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Fevereiro
� Faculdade Engenharia Civil, 
    Arquitetura e Urbanismo

“Alvenarias de blocos cerâmicos de veda-
ção com funções auto-portantes em habita-
ções de interesse social: desempenho quanto 
à durabilidade segundo a NBR 15.575:2008” 
(doutorado). Candidato: James Antonio Ro-
que. Orientador: professor Armando Lopes 
Moreno Junior. Dia 19 de fevereiro de 2009, 
às 14 horas, na sala de defesa de teses da 
FEC.

 “Tratamento de esgoto sanitário em reator 
anaeróbio preenchido por casca de coco ver-
de (Cocos nucifera) combinado com filtro de 
areia” (mestrado). Candidata: Luana Mattos 
de Oliveira Cruz. Orientadora: professor Ro-
naldo Stefanutti. Dia 26 de fevereiro de 2009, 
às 9 horas, na sala CA 22 da FEC.

 “Fluxo de resíduos interbacias: expec-
tativa de risco para os recursos hídricos do 
rio Jundiaí” (mestrado). Candidata: Caroline 
Suidedos. Orientador: professor Pedro Sergio 
Fadini. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, na sala de defesa de teses da FEC.

� Faculdade de Engenharia 
    Mecânica 

“Estudo da oxidação do herbicida ácido 2,4 
diclorofenoxiacético utilizando eletrodos de 
óxidos térmicos” (mestrado). Candidato: Júlio 
Fabbri Pereira. Orientador: professor Rodnei 
Bertazzoli. Dia 19 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, no auditório da FEM.

“Influência dos parâmetros de processo na 
qualidade do revestimento de zinco/cobalto” 
(mestrado). Candidato: Carlos Henrique de 
Campos Machado. Orientador: professor 
Rodnei Bertazzoli. Dia 19 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, no auditório do bloco K 
da FEM.

 “Implementação de ferramentas Lean 
proporcionando à implementação de um 
sistema de produção enxuta” (mestrado). 
Candidato: Valmir Francisco da Silva. Orien-
tador: professor Antonio Batocchio. Dia 20 de 
fevereiro de 2009, às 9h30, no auditório do 
bloco K da FEM.

“Estudo teórico e experimental da recris-
talização e crescimento de grãos do titânio 
comercialmente puro” (mestrado). Candidato: 
Rodrigo José Contieri. Orientador: professor 
Rubens Caram Junior. Dia 20 de fevereiro de 
2009, às 9 horas, no auditório ID 2 da FEM.

“Proposta de método de gerenciamento de 
processos administrativos para organizações 
industriais e prestadoras de serviços: escritó-
rio enxuto” (mestrado). Candidato: Benigno 
Roberto Zaki. Orientador: professor Antonio 
Batocchio. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 
14h30, no auditório do bloco K da FEM.

“O Programa Nacional de Produção e 
Uso de Biodiesel: implantação e possíveis 
resultados” (mestrado). Candidata: Catarina 
Rodrigues Pezzo. Orientador: professor André 
Tosi Furtado. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 
9 horas, no auditório ID 2 da FEM.

 “Otimização da superfície de contato do 
olhal de uma biela utilizando elementos fini-
tos” (mestrado). Candidato: Marcelo Henrique 
Bizarro Mirisola. Orientador: professor Alberto 
Luiz Serpa. Dia 26 de fevereiro de 2009, às 
14 horas, na sala JD-2 da FEM.

“Pirólise e gaseificação de casca de casta-
nha de caju: avaliação da produção de gás, 
líquidos e sólidos” (doutorado). Candidato: 
Flávio Augusto Bueno Figueiredo. Orientador: 
professor Caio Glauco Sanchez. Dia 26 de 
fevereiro de 2009, às 9 horas, no auditório 
ID 2 da FEM.

 “Estudo da tixo-habilidade do ferro fundido 
nodular ASTM A536” (doutorado). Candidato: 
Renato Cristifolini. Orientadora: professora 
Maria Helena Robert. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, às 10 horas, no auditório HE-3 
da FEM.

“Influência da concentração do poli (Capro-
lactona triol) em membranas de poli (l-co-dl 
ácido láctico). Estudo da degradação in vitro in 
vivo” (doutorado). Candidata: Marcia Adriana 
Tomaz Duarte. Orientador: professora Eliana 
Aparecida de Rezende Duek. Dia 27 de fe-
vereiro de 2009, às 9 horas, no auditório do 
bloco K da FEM.

“Metodologia para medição de tensões em 
Vibrabrequins uUtilizando ESPI” (mestrado). 
Candidato: professor Auteliano Antunes. 
Orientador: professor Auteliano Antunes dos 
Santos Junior. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 
10 horas, no auditório DPM da FEM.

“Utilização de estrutura exoesquelética 
para reprodução da marcha humana” (mes-
trado). Candidata: Cleudiane Soares Santos. 
Orientador: professor Helder Anibal Hermini. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 horas, no 
auditório CE 2 da FEM.

“Propagação de ondas usando modelos 
de elementos finitos de fatias de guias de 
ondas estruturais” (doutorado). Candidato: 
Rangel Ferreira do Nascimento. Orientador: 
professor José Roberto de França Arruda. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 horas, na 
sala JD 2 da FEM.

“Avaliação do potencial de produção e 
exportação de Pellets combustível no pólo 
florestal da região Sul do Brasil” (mestrado). 
Candidato: Diego Machado Carrion Serrano. 
Orientador: professor Arnaldo Cesar da Silva 
Walter. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 10 
horas, no auditório ID 2 da FEM.

“Análise de reparos estruturais compósitos 
colados usando o método dos elementos 
finitos” (mestrado). Candidato: Ricardo Luiz 
Antoniolli Passalacqua. Orientador: profes-
sor Renato Pavanello. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, às 14 horas, no auditório ID2 da 
FEM.

� Faculdade de Odontologia 
    de Piracicaba 

 “Durabilidade da união resina-dentina: 
efeito da umidade dentinária na resistência 
da união mediada por primers experimen-
tais” (doutorado). Candidato: Julio César 
Franco Almeida. Orientador: professor Mario 
Fernando de Goes. Dia 19 de fevereiro, às 
8h30, na FOP.

“Estudo da qualidade da fundição do titânio 
comercialmente puro e da união soldada a 
laser em estruturas de TI CP Puro e em liga 
de TI-6AL-4V” (mestrado). Candidata: Juliana 
Maria Costa Nuñez. Orientador: professor 
Marcelo Ferraz Mesquita. Dia 19 de fevereiro 
de 2009, às 9 horas, na FOP.

“Análise fotoelástica da distribuição da ten-
são em diferentes sistemas de overdentures 
sobre implantes osseointegrados” (mestrado). 
Candidata: Ana Carolina Masarolo Machado. 
Orientador: professor Mauro Antonio de Ar-
ruda Nobilo. Dia 19 de fevereiro de 2009, às 
9 horas, na FOP.

“Avaliação in vitro da influência da clo-
rexidina 2% gel no pH, liberação de cálcio 
e ação sobre as endotoxinas do hidróxido 
de cálcio” (mestrado). Candidata: Fernanda 
Graziela Corrêa Signoretti. Orientador:  pro-
fessor Rogério de Castilho Jacinto. Dia 19  de 
fevereiro de 2009, às 9  horas, no  anfiteatro 
3  da FOP.

“Distorção de imagens em radiografias 
panorâmicas com relação á distância inter-
goníaca” (mestrado). Candidata: Daniela 
Brait Silva Ladeira. Orientadora: professora 
Solange Maria de Almeida. Dia 19 de fevereiro 
de 2009, às 14 horas, na FOP.

“Análise de mutações e do polimorfismo 
val274ile no gene do fator regulador de inter-
feron 6 em  famílias brasileiras afetadas pela 
síndrome de  Van der  Woude e em pacientes 
com fissura lábio-palatina não-sindrômica” 
(mestrado). Candidata: Lívia Maris Ribeiro 
Paranaíba. Orientador:  professor Hercilio 
Martelli Junior. Dia 19  de fevereiro de 2009, 
às 14  horas, no anfiteatro 3  da FOP.

 “Risco de metástase a distância de car-
cinomas de glândulas salivares maiores “. 
(Mestrado). Candidata: Fernanda Viviane 
Mariano. Orientador: professor Luiz Paulo 
Kowalski. Dia 20 de fevereiro, às 8h30, no 
anfiteatro 2 da FOP.

“Morfologia da superfície e resistência da 
união de cerâmica ips empress esthetic sub-
metida a diferentes tratamentos” (mestrado). 
Candidato: Lucas Zago Naves. Orientador: 
professor Lourenço Correr Sobrinho. Dia 20 
de fevereiro de 2009, às 8h30, na FOP.

“Influência da superfície de resinas de poli 
(metil metacrilato) na estrutura de biofilmes 
de Candida albicans” (doutorado). Candidato: 
Wander José da Silva. Orientadora: profes-
sora Altair Antoninha Del Bel Cury. Dia 20 
de fevereiro de 2009, às 8h30, no anfiteratro 
1 da FOP. 

“Propriedades antimicrobianas do cimento 
AH Plus, sistema Epiphany e de cones de 
Guta-Percha e Resilon desinfectados” (douto-
rado). Candidata: Neylla Teixeira Sena. Orien-
tadora: professora Brenda Paula Figueiredo 
de Almeida Gomes. Dia 20 de fevereiro de 
2009, às 8h30, no anfiteatro 3 da FOP.

“Avaliação do efeito radioprotetor da vita-
mina e em glândulas parótidas de ratos: uma 
análise morfométrica” (mestrado). Candidata: 
Carolina Cintra Gomes. Orientadora: pro-
fessora Solange Maria de Almeida. Dia 20 
de fevereiro de 2009, às 9 horas, na sala da 
Radiologia da FOP.

“Avaliação do carreador carboxi-metil-
celulose associado a matriz óssea bovina 
anorgânica em defeitos na calota de cães. 
Análise histológica e radiológica” (mestra-
do). Candidato: Henrique Duque de Miranda 
Chaves Netto. Orientador: professor Renato 
Mazzonetto. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 
9 horas, no anfiteatro 4 da FOP.

“Utilização de biomarcadores de dose 
interna para determinação de chumbo e sua 
correlação com anemia e polimorfismos gené-
ticos” (doutorado). Candidata: Glauce Regina 
Costa de Almeida. Orientadora:  professora 
Raquel Fernanda Gerlach. Dia 20 de fevereiro 
de 2009, às 13h30, no anfiteatro 2  da FOP.

“Análise de metilação no promotor do 
gene da  MMP-3 e transcrição genética em 
indivíduos fumantes e não-fumantes com 
periodontite crônica” (mestrado). Candidata: 
Gilcy Raymundo Damm. Orientadora: profes-
sora Ana Paula de Souza Pardo. Dia 20 de 
fevereiro de 2009, às 14  horas, no anfiteatro   
4 da FOP.

 “Resistência ao impacto da união dente-
resina acrílica sob efeito da desinfecção simu-
lada por energia de micro-ondas”  (mestrado). 
Candidato: Leandro Cardoso. Orientador: 
professor Rafael Leonardo Xediek Consani. 

Dia 26 de fevereiro de 2009,  às 9  horas, no 
anfiteatro 1  da FOP.

“Associação da performance mastigatória 
com variáveis corporais e dentárias em crian-
ças” (mestrado). Candidata: Maria Claudia 
de Morais Tureli. Orientadora: Maria Beatriz 
Duarte Gavião. Dia 26 de fevereiro de 2009, 
às 9 horas, na congregação da FOP.

“Efeitos da inibição da atividade de ácido 
graxo sintase (fasn) sobre a linfangiogênese 
em modelo murino” (mestrado). Candidata: 
Débora Campanella Bastos. Orientador: pro-
fessor Edgard Graner. Dia 26 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, na sala da congregação 
da FOP.

“Mapeamento das condições de funciona-
mento dos aparelhos de raios-X em consul-
tórios odontológicos no Estado do Tocantins” 
(doutorado). Candidato: Raphael Navarro 
Aquilino. Orientador: professor Frab Norberto 
Boscolo. Dia 26 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, no anfiteatro 2 da FOP.

“Avaliação de metaloproteinases de matriz 
-2, -9 E Timp-2 em polpas dentais humanas 
sadias e inflamadas” (doutorado). Candi-
data: Thais Accorsi Mendonça. Orientador: 
professor Alexandre Augusto Zaia. Dia 27 de 
fevereiro de 2009, às 9 horas, no anfiteatro 
3 da FOP.

“Estudo comparativo da eficácia de di-
ferentes sistemas radiográficos digitais na 
determinação do comprimento de limas en-
dodônticas” (mestrado). Candidato: Matheus 
Lima de Oliveira. Orientador: professor Gui-
lherme Monteiro Tosoni. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, às 9 horas, na sala da congregação 
da FOP.

“Análise da atividade antimicrobiana de 
frações purificadas e extratos de inverte-
brados e microrganismos marinhos sobre 
Streptococcus mutans e influência sobre seus 
principais fatores de virulência” (mestrado). 
Candidata: Bruna de Araújo Lima. Orientador: 
professor Reginaldo Bruno Gonçalves. Dia 
27 de fevereiro de 2009, às 14 horas, no 
anfiteatro 4 da FOP.

“Avaliação da eficácia anestésica e da 
concentração plasmática da ropivacaína 
encapsulada em lipossomas, em anestesia 
odontológica” (doutorado). Candidata: Mi-
chelle Franz Montan. Orientadora: professora 
Maria Cristina Volpato. Dia 27 de fevereiro de 
2009, às 9 horas, no anfiteatro 2 da FOP.

 “Efeito do estresse crônico e de dieta hiper-
calórica sobre o peso corporal e metabolismo 
de ratos” (doutorado). Candidata: Rosemary 
Ferreira. Orientadora: professora Fernanda 
Klein Marcondes. Dia 27 de fevereiro de 2009, 
às 9 horas, na  FOP.

“Estudo imunoistoquímico e de hibridização 
in situ das proteínas da família plunc em 
glândulas salivares maiores de pacientes 
autopsiados com Aids em fase avançada” 
(doutorado). Candidata: Andréia Aparecida 
da Silva. Orientador: professor Pablo Agustin 
Vargas. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, na FOP.

� Instituto de Artes
“Platão, palavra e harmonia na monodia 

dramática da seconda pratica” (doutorado). 
Candidato: Marcello Stasi. Orientador: pro-
fessor Helena Jank. Dia 19 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, na CPG do IA.

“Dramaturgias do corpo: construções poé-
ticas das artes cênicas na pós-modernidade” 
(doutorado). Candidata: Ligia Losada Tou-
rinho. Orientador: professor Eusebio Lobo. 
Dia 19 de fevereiro de 2009, às 14 horas, no 
auditório do LIS do IA. 

 “João Bosco: um cavaleiro e seu violão” 
(mestrado). Candidato: Marcus Vinicius 
Scanavez Ramasotti Medeiros de Almeida. 
Orientador: professor Marcos Siqueira Ca-
valcante. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 
10 horas, na sala 3 da pós-graduação em 
Música do IA.

“Dercy Gonçalves - o corpo torto do teatro 
brasileiro” (doutorado). Candidata: Virginia 
Maria de Souza Maisano Namur. Orientador: 
professora Neyde Veneziano Monteiro. Dia 20 
de fevereiro de 2009, às 10 horas, no IA.

 “Vocabulário poético do ator” (doutorado). 
Candidato: Fernando Manoel Aleixo. Orienta-
dor: professora Sara Pereira Lopes. Dia 26 
de fevereiro de 2009, às 14 horas, na sala 
de defesa da pós-graduação do IA.

 “Ao gosto de Il foribondo; um estudo das 
seis Sonates Pour le violoncelle et Basse 
Continue de Francesco Geminiani segundo 
seus tratados e transcrições” (doutorado). 
Candidata: Teresa Cristina Rodrigues Silva. 
Orientador: professor Edmundo Hora. Dia 
27 fevereiro de 2009, às 12h30, na Casa 
do Lago.

“O espetáculo cênico no método bailarino-
pesquisador-intérprete (bpi): um estudo a 
partir da criação e apresentações do espe-
táculo de dança valsa do desassossego” 
(doutorado). Candidata: Larissa Sato Turtelli. 
Orientadora: professora Graziela Estela Fon-
seca Rodrigues. Dia 27 de fevereiro de 2009, 
às 9h30, na sala 3 da CPG do IA

“Eldorado: dramaturgia de ator na intra-
cultura” (doutorado). Candidato: Eduardo 
Okamoto. Orientadora: professora Suzi Frankl 
Sperber. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, no Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas 
Teatrais (Lume) da Unicamp.

“Em busca da ‘alma musical da nação’: um 
estudo comparativo entre os nacionalismos 
musicais brasileiro e espanhol a partir das 
trajetórias e das obras de Heitor Villa-Lobos 

e Manuel de Falla” (doutorado). Candidata: 
Analía Chernavsky. Orientador: professor 
José Roberto Zan. Dia 27 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, no IA.

“Caleidoscópio brasileiro: possibilidades 
técnico-criativas na cena contemporânea” 
(doutorado). Candidata: Ana Carolina Mun-
dim. Orientador: professor Eusébio Lôbo da 
Silva. Co-orientadora: professora Sara Lopes. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 horas, na 
sala AD 03 no Daco do IA.

� Instituto de Biologia
“Treinamento físico, processo inflamatório 

e adaptação” (doutorado). Candidato: Fernan-
do Oliveira Catanho da Silva. Orientadora: 
professora Denise Vaz de Macedo. Dia 19 
de fevereiro de 2009, às 9 horas, na sala 
IB 11 do IB.

“Clonagem, expressão e caracterização 
de uma flavina monooxigenase de Coffea 
arabica” (mestrado). Candidato: Igor Cesa-
rino. Orientador: professor Paulo Mazzafera. 
Dia 19 de fevereiro de 2009, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses da pós-graduação 
do IB.

“Análise das vias de sinalização intracelu-
lares em linhagens de células produtoras de 
insulina expostas ao Ingap-PP” (mestrado). 
Candidata: Flávia Maria Moura de Paula. 
Orientador: professor Antonio Carlos Bos-
cheiro. Dia 19 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, na sala IB 11 do IB.

 “Influência do ácido ascórbico no processo 
de degeneração muscular em camundongos 
distróficos” (mestrado). Candidata: Erika To-
non. Orientadora: professora Elaine Minatel. 
Dia 26 de fevereiro de 2009, às 14 horas, na 
sala da congregação do IB.

“Avaliação histológica e da expansão gêni-
ca de BMP E WNT no endométrio durante a 
implantação embrionária em bovinos” (dou-
torado). Candidata: Marlúcia Bastos Aires. 
Orientador: professor Áureo Tatsumi Yamada. 
Dia 26 de fevereiro de 2009, às 14 horas, na 
sala IB 11 do IB.

“Efeitos antimicrobianos de rutina e quer-
cetina in vitro” (mestrado). Candidato: Alex 
Jardelino Felizardo de Souza. Orientador: 
professor Marcos Hikari Toyama. Dia 26 de 
fevereiro de 2009, às 14 horas, na sala de 
defesa de tese da pós-graduação do IB.

“Redes de interações entre plantas e fru-
gívoros na mata atlântica: estrutura e fragi-
lidade a extinções” (mestrado). Candidata: 
Maria Clara Oleski Amatuzzi. Orientador: 
professor Wesley Rodrigues Silva. Dia 26 
de fevereiro de 2009, às 9 horas, na sala da 
congregação do IB.

 “Análise morfológica, biomecânica e bio-
química de tendão de ratos Zucker (fa/fa)
obesos” (doutorado). Candidato: Adriano 
Biancalana. Orientadora: professora Laurecir 
Gomes. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 8h30, 
na sala de defesa de teses do prédio da pós-
graduação do IB.

“Sistema neuropeptidérgico do hormônio 
concentrador de melanina e da orexina A 
no núcleo motor dorsal do nervo vago em 
rato” (doutorado). Candidato: João Cleber 
Theodoro de Andrade. Orientador: professor 
Cláudio Aparecido Casatti. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, às 9 horas, na sala IB-11 do IB.

� Instituto de Estudos 
    da Linguagem

“‘Metamorfoses’, o livro de Orfeu: introdu-
ção, tradução e notas” (mestrado). Candidato: 
Júlio Maria do Carmo Neto. Orientador: 
professor Marcos Aurélio Pereira. Dia 19 de 
fevereiro de 2009, às 10 horas, na sala de 
defesa de teses do IEL.

“O país chamado leitura e a descoberta 
de Sr. ‘Q’: um estudo sobre os pontos de 
vista dos professores de inglês revelados 
pela metodologia ‘Q’. (mestrado). Candidata: 
Juliana Gonçalves de Oliveira. Orientadora: 
professora Linda Gentry El-Dash. Dia 19 
de fevereiro de 2009, às 10h30, na sala de 
defesa de teses do IEL.

“A palavra prosódica no português bra-
sileiro: o estudo prosódico das palavras 
funcionais” (mestrado). Candidata: Priscila 
Marques Tonelli. Orientadora: professora 
Maria Bernadete Marques Abaurre. Dia 19 
de fevereiro, às 14 horas, na  sala de defesa 
de teses do IEL. 

“Metáforas da história; uma leitura dos 
romances de Helder Macedo” (doutorado). 
Candidato: Gregório Foganholi Dantas. Orien-
tadora: professora Vilma Sant’ana Arêas. 
Dia 19 de fevereiro de 2009, às 14 horas, no 
auditório do IEL. 

 “Língua estrangeira: entre a demanda de 
saber e o medo de ser” (mestrado). Candida-
ta: Márcia Cristina Carvalho Garcia. Orienta-
dora: professora Maria Rita Salzano Moraes. 
Dia 20 de fevereiro de 2009, às 10 horas, na 
sala de defesa de teses do IEL.

“A segmentação inábil: um estudo da 
segmentação ortográfica não-canônica” 
(mestrado). Candidata: Angela Satomi Kajita. 
Orientadora: professora Maria Filomena Saptti 
Sândalo. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.

“A presença de romance na Revista Ilustra-
da” (mestrado). Candidata: Rubiana de Souza 
Barreiros. Orientadora: Professora Marcia 
Azevedo de Abreu. Dia 20 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, na sala do telão.

 “Brasil um país de todos: língua, liberdade 
e cidadania” (mestrado). Candidato: Thiago 
Manchini de Campos. Orientadora: professora 

Carolina Zuccolillo. Dia 26 de fevereiro de 
2009, às 9h30, na sala de defesa de teses 
do IEL.

“Páginas da vida - um gesto analítico dis-
cursivo sobre a prostituição” (mestrado). Can-
didata: Ana Flora Schlindwein. Orientadora: 
professora Suzy Maria Lagazzi Rodrigues. 
Dia 26 de fevereiro de 2009, às 10 horas, 
no telão do IEL.

“Nos entre-lugares do sujeiro e do dis-
curso jornalístico: questões de poder e de 
subjetividade” (doutorado). Candidata: Lúcia 
Marques Gama Lacaz. Orientadora: profes-
sora Maria José Rodrigues Coracini. Dia 26 
de fevereiro de 2009, às 13h30, na sala do 
CL 14 do IEL.

“A gramática e os conhecimentos linguísti-
cos em livros didáticos de língua portuguesa 
para o ensino fundamental II (5ª à 8ª séries)” 
(mestrado). Candidata: Daniela Manini. Orien-
tadora: professora Roxane Helena Rodrigues 
Rojo. Dia 26 de fevereiro, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses do IEL.

“Povos indígenas, identidade e escrita: 
constituição de uma autoria acadêmica” 
(doutorado). Candidata: Edna André Soares 
Melo. Orientadora: professora Mónica Gra-
ciela Zoppi Fontana. Dia 26 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, no IEL.

“Águas revessas: confluências da memória, 
literatura e história nas memórias inéditas 
de Alberto Rangel” (mestrado). Candidata: 
Fabiana Bigaton Tonin. Orientador: pro-
fessor Francisco Foot Hardman. Dia 26 de 
fevereiro de 2009, às 14 horas, na sala CL 
15 do IEL.

“Entre a exposição a discursos e a realida-
de da aula de leitura: análise de dizeres de um 
professor de língua estrangeira” (mestrado). 
Candidato: César Roberto Campos Peixoto. 
Orientadora: professora Carmen Zink Bo-
lonhini. Dia 26 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, no IEL.

 “Sentidos de ‘linguística’ no processo 
de institucionalização da linguística na Uni-
camp” (doutorado). Candidata: Ana Claudi 
Fernandes Ferreira. Orientadora: professora 
Claudia Regina Castellanos Pfeiffer. Dia 27 
de fevereiro de 2009, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses do IEL. 

“Relações de poder: análise de discurso 
de duas escolas idiomas” (mestrado). Candi-
data: Marla Soares dos Santos. Orientadora: 
professora Carmen Zink Bolonhini. Dia 27 de 
fevereiro de 2009, às 9h30, no telão do IEL.

“O ensino de inglês em um curso de Letras: 
o que revela um estudo longitudinal” (mes-
trado). Candidata: Zenaide Moschim Gianni. 
Orientadora: professora Elza Taeko Doi. Dia 
27 de fevereiro de 2009, às 10 horas, no 
telão do IEL.

“Gramatização dos itens linguísticos assim, 
já e só no português brasileiro: um estudo 
sob a perspectiva da gramática discursivo-
funcional” (doutorado). Candidato: Edson 
Rosa Francisco de Souza. Orientadora: 
professora Ingedore Grunfeld Villaça Koch. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 10 horas, no 
auditório do IEL.

“Aristóteles e a linguagem: estudo e tra-
dução do Perì Hermeneías (partes 1-6)” 
(doutorado). Candidata: Rívia Silveira Fon-
seca. Orientador: professor Flávio Ribeiro 
de Oliveira. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 
10 horas, na sala CL 12 do IEL.

“Projeto de recuperação paralela: concep-
ções de letramento subjacentes” (mestrado). 
Candidata: Jane Rubia Adami. Orientadora: 
professora Sylvia Bueno Terzi. Dia 27 de 
fevereiro de 2009, às 14 horas, na sala CL 
15 do IEL.

“Aspectos do gênero dialógico no de finibus 
de Cícero” (doutorado). Candidato: Sidney 
Calheiros de Lima. Orientador: professor Pau-
lo Sérgio de Vasconcellos. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, às 14 horas, no telão do IEL.

“A pontuação na gramática: lugares da 
contradição” (doutorado). Candidata: Josefa 
Gomes de Farias. Orientadora: professora 
Mónica Graciela Zoppi Fontana. Dia 27 de 
fevereiro de 2009, às 14 horas, na sala CL 
13 do IEL.

“Folha de S. Paulo: da produção de senti-
dos acerca da guerra do Iraque” (mestrado). 
Candidata: Maraísa Lopes. Orientadora: 
professora Claudia Pfeiffer. Dia 27 de feve-
reiro de 2009, às 15 horas, na sala de teses 
do IEL.

“Reflexões sobre a gagueira infantil na rela-
ção corpo e linguagem” (mestrado). Candida-
ta: Maria Teresa Teani de Freitas. Orientadora: 
professora Maria Fausta Cajahyba Pereira de 
Castro. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 10 
horas, na sala CL 15 do IEL.

� Instituto de Física 
    Gleb Wataghin

“Aplicações da radiografia por contraste 
de fase em mamografia in vitro” (mestrado). 
Candidato: José Renato Linares Mardegan. 
Orientador: professor Carlos Manuel Giles 
A. de Mayolo. Dia 19 de fevereiro de 2009, 
às 14 horas, no auditório da pós-graduação 
do IFGW.

 “Ruído no transporte eletrônico em siste-
mas mesoscópicos” (mestrado). Candidato: 
Clóvis Corrêa Júnior. Orientador: professor 
Guillermo G. Cabrera Oyarzún. Dia 20 de 
fevereiro de 2009, às 10 horas, no auditório 
da pós-graduação do IFGW.

“Emaranhamento, bifurcação e caos no 
modelo de Jahn-Teller E x Beta” (mestrado). 
Candidata: Domenique Velloso Netto. Orien-
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tadora: professora Kyoko Furuya. Dia 26 de 
fevereiro de 2009, às 14 horas, no auditório 
da pós-graduação do IFGW.

� Instituto de Matemática, 
    Estatística e Computação 
    Científica

“Aspectos analíticos, empíricos e feno-
menológicos do espalhamento elástico de 
hadrons em altas energias” (doutorado). 
Candidata: Regina Fonseca Avila. Orienta-
dor: professor Marcio Jose Menon. Dia 19 
de fevereiro de 2009, às 10 horas, na sala 
121 do Imecc.

“Grupos algébricos e hiperálgebras” (mes-
trado). Candidato: Tiago Rodrigues Macedo. 
Orientador: professor Adriano Adrega de 
Moura. Dia 19 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc.

 “Espaços Poset e o problema da distribui-
ção de pesos” (mestrado). Candidato: Marcos 
Vinicius Pereira Spreafico. Orientador: profes-
sor Marcelo Firer. Dia 26 de fevereiro de 2009, 
às 15 horas, na sala 321 do Imecc.

“Trajetórias sobre o globo terrestre: um 
estudo da geometria da esfera nos ma-
pas cartográficos” (mestrado profissional). 
Candidata: Vera Lucia Vieira de Camargo. 
Orientador: professor João Eloir Strapasson. 
Dia 26 de fevereiro de 2009, às 9 horas, na 
sala 253 do Imecc

 “Identidades polinomiais pares em álge-
bras associativas” (doutorado). Candidato: 
Dimas José Gonçalves. Orientador: profes-
sor Plamen Emilov Kochloukov. Dia 27 de 
fevereiro de 2009, às 10 horas, na sala 253 
do Imecc. 

“Fatoração de inteiros e grupos sobre 
cônicas” (mestrado profissional). Candidata: 
Vera Lucia Graciani de Souza. Orientador: 
professor Martinho da Costa Araújo. Dia 27 
de fevereiro de 2009, às 14 horas, na sala 
321 do Imecc.

“Um estudo sobre códigos corretores de 
erros em espaços sobre posets” (mestrado 
profissional). Candidata: Donizete Ritter. 
Orientador: professor Marcelo Muniz Silva 
Alves. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 10 
horas, na sala 321 do Imecc.

“Estimação da superfície de volatilidade 
dos ativos através da equação de Black-
Scholes Generalizada” (mestrado). Candida-
to: Leandro da Fonseca Prudente. Orientador: 
professor José Mario Martinez Perez. Dia 27 
de fevereiro de 2009, às 14 horas, na sala 
121 do Imecc.

� Instituto de Química
“Química de nanoestruturas: funcionaliza-

ção de nanopartículas metálicas e nanotubos 
de carbono” (doutorado). Candidata: Larissa 
Otubo. Orientador: professor Oswaldo Luiz 
Alves. Dia 19 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, no miniauditório do IQ.

 “Preparação e caracterização de eletrodos 
de titanatos para aplicação em conversão de 
energia solar” (mestrado). Candidata: Bárbara 
Santos de Miranda. Orientadora: professora 
Claudia Longo. Dia 20 de fevereiro de 2009, 
às 9 horas, na sala IQ 15 do IQ.

“Técnicas de RMN de 1H aplicadas à 
metabolômica de Theobroma cacao e às 
interações proteínas - ligantes” (mestrado). 
Candidato: Lucas Gelain Martins. Orienta-
dora: professora Anita Jocelyne Marsaioli. 
Dia 20 de fevereiro de 2008, às 14 horas, no 
miniauditório do IQ

 “Perspectivas mecanística de reações 
catalisadas por paládio: Heck, Oxa-Heck, 
Buchwald-Hartwig por ESI-MS/MS” (mestra-
do). Candidato: Boniek Gontijo Vaz. Orien-
tador: professor Marcos Nogueira Eberlin. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 horas, no 
miniauditório do IQ.

“Estudos para a preparação de tetraidrofu-
ranos substituídos a partir do α–(-)–bisabolol 
e obtenção de análogos de compostos com 
atividade biológica” (mestrado). Candidato: 
Antonio José Loreno Giunti Dias. Orientadora: 
professora Lúcia Helena Brito Baptistella. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 14 horas, no 
miniauditório do IQ.

“Nanocompósitos elastoméricos baseados 
em MWCNTs: preparação, caracterização, 
e aplicações” (mestrado). Candidato: Lucas 
Gomes Pedroni. Orientadora: professora Ana 
Flavia Nogueira. Dia 27 de fevereiro de 2009, 
às 14 horas, na sala E-312 do IQ.

� Faculdade de Educação 
“A concepção de pais e professores sobre 

a educação para a mídia televisiva na escola” 
(doutorado). Candidata: Ester Cecília Fer-
nandes Baptistella. Orientadora: professora 
Orly Zucatto Mantovani de Assis. Dia 20 de 
fevereiro de 2009, às 9 horas, na sala LL01 
da FE.

“Educação scalabriniana no Brasil” (dou-
torado). Candidata: professora Lúcia Helena 
Moreira de Medeiros Oliveira. Orientador: 
professor José Claudinei Lombardi. Dia 20 
de fevereiro de 2009, às 9 horas,  na sala de 
defesa de teses da FE.

 “A função social do ensino secundário no 
contexto de formação da sociedade capitalista 
brasileira” (doutorado). Candidata: Solange 
Aparecida Zotti. Orientador: professor José 
Luis Sanfelice. Dia 26 de fevereiro de 2009, 
às 9 horas, na sala de defesa do bloco A 
da FE.

“O processo de resolução de conflitos 
entre pré-adolescentes: o olhar do professor” 
(doutorado). Candidata: Sandra Cristina 
Carina. Orientadora: professora Orly Zucatto 
Mantovani de Assis. Dia 26 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, na sala de defesa LL01 
da FE.

“Um professor de civismo e brasilidade: a 
trajetória do educador João Toledo nas es-
colas normais de São Carlos e Campinas no 
período de 1913 a 1925” (doutorado). Candi-
data: Maria de Lourdes Pinheiro. Orientadora: 
professora Maria Cristina Menezes. Dia 26 de 

fevereiro de 2009, às 10 horas, na sala de 
defesa, videoconferência da FE.

“Batuque de umbigada paulista: memória 
e educação não-formal no âmbito da cultura 
brasileira” (doutorado). Candidata: Claudete 
de Sousa Nogueira. Orientador: professora 
Olga Rodrigues de Moraes Von Simson. Dia 
26 de fevereiro de 2009, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses da FE. 

“Um professor de civismo e brasilidade: 
a trajetória do educador João Toledo nas 
escolas normais de São Carlos e Campinas 
no período de 1913 a 1925“ (doutorado). Can-
didata: Maria de Lourdes Pinheiro. Orientador: 
professora Maria Cristina Menezes. Dia 26 de 
fevereiro de 2009, às 10 horas, na sala de 
videoconferência da FE.

“O processo de resolução de conflitos entre 
pré-adolescentes: o olhar do professor“ (dou-
torado). Candidato: Sandra Cristina Carina. 
Orientadora: Orly Zucatto Mantovani de Assis. 
Dia 26 de fevereiro de 2009,  às 14 horas, na 
sala LL01 da FE.

“A função social do ensino secundário no 
contexto de formação da sociedade capitalista 
brasileira” (doutorado). Candidata: Solange 
Aparecida Zotti.  Orientador: professor José 
Luis Sanfelice. Dia 26 de fevereiro de 2009, às 
9 horas, na sala de defesa de teses da FE.

 “Apropriação docente dos livros didáticos 
de história das séries iniciais do ensino funda-
mental” (doutorado). Candidata: Aléxia Pádua 
Franco. Orientadora: professora Ernesta 
Zamboni. Dia 27 de fevereiro de 2009, 14h30, 
na sala de defesa de teses da FE.

“Educação sexual e formação de professo-
res de ciências biológicas: contradições, limi-
tes e possibilidades (doutorado). Candidato: 
Cláudia Ramos de Souza Bonfim. Orientador: 
professor Silvio Ancizar Sanchez Gamboa. 
Dia 27 de fevereiro de2009, às 9h30, na sala 
de defesa de teses da FE.

“Mímesis e educação nas leis de Platão: 
formação moral da psykhé” (doutorado). 
Candidato: José Renato de Araújo Sousa. 
Orientadora: professora Lídia Maria Rodrigo. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 14 horas, na 
sala LL08 da FE. 

“Participação do empresariado na educa-
ção no Brasil e na Argentina” (doutorado). 
Candidata: Liliene Xavier Luz. Orientadora: 
professora Nora Rut Krawczyk. Dia 27 de 
fevereiro de 2009, às 14 horas, no auditório 
da biblioteca da FE.

“Processos de exclusão intra-escolar: os 
alunos que passam sem saber” (doutorado). 
Candidata: Marisa de Fátima Sirino. Orienta-
dor: professor Sérgio Antonio da Silva Leite. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 horas, na 
sala LL02 da FE.

“Procedimentos utilizados pelas famílias 
na educação econômica de seus filhos” 
(doutorado). Candidata: Valéria Cristina 
Borsato Cantelli. Orientadora: professora 
Orly Zucatto Mantovani de Assis. Dia 27 
de fevereiro de 2009, às 14h30, na sala da 
congregação da FE.

“A cigarra e a formiga: uma reflexão sobre 
a educação matemática brasileira da primeira 
década do século XXI” (doutorado). Candi-
dato: Virgínia Cardia Cardoso. Orientador: 
professor Antonio Miguel. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, 10 horas, no auditório da Biblioteca 
da FE.

“’Uma câmera na mão’ – a fotografia como 
fonte de reflexão do cotidiano escolar” (mes-
trado). Candidata: Ester Malka Broner Gian-
nella. Orientadora: Ana Angélica Medeiros 
Albano. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, na sala de defesa, de teses da FE.

“As idéias das crianças a respeito de suas 
dificuldades no sistema escrito” (mestrado). 
Candidato: Janete Schmidt de Camargo Ce-
sar. Orientador: professor Sérgio Goldenberg. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 10 horas, na 
sala da congregação da FE.

“Educação pública, letramento e cidadania” 
(mestrado). Candidata: Maria Auxiliadora de 
Oliveira Nogueira de Sá. Orientadora: profes-
sora Patrizia Piozzi. Dia 27 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, na sala LL02 da FE.

“Análise da política de integração escola-
comunidade: um estudo de caso do Programa 
Escola da família do Estado de São Paulo” 
(mestrado). Candidata: Maria Lúcia Ferreira. 
Orientadora: professora Eloisa de Mattos 
Hofling. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 10 
horas, na sala LL08 da FE. 

� Faculdade de 
    Ciências Médicas

“Caracterização molecular e funcional de 
ANKDI na hematopoese normal e neoplásica” 
(doutorado). Candidata: Adriana da Silva 
Santos Duarte. Orientadora: professora Sara 
Teresinha Olalla Saad. Dia 20 de fevereiro de 
2009, às 9 horas, no anfiteatro do Hemocentro 
da Unicamp.

“Participação do HIF-1a na expressão de 
colágeno tipo II e agrecano na cartilagem 
articular mediada pela IL-1b e TNFa” (dou-
torado). Candidata: Angelica Rossi Sratori. 
Orientador: professor Ibsen Bellini Coimbra. 
Dia 20 de fevereiro de 2009, às 9 horas, no 
anfiteatro de Clinica Médica da FCM

 “Passando a limpo: avaliação do serviço 
de atendimento a mulheres em situação de 
violência desenvolvido na Maternidade Odete 
Valadares, MG” (doutorado). Candidato: 
Francisco José Machado Viana. Orientador: 
professor Anibal Eusébio Faúndes Latham. 
Dia 26 de fevereiro de 2009, às 9 horas, no 
anfiteatro do Departamento de Psiquiatria 
da FCM.

“Efeitos do suporte ventilatório com pressão 
controlada e volume controlado na função 
pulmonar nos pacientes submetidos à cirurgia 
cardíaca com circulação extracorpórea” (mes-
trado). Candidata: Cristiane Delgado Alves 
Rodrigues. Orientador: professora.Desanka 
Dragosavac. Dia 26 de fevereiro de 2009, às 
10 horas, no anfiteatro do Departamento de 
Cirurgia da FCM.

 “Estudo dos genes TNFa, ADIPOQ e 
STATH enter portadores de fibrose cistica” 
(doutorado). Candidata: Cyntia Arivabeni 
de Araújo Correia Coutinho. Orientadora: 
professora Carmem Silvia Bertuzzo. Dia 
27 de fevereiro de 2009, às 14 horas, no 
auditório da FCM.

“Espectroscopia de fluorescência como mé-
todo para monitoramento de porfiria induzida 
por dieta de glicose” (doutorado). Candidato: 
João Wagner Rodrigues Hernandez. Orien-
tador: professor Jorge Humberto Nicola. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 horas, no 
anfiteatro do Departamento de Farmacologia 
da FCM.

“Genótipos da haptoglobina nas doenças 
falciformes” (mestrado). Candidato: Magnun 
Nueldo Nunes dos Santos. Orientadora: pro-
fessora Maria de Fátima Sonatti. Dia 27 de 
fevereiro de 2009, às 10 horas, no anfiteatro 
do Departamento de Medicina Preventiva e 
Social da FCM

� Faculdade de Educação Física
“A influência do esporte espetáculo sobre 

o modelo de competição dos mais jovens no 
judô” (mestrado). Candidato: Fabiano Filler 
Cazetto. Orientador: professor Paulo Cesar 
Montagner. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, na sala da congregação da FEF.

 “Pedagogia do esporte: identificação, 
discussão e aplicação de procedimentos 
pedagógicos no processo de ensino-vivência 
e aprendizagem da modalidade basquetebol” 
(mestrado). Candidato: Henrique Barcelos 
Ferreira. Orientador: professor Roberto Rodri-
gues Paes. Dia 26 de fevereiro de 2009, às 14 
horas, na sala da congregação da FEF.

 “Reflexões sobre a mediação da professora 
generalista na educação infantil” (mestrado). 
Candidato: Frederico Jorge Saad Guirra. 
Orientadora: professora Elaine Prodócimo. 
Dia 27 de fevereiro de 2009, às 14 horas, na 
sala da congregação da FEF.

� Faculdade de Engenharia 
    de Alimentos

“Efeito da reticulação pela tranglutaminase 
e o glutaraldeído sobre as propriedades das 
microparticulas obtidas por coacervação 
complexa” (mestrado). Candidato: Fernando 
Tello Celis. Orientador: professor Carlos R. 
F. Grosso. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, no salão nobre da FEA.

“Produção, caracterização, estabilidade 
e aplicação de microcápsulas de licopeno” 
(mestrado). Candidata: Glaucia Aguiar Rocha. 
Orientador: professor Carlos R. F. Grosso. 
Dia 20 de fevereiro de 2009, às 14 horas, no 
anfiteatro do Depan da FEA.

“Efeito da adição de goma tara e carragena 
em iogurte firme desnatado” (mestrado). 
Candidata: Camila Lie Hatanaka. Orientadora: 
professora Mirna Lúcia Gigante. Dia 20 de 
fevereiro de 2009, às 14 horas, no auditório 
II do DTA da FEA.

“Seleção de microorganismos produtores 
de fruto Siltransferase e estudo das proprie-
dades bioquímicas da fruta Siltransferase de 
Penicilium” (mestrado). Candidato: Junio Cota 
Silva. Orientador: professora Glaucia Maria 
Pastore. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 9h30, 
no anfiteatro do DTA da FEA.

“Efeito da radiação gama e da radiação 
infravermelho na vida de prateleira e nas 
características tecnológicas de trigo integral 
e do pão de forma integral” (mestrado). 
Candidata: Paula Fernanda Pinto. Orienta-
dora: professora Yon Kil Chang. Dia 20 de 
fevereiro de 2009, às 9 horas, no auditório II 
do DTA da FEA.

 “Caracterização química, perfil senso-
rial e aceitabilidade de novos varietais de 
banana (Musa ssp) resistentes à sigatoka 
negra” (mestrado). Candidata: Bruna Saleh. 
Orientadora: professora Maria Aparecida 
Azevedo Pereira da Silva. Dia 26 de fevereiro 
de 2009, às 10 horas, no auditório do Depan 
da FEA.

 “Estudo das necessidades nutricionais de 
bactérias acéticas para a produção de ácido 
acético” (doutorado). Candidato: Vitório dos 
Santos Júnior. Orientador: professor Fumio 
Yokoya. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, na sala FA 11 da FEA.

“Fosfatidilcolina em adipócitos epididimais 
isolados de ratos - estudo in vitro” (mestra-
do). Candidata: Caren Fernanda Navarro da 
Fonseca. Orientador: professor Celio Kenji 
Miyasaka. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, no auditório do Depan da FEA.

� Faculdade de 
    Engenharia Agrícola 

“Desenvolvimento de metodologia para 
quantificação de palha em cana-de-açúcar, 
utilizando dados orbitais” (doutorado). Can-
didato: Hermógenes Moura Machado. Orien-
tador: professor Rubens Augusto Camargo 
Lamparelli. Dia 20 de fevereiro de 2009, às 
9 horas, no anfiteatro da Feagri.

 “Bem-estar dos animais e uso racional de 
energia elétrica em sistemas de aquecimento 
para leitões desmamados” (doutorado). Can-
didata: Juliana Sarubbi. Orientador: professor 
Luiz Antonio Rossi. Dia 26 de fevereiro de 
2009, às 14 horas, no anfiteatro da Feagri.

 “Propagação de ondas de ultra-som em 
protótipos de postes tubulares de concreto 
armado” (mestrado). Candidato: Milton Gia-
con Junior. Orientadora: professora Raquel 
Gonçalves. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 
14h30, no anfiteatro da Feagri.

“Desenvolvimento de um sistema de con-
trole Fuzzy para incubadora de ovos” (dou-
torado). Candidato: Carlos Eduardo Bites 
Romanini. Orientador: professor Nelson Luís 
Cappelli. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, no Laboratório de Instrumentação e 
Controle da Feagri.

� Instituto de Geociências
“Estudo da alteração hidrotermal e super-

gênica do depósito de cobre pórfiro El Sal-
vador - Chile, usando sensoriamento remoto 
multiespectral e hiperespectral” (mestrado). 
Candidata: Daniele Beck Cardoso. Orienta-
dor: professor Álvaro Penteado Crósta. Dia 
26 de fevereiro de 2008, às 14 horas, no 
auditório do IG.

 “A indústria farmacêutica brasileira: um 
processo de co-evolução de instituições e or-
ganizações industriais” (mestrado). Candida-
to: Eduardo Muniz Pereira Urias. Orientador: 
professor Wilson Suzigan. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, às 16 horas, no auditório do IG.

“Licófitas guadalupianas da bacia do Pa-
raná: novos dados morfoanatômicos” (mes-
trado). Candidato: Rafael Souza de Faria. 
Orientadora: professora Frésia Soledad 
Ricardi Torres Branco. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, às 14 horas, na sala A do DGRN 
do IG.

� Instituto de Filosofia 
    e Ciências Humanas

“Políticas performances da diversidade: 
etnografia de um circuito musical intercultural 
em São Paulo” (mestrado). Candidato: Paulo 
Ricardo Müller. Orientadora: professora Bela 
Feldman-Bianco. Dia 27 de fevereiro de 2009, 
às 10 horas, no IFCH.

“O rigor da morte: a construção simbó-
lica do “animal de açougue” na produção 
industrial brasileira” (mestrado). Candidata: 
Juliana Vergueiro Gomes Dias. Orientadora: 
professora Nádia Farage. Dia 27 de fevereiro 
de 2009, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses do IFCH.

“Crítica e história na filosofia de Kant” 
(doutorado). Candidato: Agostinho de Frei-
tas Meirelles. Orientador: professor Zeljko 
Loparic. Dia 27 de fevereiro de 2009, às 9 
horas, no IFCH.

“Desempenho governamental e apoio à 
democracia no Brasil” (mestrado). Candida-
to: Robert Bonifácio da Silva. Orientadora: 
professora Rachel Meneguello. Dia 27 de 
fevereiro de 2009, às 10 horas, na sala de 
teses do IFCH.

MARÇO

� Instituto de Matemática, 
    Estatística e Computação 
    Científica

“Modelagens matemáticas para simulações 
computacionais de impacto ambiental no rio 
Balsas” (mestrado profissional). Candidata: 
Lourimara Farias Barros Alves. Orientador: 
professor João Frederico da Costa Azevedo 
Meyer. Dia 2 de março de 2009, às 10 horas, 
na sala 253 do Imecc.

“Dinâmica populacional de microrganismos 
e a conservação de alimentos” (mestrado). 
Candidata: Roberta Regina Delboni. Orien-
tador: professor Hyun Mo Yang. Dia 2 de 
março de 2009, às 14 horas, na sala 253 
do Imecc.

 “n-larguras de conjuntos de funções sua-
ves sobre a esfera sd” (mestrado). Candidato: 
Régis Leandro Braguim Stábile. Orientador: 
professor Alexander Kushpel. Dia 5 de mar-
ço de 2009, às 10 horas, na sala 253 do 
Imecc.

 “Sistemas de raízes e representações 
de quivers” (mestrado). Candidato: Vitor 
Moretto Fernandes da Silva. Orientador: 
professor Marcos Benevenuto Jardim. Dia 
6 de março de 2009, às 14 horas, na sala 
253 do Imecc.

“Programação quadrática sequencial e 
condições de qualificação” (mestrado). Can-
didata: Fernanda Téles Nunes. Orientadora: 
professora Maria Aparecida Diniz Ehrhardt. 
Dia 9 de março de 2009, às 10 horas, na sala 
253 do Imecc.

“Dualidade de espaços de Hardy com va-
lores vetoriais” (doutorado). Candidato: Fábio 
José Bertoloto. Orientador: professor Jor-
ge Tulio Mujica Ascui. Dia 10 de março de 
2009, às 14 horas, na sala 253 do Imecc. 
  “Misturas finitas de misturas de escala skew-
normal” (mestrado). Candidato: Rodrigo Mar-
reiro Basso. Orientador: professor Victor 
Hugo Lachos Davila. Dia 12 de março de 
2009, às 10 horas, na sala 253 do Imecc. 

� Instituto de Química
“Formação e caracterização de espécies 

inéditas em fase gasosa: radicais, carbenos 
e arinos com sítios afastados de carga vari-
ável” (mestrado). Candidato: Yuri Eberlim de 
Corilo. Orientador: professor Marcos Nogueira 
Eberlin. Dia 2 de março de 2009, às 9 horas, 
na sala E 312 do IQ.

“Células solares baseadas em nanotubos 
de carbono e nanopartículas metálicas” 
(mestrado). Candidato: Giovanni de Lima 
Cabral Conturbia. Orientadora: professora 
Ana Flávia Nogueira. Dia 2 de março de 2009, 
às 9 horas, no miniauditório do IQ. 

 “Uso de quimiometria aliada à espectros-
copia de raios-x para caracterização de Al 
em aluminossilicatos e em sílica modificadas 
com Al2O3” (doutorado). Candidata: Karen 
Goraieb. Orientadora: professora Maria Izabel 
Maretti Silveira Bueno. Dia 5 de março de 
2009, às 14 horas, no miniauditório do IQ.

“Alcalóides de plantas da família Ama-
ryllidaceae: isolamento, caracterização 
e testes de inibição de acetillinesterase” 
(doutorado). Candidata: Maria do Socorro 
Sousa da Silva. Orientadora: professora 
Raquel Marques Braga. Dia 12 de março de 
2009, às 14 horas, no miniauditório do IQ. 
   “Alcalóides de plantas da família Ama-
ryllidaceae: isolamento, caracterização e 
testes de inibição de acetilcolinesterase” 
(doutorado). Candidata: Maria do Socorro 
Sousa da Silva. Orientadora: professora 
Raquel Marques Braga. Dia 12 de março de 
2009, às 14 horas, no miniauditório do IQ. 

   “Estudo da influência da radiação e pH 
no comportamento cinético de antocianinas 
de plantas de gênero hibiscus por métodos 
quimiométricos” (doutorado). Candidato: 
Paulo Henrique Março. Orientador: pro-
fessor Ronei Jesus Poppi. Dia 13 de mar-
ço de 2009, às 14 horas, no miniauditório. 
   “Metodologia para detectar a presença 
do PET reciclado em embalagens PET 
pa  ra alimentos” (mestrado). Candidato: 
Wanderson Romão. Orientador: professor 
Marco Aurélio De Paoli. Dia 13 de março 
de 2009, às 9 horas, na sala E-312 do IQ. 

� Faculdade de Engenharia 
    de Alimentos

“Biofilme de Enterococcus faecium em su-
perfície de aço inoxidável: caracterização tec-
nológica, modelagem e controle por agentes 
sanitizantes” (mestrado). Candidata: Marcília 
Santos Rosado. Orientador: professor Arnaldo 
Yoshiteru Kuaye. Dia 3 de março de 2009, às 
14 horas, no auditório II do DTA da FEA.

 “Efeito da adição de sálvia e alho na oxida-
ção lipídica em carne de frango” (doutorado). 
Candidata: Lilian Regina Barros Mariutti. 
Orientadora: professora Neura Bragagnolo. 
Dia 6 de março de 2009, às 14 horas, no 
anfiteatro do Depan da FEA.

“Desacidificação por via física de óleo de bu-
riti (Maurita flexuosa)” (mestrado). Candidata: 
Simone Monteiro e Silva. Orientador: profes-
sor Antônio J. A. Meirelles. Dia 13 de março de 
2009, às 9 horas, na sala 31 do DEA da FEA. 
   “Produção e caracterização de filmes 
compostos de metilcelulose, glucomanana, 
pectina, gelatina e lipídeos” (mestrado). 
Candidata: Hulda Noemi Chambi Mamani. 
Orientador: professor Carlos R. F. Grosso. 
Dia 13 de março de 2009, às 9 horas, no 
salão nobre da FEA.

� Faculdade de Odontologia 
    de Piracicaba 

“Redução da contração de polimerização 
em resinas e compósitos odontológicos pela 
adição de nanopartículas poliméricas reticu-
ladas” (doutorado). Candidato: Rafael Ratto 
de Moraes. Orientador: professor Lourenço 
Correr Sobrinho. Dia 4 de março de 2009, às 
8h30, na FOP.

“Correlação entre fatores de qualidade 
óssea mandibular e a densidade óssea man-
dibular e a densidade óssea mineral em 
mulheres brasileiras” (mestrado). Candidato: 
Ésio Fortaleza Nascimento Chaves Pedrosa. 
Orientador: professor Plauto Christopher 
Aranha Watanabe. Dia 13 de março de 2009, 
às 9 horas, na FOP.

“Análise da expressão do gene PAX9 
em culturas primárias de células de em-
briões de ratos” (mestrado). Candidata: 
Carolina Vieira de Almeida. Orientador: pro-
fessor Sergio Roberto Peres Line. Dia 13 
de março de 2009, às 9 horas, na FOP. 

� Instituto de Biologia
“Análise da plasticidade sináptica em mo-

toneurônios alfa medulares no modelo expe-
rimental da distrofia muscular tipo Duchenne” 
(mestrado). Candidato: Gustavo Ferreira 
Simões. Orientador: professor Alexandre 
Leite Rodrigues de Oliveira. Dia 6 de março 
de 2009, às 9 horas, na sala de defesa de 
teses do IB.

“Papel da comunicação intercelular media-
da pelas junções comunicantes no mecanis-
mo de secreção de insulina em modelos in 
vivo de maturação e disfunção do pâncreas 
endócrino” (doutorado). Candidata: Carolina 
Prado de França Carvalho. Orientadora: 
professora Carla Beatriz Collares Buzato. 
Dia 6 de março de 2009, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses do prédio da pós-
graduação do IB.

   “Efeito do tratamento com citrato e vi-
mang® sobre a aterosclerose experimental 
em camundongos hipercolesterolêmicos 
deficientes de receptor de LDL” (mestrado). 
Candidato: Gabriel de Gabriel e Dorighello. 
Orientadora: professora Helena Coutinho 
Franco de Oliveira. Dia 11 de março de 2009, 
às 14 horas, na sala de defesa de teses da 
pós-graduação do IB.

   “Efeito da insulina sobre a cinética de 
morte de células epiteliais prostáticas após 
castração” (mestrado). Candidato: Danilo 
Marchete Damas de Souza. Orientador: 
professor Hernandes F. Carvalho. Dia 12 de 
março de 2009, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses do prédio da pós-graduação do IB.

“Identificação e caracterização funcional 
dos elementos Cis-regulatórios da miostatina” 
(mestrado). Candidata: Carla Vermeulen Car-
valho Grade. Orientadora: professora Lúcia 
Elvira Alvares. Dia 13 de março de 2009, às 
14 horas, na sala de defesa de teses do prédio 
da pós-graduação do IB.

“Regulação da secreção de insulina em 
ilho tas pancreáticas de camundongos suple-
mentados com taurina” (doutorado). Candi-
data: Rosane Aparecida Ribeiro. Orientador: 
professor Everardo Magalhães Carneiro. Dia 
16 de março de 2009, às 9 horas, na sala de 
defesa de teses da pós-graduação do IB. 
   “Implantação do modelo de hipertensão 
arterial pulmonar induzida por monocrotali-
na em ratos. Avaliação eletrocardiográfica” 
(mestrado). Candidata: Fernanda Penereiro 
Henrique Cabrini. Orientador: professor Mi-
guel Arcanjo Areas. Dia 16 de março de 2009, 
às 14 horas, na sala de defesa de teses da 
pós-graduação do IB.

� Instituto de Artes
   “A poética da direção teatral: o diretor-
pedagogo e a arte de conduzir processos” 
(doutorado). Candidato: Robson Carlos 
Ha derch pek. Orientador: professor Márcio 
Aurélio Pires de Almeida. Dia 13 de março de 
2009, às 14 horas, na sala da pós-graduação 
do IA. 


