (mestrado 
profi ssional). Candidata: Daniela Machado de Odriozola. Orienta-
dor: professor Rubens Bedrikow. Dia 25 de fevereiro de 2016, às 9 
horas, na sala amarela da CPG da FCM.
“Medicalização da Infância” (mestrado). Candidata: Sandra Braghi-
ni. Orientador: professor Gastão Wagner de Souza Campos. Dia 25 
de fevereiro de 2016, às 9 horas, na sala laranja da CPG da FCM.
“Sentidos e signifi cados atribuídos por pacientes de um centro de 
atenção psicossocial álcool e drogas a internação compulsória” 
(mestrado profi ssional). Candidato: Américo Orlando de Azevedo. 
Orientador: professor Tadeu de Paula Souza. Dia 25 de fevereiro 
de 2016, às 9h30, no anfi teatro da CPG da FCM.
“Fisioterapia respiratória com pressão positiva intermitente: uma 
análise comparativa em relação ao tratamento convencional na 
remoção do dreno de tórax” (mestrado). Candidata: Ana Paula 

Ragonete dos Anjos. Orientador: professor Luiz Cláudio Martins. 
Dia 25 de fevereiro de 2016, às 10 horas, no auditório do CIPED 
da FCM.
“Anosmia seletiva da doença de Parkinson” (doutorado). Candi-
dato: Philip George Glass Andrade. Orientadora: professora Laura 
Silveira-Moriyama. Dia 25 de fevereiro de 2016, às 13 horas, na 
sala verde da CPG da FCM.
“Práticas profi ssionais e resistências na construção do cuidado 
em rede em saúde mental em uma microrregião de Campinas/
SP” (mestrado). Candidato: Daniel Vannucci Dobies. Orientadora: 
professora Solange L’Abbate. Dia 25 de fevereiro de 2016, às 14 
horas, no anfi teatro da CPG da FCM.
“Estudo da radioproteção e padrões técnicos dos serviços de ra-
diodiagnóstico médico sob o olhar da vigilância sanitária de Campi-
nas/SP “(mestrado profi ssional). Candidato: Fábio Rodrigo Gaspar 
Bella. Orientador: professor Herling Gregorio Aguilar Alonzo. Dia 25 
de fevereiro de 2016, às 14 horas, na sala azul da CPG da FCM.
“As bases moleculares e a distribuição geográfi ca da Picnodisos-
tose no Brasil” (doutorado). Candidata: Thais Fenz Araujo. Orienta-
dora: professora Denise Pontes Cavalcanti. Dia 25 de fevereiro de 
2016, às 14 horas, na sala amarela da PG da FCM.
“Narrativas de usuários do SUS: modos de vida, demandas clínicas 
e cuidados de saúde” (doutorado). Candidata: Claudia Furia Cesar. 
Orientador: professor Gastão Wagner De Sousa Campos. Dia 26 de 
fevereiro de 2016, às 8h30, no auditório do Departamento Saúde 
Coletiva da FCM.
“Avaliação e contratualização na vigilância em saúde: caminhos 
possíveis” (mestrado profi ssional). Candidato: Dário Nunes dos 
Santos. Orientadora: professora Maria Filomena de Gouveia Vilela. 
Dia 26 de fevereiro de 2016, às 9 horas, na sala verde da CPG da 
FCM.
“Análise institucional das práticas de enfermagem em uma unidade 
básica de saúde” (mestrado profi ssional). Candidata: Michele Cam-
pagnoli. Orientadora: professora Luciane Maria Pezzato. Dia 26 de 
fevereiro de 2016, às 9 horas, na sala azul da CPG da FCM.
“Mudança de conduta no carcinoma papilífero de tireoide: o papel 
da linfocintilografi a com SPECT/CT e da biópsia radioguiada do lin-
fonodo sentinela” (doutorado). Candidata: Raquel Novas Cabrera. 
Orientadora: professora Elba Cristina Sá de Camargo Etchebehere. 
Dia 26 de fevereiro de 2016, às 9 horas, no anfi teatro da Pediatria 
no Departamento de Pediatria da FCM.
 “O Projeto Mais Médicos e os gestores da atenção básica do Es-
tado de Sergipe: uma análise de capacidade de governo e de gov-
ernabilidade” (mestrado profi ssional). Candidata: Guadalupe Sales 
Ferreira.  Orientador: professor Edison Bueno. Dia 26 de fevereiro 
de 2016, às 14 horas, na sala laranja da CPG da FCM.
“Grupos informativos: a jornada do protagonismo no parto” (mes-
trado profi ssional). Candidata: Juliana dos Santos Corbett. Ori-
entadora: professora Laura Lamas Martins Gonçalves. Dia 26 de 
fevereiro de 2016, às 14 horas, na sala da congregação da FCM.
“Contribuição para o estudo dos fatores que interferem na incidên-
cia de carcinoma cutâneo em pacientes pós-transplante de fígado” 
(mestrado). Candidata: Gabriela Rached Campos. Orientador: pro-
fessor Ivan Dias Campos Junior. Dia 26 de fevereiro de 2016, às 14 
horas, na sala amarela da CPG da FCM.
“Toxocaríase e manifestações clínicas. Um estudo de base popu-
lacional no município de Campinas/SP” (doutorado). Candidata: 
Paula Mayara Matos Fialho. Orientador: professor Carlos Roberto 
Silveira Correa. Dia 29 de fevereiro de 2016, às 9 horas, no salão 
nobre da FCM.
“Violência sexual em Cabo Verde: uma análise diagnóstica” (mes-
trado profi ssional). Candidata: Evelise da Graça Lopes Barbosa. 
Orientadora: professora Juliana Luporine. Dia 29 de fevereiro de 
2016, às 9h30, no anfi teatro da CPG da FCM.
“Manifestações neuropsiquiátricas na esclerose sistêmica: frequên-
cia e fatores de risco associados” (doutorado). Candidato: Tiago 
Nardi Amaral. Orientadora: professora Simone Appenzeller. Dia 29 
de fevereiro de 2016, às 14 horas, na sala de videoconferência do 
HC da Unicamp.
“Itinerários da política de atenção integral a usuários de álcool e 
outras drogas: pontos de encontro e zonas de troca” (mestrado). 
Candidato: Michele Eichelberger. Orientador: professor Sérgio Re-
sende Carvalho. Dia 29 de fevereiro de 2016, às 14 horas, na sala 
laranja da CPG da FCM.
 Computação - “Representação de séries temporais usando 
descritores de forma aplicados a recurrence plots” (mestrado). 
Candidato: Ederlon Barbosa Cruz. Orientador: professor Ricardo 
da Silva Torres. Dia 22 de janeiro de 2016, às 10 horas, no auditório 
do IC.
“Um novo arcabouço para análise de qualidade de imagens de im-
pressões digitais de alta resolução” (doutorado). Candidato: Raoni 
Florentino da Silva Teixeira. Orientador: professor Neucimar Jerôni-
mo Leite. Dia 29 de janeiro de 2016, às 14 horas, no auditório do IC.
“Qualidade afetiva em sistemas computacionais: design de intera-
ção para e com crianças em contexto de aprendizado” (doutorado). 
Candidata: Elaine Cristina Saito Hayashi. Orientadora: professora 
Maria Cecília Calani Baranauskas. Dia 1 de fevereiro de 2016, às 
14 horas no auditório do IC.
“Design de interação em sistemas computacionais para apoio à 
aprendizagem ativa: uma abordagem sistêmica” (mestrado). Can-
didato: Fabrício Matheus Gonçalves. Orientadora: professora Ma-
ria Cecília Calani Baranauskas. Dia 4 de fevereiro de 2016, às 16 
horas, no auditório do IC.
“e-Phenology Collector: uma solução robusta para coleta de dados 
de campo usando plataformas móveis” (mestrado). Candidato: Ed-
son Riberto Bollis. Orientadora: professora Cecília Mary Fischer 
Rubira. Dia 26 de fevereiro de 2016, às 10 horas, no auditório do IC.
“Encontrando estruturas geométricas com número de trespasse 
mínimo” (doutorado). Candidato: Breno Piva Ribeiro. Orientador: 
professor Cid Carvalho de Souza. Dia 26 de fevereiro de 2016, 
às 14 horas, no auditório do IC.
“Testes incrementais em um desenvolvimento guiado por testes 
baseados em modelo” (mestrado). Candidata: Thaís Harumi Us-
sami. Orientadora: professora Eliane Martins. Dia 29 de fevereiro 
de 2016, às 14 horas, no auditório do IC.
 Economia - “As posições, as propostas e as ações da CGIL 
para combater o desemprego na Itália (2004-2013)” (mestrado). 
Candidato: Nicolò Giangrande. Orientador: professor José Dari 
Krein. Dia 15 de janeiro de 2016, às 15 horas, na sala 3 do IE.
“Limites e possibilidades do capitalismo: uma introdução ao estudo 
da riqueza e da pobreza na crítica à economia política” (doutorado). 
Candidato: Henrique Pereira Braga. Orientador: professor Plínio 
Soares de Arruda Sampaio Junior. Dia 25 de janeiro de 2016, às 
14h30, na sala 23 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Estrutura e dinâmica do sistema agroalimentar: uma análise dos 
mercados de fruticultura dos pólos irrigados de Açu-Mossoró e 
Petrolina-Juazeiro” (doutorado). Candidato: Thales Augusto Me-
deiros Penha. Orientador: professor Walter Belik. Dia 1 de fevereiro 
de 2016, às 9h30, na sala 23 do pavilhão da Pós-graduação do IE.
“Proteção do trabalho e “informalidade” nas pesquisas domiciliares” 
(mestrado). Candidata: Joana Cabete Biava. Orientador: professor 
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