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“Valva mitral de suínos: uma abordagem
bioquímica e morfológica” (mestrado). Can-
didata: Lúcia Massuda Hoçoya. Orientador:
professor Edson Rosa Pimentel. Dia 18 de
março, às 9 horas, na sala de defesa de te-
ses da pós-graduação do IB.
!Educação Física - “A estimulação da

inteligência corporal cinestésica no contexto
da educação física escolar” (doutorado).
Candidata: Carmem Elisa Henn Brandl. Ori-
entadora: professora Vilma Leni Nista-Pic-
colo. Dia 28 de março, às 9 horas, na sala
da congregação da FEF.
!Engenharia Agrícola - “Integração de

dados espectrais e indicadores meteoro-
lógicos por meio de redes neurais para a
estimativa de produtividade de cana-de-açú-
car” (doutorado). Candidata: Liane de Sou-
za Weber. Orientador: professora Jansle
Vieira Rocha. Dia 22 de março, às 8h30, no
anfiteatro da Feagri.
!Engenharia de Alimentos - “Efeitos da

criação de frangos em alta densidade sobre
a ambiência do galpão, o rendimento zoo-
técnico e a qualidade da carne do peito” (dou-
torado). Candidato: Pedro Marinho de Car-
valho Neto. Orientador: professor Edir Ne-
pomuceno da Silva. Dia 3 de março, às 10
horas, no salão nobre da FEA.
!“Recuperação de ácidos graxos livres em

resina de troca iônica” (mestrado). Candidata:
Erika Cristina Cren. Orientador: professor An-
tonio José de Almeida Meirelles. Dia 7 de
março, às 14 horas, na sala 31 do DEA/FEA.
!“Obtenção de extratos de leiteira de dois

irmãos (tabernaemontana catharinensis A.DC.),
cidrão (aloysia triphylla L Hérit. Britton) e man-
ga (mangifera indica L.) por extração super-
crítica: estudo dos parâmetros de processo,
caracterização e atividade antioxidante dos
extratos” (doutorado). Candidata: Camila Gam-
bini Pereira. Orientadora: professora Maria
Angela de Almeida Meireles. Dia 9 de março,
às 9 horas, no salão nobre da FEA.
!“Desenvolvimento e estudo da estabili-

dade de barra de cereais de elevado teor
protéico e vitamínico” (doutorado). Candidata:
Daniela De Grandi Castro Freitas. Orientador:
professor Roberto Hermínio Moretti. Dia 10 de
março, às 9 horas, no salão nobre da FEA.
!“Extração de óleos voláteis e outros

compostos com CO2 supercrítico: desenvol-
vimento de uma metodologia de aumento de
escala a partir da modelagem matemática do
processo e avaliação dos extratos obtidos”
(doutorado). Candidata: Julian Martinez.
Orientadora: professora Maria Angela de
Almeida Meireles. Dia 10 de março, às 14
horas, no salão nobre da FEA.
!“Secagem de caqui em condições con-

troladas: efeito sobre a qualidade do produ-
to e consumo energético” (doutorado). Can-
didato: Joel Fernando Nicoleti. Orientador:
professor Vivaldo Silveira Junior. Dia 14 de
março, às 9 horas, no salão nobre da FEA.
!“Processamento acelerado de presunto

cru com uso de transglutaminase em carne
desossada: perfis sensorial, colorimétrico e
de textura em comparação com produtos tra-
dicionais” (mestrado). Candidata: Marcela de
Rezende Costa. Orientador: professor Pedro
Eduardo de Felício. Dia 17 de março, às 14
horas, no salão nobre da FEA.
!“Estudo da transferência de massa e

qualidade do melão desidratado osmotica-
mente em soluções de sacarose e maltose”
(mestrado). Candidata: Cristhiane Caroline
Ferrari. Orientadora: professora Miriam Du-
pas Hubinger. Dia 17 de março, às 14 horas,
na sala 31 do DEA/FEA.
!Engenharia Civil, Arquitetura e Urba-

nismo - “Análise numérica para o estudo do
processo de fraturamento em vigas de con-
creto armado e reforçado com fibras de aço,
utilizando a curva tensão-abertura de fissura

(O-W)” (mestrado). Candidato: Alaor Leandro
Rosa. Orientador: professor José Luiz Antunes
de Oliveira e Sousa. Dia 17 de março, às 14
horas, na sala de defesa de teses da FEC.
!Engenharia Elétrica e de Computação

– “TV interativa baseada na inclusão de in-
formações hipermídia em vídeos no padrão
MPEG” (doutorado). Candidato: André Leon
S. Gradvohl. Orientador: professor Yuzo Iano.
Dia 18 de março, às 9 horas, na sala da con-
gregação da FEEC.
!Física - “Oscilações de sabor e de qui-

ralidade no formalismo com pacotes de on-
das de Dirac” (doutorado). Candidato: Alex
Eduardo de Bernardini. Orientador: professor
Stefano de Leo. Dia 9 de março, às 14 horas,
na sala de seminários do DFMC/IFGW.
!“Aperfeiçoamento na obtenção de Nano-

tubos de Carbono com Paredes Simples
(NTCPS) e possíveis aplicações na esto-
cagem de energia.” (mestrado). Candidato:
Luís Fernando Maestro. Orientador: profes-
sor Carlos Alberto Luengo. Dia 17 de março,
às 10 horas, no Laboratório de Combustíveis
Alternativos do IFGW.
!“Estudo de imagens por dupla difração

com seleção de luz branca e elementos defi-
nidos bidimensionalmente” (mestrado). Can-
didato: Daniel Souza Ferreira Magalhães.
Orientador: professor José Joaquin Lunazzi.
Dia 22 de março, às 14 horas, no auditório da
pós-graduação do IFGW.
!“Propagação Semiclássica de Estados

Coerentes” (doutorado). Candidato: Fer-
nando Roberto de Luna Parisio Filho. Ori-
entador: professor Marcus Aloizio Martinez
de Aguiar. Dia 29 de março, às 14 horas, no
auditório da pós-graduação do IFGW.
!Humanas - “Letras políticas: a crítica so-

cial do segundo reinado na ficção de Macha-
do de Assis” (doutorado). Candidato: Marco
Cícero Cavallini. Orientador: professor Sid-
ney Chalhoub. Dia 10 de março, às 14 ho-
ras, na sala da congregação do IFCH.
!Linguagem - “Édipo de Sêneca: tradu-

ção, crítica e estudo comparativo” (mestra-
do). Candidato: Giovani Roberto Klein. Ori-
entador: professor Paulo Sérgio de Vascon-
celos. Dia 8 de março, às 9 horas, na sala
de defesa de teses do IEL.
!“Competências do professor de língua

estrangeira: o que revela a sua prática” (mes-
trado). Candidata: Maristela Miyoko Kondo Cla-
us. Orientadora: Elza Taek Doi. Dia 21 de mar-
ço, às 9h30, na sala de defesa de teses do IEL.
!“Ethos e progressão textual: como se re-

velam as marcas lingüística-discursivas dos
narradores de relações de Heleno Godoy”
(mestrado). Candidato: Renato Cabral Re-
zende. Orientadora: professora Anna Christi-
na Bentes da Silva. Dia 29 de março, às 14
horas, na sala de defesa de teses do IEL.
!Matemática, Estatística e Computa-

ção Científica - “Técnicas de otimização
para estimação de parâmetros de filmes fi-
nos” (doutorado). Candidato: Sérgio Dru-
mond Ventura. Orientador: professor Jose
Mario Martinez. Dia 3 de março, às 10 ho-
ras, na sala 253 do Imecc.
!“Coordenadas Fricke e empacotamen-

tos hiperbólicos de discos” (doutorado). Can-
didato: Mércio Botelho Faria. Orientador: pro-
fessor Marcelo Firer. Dia 7 de março, às 14
horas, na sala 253 do Imecc.
!“Soluções auto-similares para a equa-

ção quase-geostrófica e comportamento as-
sintótico” (doutorado). Candidato: Lucas Ca-
tão de freitas Ferreira. Orientadora: profes-
sora Helena Judith Nussenzveig Lopes. Dia
18 de março, às 14h30, na sala 253 do Imecc.
!Medicina - “Estudos das adipocitoquinas

(leptina e adiponectina) do cordão umbilical:
relação com o crescimento dos recém-nasci-
dos” (doutorado). Candidata: Inês Maria Cres-

po Gutierrez Pardo. Orientador: professor An-
tonio de Azevedo Barros Filho. Dia 23 de mar-
ço, às 9 horas, no Ciped.
!Odontologia - “Avaliação in-vitro da

microinfiltração de cavidades classe ii res-
tauradas com compósito de alta viscosidade
submetidos a carregamento oclusal cíclico”
(doutorado). Candidato: Paulo Eduardo Go-
mes de Almeida Campos. Orientador: pro-
fessor Luis Roberto Marcondes Martins. Dia
2 de março, às 8h30, na FOP.
!“Estudo imunohistoquímico e análise

multivariada de fatores prognósticos em car-
cinoma adenóide cístico de cabeça e pesco-
ço” (doutorado). Candidato: Danyel Elias da
Cruz Perez. Orientador: professor Luiz Paulo
Kowalski. Dia 2 de março, às 8h30, na FOP.
!“Avaliação clínica de mucosites bucais

e investigação do virus herpes humano tipo
6 em pacientes submetidos a transplante de
medula óssea alogênico portadores da do-
ença do transplante contra o hospedeiro”
(doutorado). Candidato: Cláudio Maranhão
Pereira. Orientadora: professora Maria De
Lourdes Rios Barjas Castro. Dia 8 de mar-
ço, às 8h30, na FOP.
!“Influência do cimento endodôntico e de

fixação na resistência à tração de pinos de
fibra de vidro” (mestrado). Candidata: Va-
nessa Castro Pestana da Silveira Bueno.
Orientador: professor Luís Alexandre Maffei
Sartini Paulillo. Dia 10 de março, às 14 ho-
ras, na sala da congregação da FOP.
!“Influência dos ciclos térmicos e mecâni-

cos na resistência de união de restaurações
classe II em resina composta confeccionadas
com três sistemas adesivos” (doutorado).
Candidato: Fabio Hiroyuki Ogata Mitsui. Ori-
entadora: professora Giselle Maria Marchi
Baron. Dia 16 de março, às 8h30, na FOP.
!Química - “Estudos fundamentais e apli-

cações de microextração em fase sólida
(SPME) combinada com cromatografia ga-
sosa com detecção por emissão atômica
(GC-AED)” (doutorado). Candidata: Ana Ma-
ria de Oliveira. Orientador: professor Fabio
Augusto. Dia 2 de março, às 14 horas, no
miniauditório do IQ.
!“Metodologia de monitoração de eflu-

entes: aplicação nos laboratórios do Institu-
to de Química da UNICAMP” (mestrado).
Candidato: Jamil da Silva. Orientadora: pro-
fessora Anne Hélène Fostier. Dia 3 de mar-
ço, às 13 horas, no IQ-15.
!“Dois textos de Química para dois vídeos

do Programa Como Fazer? - TV Escola –
MEC” (mestrado). Candidato: José Carlos de
Azambuja Bianchi. Orientador: professor
Pedro Faria dos Santos Filho. Dia 3 de mar-
ço, às 14 horas, no miniauditório do IQ.
!“Síntese biocatalítica de -amino-hidro-

xiácidos. Aplicações na síntese de heterociclos
quirais” (doutorado). Candidato: Humberto
Márcio Santos Milagre. Orientador: José Au-
gusto Rosário Rodrigues. Dia 7 de março, às
14 horas, no miniauditório do IQ.
!Reações de oxidação e hidrólise por mi-

crorganismos nos métodos de biocatálise e de
biorremediação” (doutorado). Candidato: Luiz
Antonio Mendonça Alves da Costa. Orientadora:
professora Anita Jocelyne Marsaioli. Dia 7 de
março, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
!Contribuições à química das recompen-

sas florais de guttiferae (clusia) e orchidaceae
(maxillariinae)” (mestrado). Candidata: Mirele
Sanches Fernandes Lápis. Orientadora: pro-
fessora Anita Jocelyne Marsaioli. Dia 7 de
março, às 14h30, no IQ-13.

“Transformações em interfaces: SAPO-44”
(mestrado). Candidato: Gesley Alex Veloso
Martins. Orientadora: professora Heloise de
Oliveira Pastore. Dia 10 de março, às 14
horas, no IQ-13.
!“Tratamento do efluente de indústria

papeleira por processo combinado: ozônio e
lodo ativado” (doutorado). Candidata: Már-
cia Regina Assalin. Orientador: professor
Nelson Eduardo Durán Caballero. Dia 18 de
março, às 9 horas, no miniauditório do IQ.
!“Dispositivos hifenados para microex-

tração em fase sólida” (doutorado). Candi-
dato: Rogério Cesar da Silva. Orientador:
professor Fabio Augusto. Dia 18 de março,
às 14 horas, no miniauditório do IQ.

!FEVEREIRO
Educação Física - “Formação continua-

da de professores de educação fisica em
ambiente escolar inclusivo” (doutorado). Can-
didato: Gilmar de Carvalho Cruz. Orientador:
professor Julio Romero Ferreira. Dia 28 de
fevereiro, às 9 horas, na sala da congrega-
ção da FEF.
!“Creche e Emei: Encontro ou confron-

to” (mestrado). Candidata: Lícia Garagnani
Galvão de Moraes. Orientador: professor
Jorge Sérgio Perez Gallardo. Dia 28 de fe-
vereiro, às 14 horas, no miniauditório da FEF.
!Medicina - “Da moça da vigilância ao

núcleo de saúde coletiva na unidade básica
de saúde: o que há de novo no modelo
assistencial de Campinas?” (doutorado).
Candidata: Maria Filomena de Gouveia Vi-
lela. Orientador: professor Luiz Carlos de
Oliveira Cecílio. Dia 28 de fevereiro, às 14
horas, no anfiteatro da CPG/FCM.
!“As ações programáticas no projeto Saú-

de Todo Dia: uma das tecnologias para a or-
ganização do cuidado” (mestrado). Candidata:
Rafaela Cordeiro Freire. Orientador: profes-
sor Emerson Elias Merhy. Dia 28 de fevereiro,
às 9h30, no anfiteatro da CPG/FCM.

!MARÇO
!Biologia - “Ecologia populacional de bu-

gios-ruivos (Alouatta guariba) nos municípi-
os de Porto Alegre e Viamão, RS, Brasil”
(doutorado). Candidata: Márcia Maria de
Assis Jardim. Orientadora: professora Eleo-
nore Zulnara Freire Setz. Dia 2 de março, às
9 horas, na sala de defesa de teses da pós-
graduação do IB.
!“Alterações mitocondriais e estresse

oxidativo muscular induzidos por um treina-
mento físico: influência do exercício excên-
trico e da suplementação rica em ácidos
graxos omega-3” (doutorado). Candidata:
Agnes Margarethe Molnar. Orientadora: pro-
fessora Lucia Pereira da Silva. Dia 8 de mar-
ço, às 9 horas, na sala de defesa de teses
da pós-graduação do IB.
!“Estudo comparativo da ação neuro-

trófica do CNTF e Tat-CNTF sobre motoneu-
rônios de ratos neonatos após axotomia pe-
riférica” (mestrado). Candidato: Alexandre
César Santos de Rezende. Orientador: pro-
fessor Francesco Langone. Dia 10 de mar-
ço, às 14 horas, na sala de defesa de teses
da pós-graduação do IB.
!Aspecto morfofuncional e expressão di-

ferencial de proteínas associadas às junções
comunicante e aderente na maturação in vivo
do pâncreas endócrino” (mestrado).
Candidata: Carolina Prado de França Car-
valho. Orientadora: professora Carla Beatriz
Collares Buzato. Dia 10 de março, às 9 ho-
ras, na sala de defesa de teses da pós-gra-
duação do IB.
!“Restrição protéica e estresse oxidativo

em ratos submetidos ou não ao exercício fí-
sico” (doutorado). Candidato: Francisco José
Andriotti Prada. Orientadora: professora
Maria Alice Rostom de Mello. Dia 17 de mar-
ço, às 9 horas, na sala de defesa de teses
da pós-graduação do IB.
!“Efeitos do alcoolismo crônico experi-

mental sobre a interação estroma-epitélio no
lobo ventral da próstata de ratos UchB” (mes-
trado). Candidato: Eduardo Marcelo Cândi-
do. Orientadora: professora Valéria Helena
Alves Cagnon Quitete. Dia 17 de março, às
14 horas, na sala de defesa de teses da pós-
graduação do IB.
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A Editora da Unicamp lança em março, a coleção Clássicos da Inovação,
que trará ao público brasileiro obras sobre a inovação tecnológica, a aná-
lise das políticas que facilitam ou dificultam sua difusão na economia e a
organização das atividades de pesquisa e desenvolvimento que a funda-
mentam. No total serão dez livros – todos traduções inéditas do inglês –
que já se tornaram clássicos no estudo da inovação e seus determinantes.
Em março, foram lançados os três primeiros livros da série:
Tecnologia, aprendizado e inovação: as experiências das economias
de industrialização recente, organizado por Linsu Kim e Richard R.
Nelson que e inovação, aborda os êxitos econômicos e as inovações

tecnológicas dos chamados Tigres Asiáticos.
16 x 23 cm :: 504 pp. :: R$ 58,00 :: ISBN 85-268-0701-3
Trajetórias da inovação: a mudança tecnológica nos Estados Uni-
dos da América no século XX, de David C. Mowery e Nathan
Rosenberg; inovação apresenta as principais inovações norte-ame-
ricanas, que se deram nas indústrias automobilística, aeronáutica,
de produtos químicos, de eletrônica e informática.
16 x 23 cm :: 232 pp. :: R$ 34,00 :: ISBN 85-268-0700-5
O quadrante de Pasteur: a ciência básica e a inovação tecnológica,
de Donald E. Stokes, analisa as relações entre ciência e tecnologia,
entre as pesquisas básicas e as aplicadas e entre os cientistas e
tecnólogos, de um lado, e a economia, os governos e a sociedade,
do outro.
16 x 23 cm :: 248 pp. :: R$ 36,00 :: ISBN 85-268-0702-1

COLEÇÃO CLÁSSICOS DA INOVAÇÃO

!Inova Municípios – A Agência de Inova-
ção da Unicamp (Inova) recebe, até 1º de abril,
propostas de projetos dos pesquisadores da
Unicamp e de seus grupos de pesquisa, em
todas as áreas do conhecimento, para o 3
encontro Inova nos Municípios. Os resumos
devem ser submetidos eletronicamente para
o endereço http://www.unicamp.br/unicamp/
unicamp_hoje/inovaredir.htm. O 3º Encontro
Inova nos municípios está pré-agendado para
9 de maio, no Centro de Convenções da
Unicamp. Os pesquisadores também pode-
rão enviar resumos de competências para o
e-mail domingue@unicamp.br, de acordo com
o formato padronizado. Resumos de Projetos
de pesquisa e resumos de competências não
devem exceder duas páginas.
!Desenvolvimento Gerencial - Diretores

do Hospital das Clínicas (HC), Centro de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher (Caism), Cen-
tro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho
Digestivo (Gastrocentro), Centro de Hemato-
logia e Hemoterapia (Hemocentro) e Hospital
Estadual de Sumaré (HES) participam, dia 1º
de abril, das 8h30 às 12 horas, no Centro de
Convenções, da última mesa-redonda do Pro-
grama de Desenvolvimento Gerencial (PDG)
http://www.prdu.unicamp.br/desenvolvimen-
to_gerencial/programa_des_gerencial.html, or-
ganizado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimen-
to Universitário (PRDU). À tarde, das 13h30 às
17 horas, participam os dirigentes da Coorde-
nadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares
de Pesquisa (Cocen), Colégio Técnico da Uni-
camp (Cotuca), Colégio Técnico de Limeira
(Cotil), Centro Superior de Educação Tecno-
lógica (Ceset) e dos cursos profissionalizantes
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba
(FOP). Confira a programação em http://
www.prdu.unicamp.br/desenvolvimento_ge-
rencial/calendario_reunioes_diretores.html. Ou-
tras informações pelo telefone 19-3788-4705.
!Projeto Nanoaventura - A cerimônia de

inauguração do Projeto Nanoaventura acon-
tece dia 4 de abril, às 17 horas, no portão 7,
do Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), na
Avenida Heitor Penteado. O evento será res-
trito a autoridades e imprensa. O projeto é
uma exposição itinerante e interativa sobre
nanociência e nanotecnologia. Trata-se de
uma realização de parceria envolvendo a
Unicamp, o Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron, Instituto Sangari e Prefeitura
Municipal de Campinas. Outras informações
pelo telefone 19-3788-5179.
!Concerto - O jovem pianista e compo-

sitor carioca Luiz de Simone apresenta, dia
6 de abril, às 12h30, na Sala Paes Nunes
(34) do Departamento de Música do IA, um
concerto de música erudita. No repertório,
canções de autoria do próprio Luiz, grava-
das no CD Ensaio Pianístico, que está sen-
do divulgado no Brasil e na Europa, desde o
ano passado, e músicas de Franz Liszt (Fu-
nerais) e Wagner (Morte de Amor). A entra-
da é franca. Outras informações pelo telefo-
ne 19-32326407.
!Palestra 2 - O professor Neury José

Bortega, da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) discute, dia 7, das 13 às 13h50, na sala
PB 17 do Ciclo Básico II, o tema “Entrada na
vida universitária - aspectos emocionais”. A
palestra é parte do Projeto “Seachegue”, do
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiá-
trica ao Estudante (Sappe). Outras informa-
ções pelo e-mail sappeass@unicamp.br ou te-
lefone 19-3788-6643.
!Oficina de Física - O Instituto de Física

“Gleb Wataghin” (IFGW) realiza, dia 9 de
abril, das 8 às 18 horas, no auditório IF-13
da unidade, a 12a Oficina de Física “100 anos
de relatividade”. A Oficina consiste em pa-
lestras que apresentarão o desenvolvimen-
to da pesquisa na área da relatividade, nos
seus aspectos históricos, básicos e aplica-
dos, além de atividades demonstrativas. As
inscrições podem ser feitas pelo endereço
http://www.ifi.unicamp.br/extensao/oficinas/
formulario/formulario.php. Confira a progra-
mação no site http://www.ifi.unicamp.br/ex-
tensao/oficinas/x_of_next.html


