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� Inovações curriculares - O semi-
nário “Inovações Curriculares e experiências 
na Unicamp” acontece nos dias 30 de novem-
bro e 1º de dezembro, no Centro de Conven-
ções da Unicamp.  O evento será aberto às 
9 horas. Programação e outras informações:  
http://www.prg.basico.unicamp.br/inovacoes/
programacao.php
� Lançamento 1 - No dia 30 de no-

vembro, às 17 horas, no Giovannetti V (ao 
lado da prefeitura), a escritora Margareth 
Brandini Park lança o livro A viagem, o 
cachorro, minha avó e sua dentadura 
(Editora Adonis). O evento é organizado em 
parceria com Associação Amigos dos Animais 
de Campinas, que receberá um percentual das 
vendas realizadas.
� ProExt Cultura SP 2009 - O Edital 

do Pro Ext Cultura 2009 (http://proext.cultura.
gov.br/sp/) foi publicado no último dia 31 de 
outubro. Ele prevê o financiamento de projetos 
de extensão até R$ 20 mil, exclusivo para o 
Estado de São Paulo. Inscrições: até 30 de 
novembro.
� Lançamento 2 - O livro “Ponto de 

Cultura - O Brasil de Baixo para Cima”, de Célio 
Turino, ex-secretário de Cultura de Campinas, 
será lançado no dia 30 de novembro, às 19 
horas, na CPFL-Cultura (Rua Jorge Figuei-
redo Corrêa, 1632), em Campinas. O autor 
foi idealizador e gestor dos pontos de cultura 
no Brasil e agora lança livro sobre a criação 
dos núcleos culturais e seu envolvimento no 
projeto. Informações: 19-3482-2510. 
� Educação Brasileira - O II Semi-

nário de Educação Brasileira “Os desafios 
contemporâneos para a Educação Brasileira 
e os processos de regulação” ocorre de 1 a 3 
de dezembro, na Faculdade de Educação (FE) 
e no Instituto de Economia (IE) da Unicamp. A 
abertura do evento acontece às 9 horas. Pro-
gramação e outras informações: http://www.
cedes.unicamp.br/seminario/mapa.htm
� Habitação social na Holanda 

– No dia 1º de dezembro, às 17 horas, na 
sala CA-21 (prédio azul) da Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
(FEC), o arquiteto e psicólogo na Hogeschol 
van Amsterdam, professor Bert van de Wiel, 
fala sobre “Habitação social na Holanda”. Wiel 
é coordenador do projeto educacional Design 
& Build Brazil (D&BB) do curso de Arquitetura 
da Escola Superior de Amsterdam.  O encontro 
é organizado pelas professoras Silvia Mikami, 
Ana Góes e Heloisa da Mata. Haverá tradução 
simultânea. Outras informações: 8273-7675.
� Manifesto Contra a Aids - O 

Fórum DST e Aids da Unicamp organiza um 
manifesto de solidariedade no Dia Mundial de 
Luta Contra a Aids, data comemorada no dia 
1 de dezembro. O evento ocorre às 12 horas, 
na Praça da Paz. 
� Ciência do Desporto - Organizados 

pela Faculdade de Educação Física (FEF), de 
2 a 5 de dezembro, no Centro de Convenções 
da Unicamp, acontecem o III Congresso de Ci-
ência do Desporto e o II Simpósio Internacional 
de Ciência do Desporto. A abertura oficial será 
realizada às 19 horas. Outras informações: 
site http://www.fef.unicamp.br/ccd/ ou telefone 
19-3521-6614.
� Nipe Solar - O Núcleo Interdisciplinar 

de Planejamento Energético (Nipe) organiza 
nos dias 3 e 4 de dezembro, a partir das 8h30, 
no auditório da Biblioteca Central “Cesar 
Lattes” (BC-CL), o Workshop “Nipe Solar: A 
energia solar térmica de baixa temperatura 
no Brasil - tecnologias, ações e estratégias 
de disseminação de uso”. Mais informações: 
19-3289-3125 (ramal 6) ou no site: http://www.
nipeunicamp.org.br/nipesolar
� Exposição - Até 4 de dezembro, 

no Espaço das Artes da Faculdade de Ciên-
cias Médicas (FCM) da Unicamp, acontece a 
exposição “Na ponta dos dedos e na ponta 
dos lápis”, do artista plástico Fábio Leonardi. 
Entrada franca. Outras informações: 19-
3521-8968.
� Concurso Augustin Barrios - O 

violonista Diogo Oliveira, aluno do bacharelado 
em violão, no Instituto de Artes (IA) da Uni-
camp, foi classificado para disputar a final do 
concurso Word Wide Web Competition (http://
www.barriosworldwide.com/), que ocorrerá em 
Assunção, no Paraguai, em 6 de dezembro. 
Para a etapa semifinal foram classificados 13 
candidatos, de países como o Brasil, Costa 
Rica, Rússia, Alemanha, México, Paraguai, 
Argentina, Espanha e França. Além de Diogo, 
o Brasil teve mais um representante entre os 
quatro finalistas, Glauber Rocha de Oliveira. 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2009/11/05/aluno-do-ia-e-finalista-

Teoria da medida
Sinopse: O livro é resultado da 

compilação das notas de aulas minis-
tradas pelo autor, desde 1988, para 
estudantes de estatística e matemáti-
ca no Programa de Pós-Graduação do 
Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica da Universida-
de Estadual de Campinas. A teoria da 
medida é, sem dúvida, o alicerce fun-
damental para o estudo avançado da 
teoria da probabilidade e ramificações, 
como processo e cálculo estocástico. 
Na opinião do autor, a teoria da me-
dida também deveria ser disciplina 
obrigatória para uma formação séria 
na área de estatística moderna, na 
qual observações com estruturas 
complexas (funções, imagens etc.) 
são cada vez mais comuns. Este texto 
tem em mente aqueles interessados 
em estudos avançados em teoria de 
probabilidade e/ou teoria estatística 
matemática, com a exigência mínima 
de pré-requisitos: o conhecimento de 
cálculo avançado ou introdução a aná-
lise real. A partir da apresentação da 
teoria clássica de conjuntos, de forma 
bastante elementar, o texto progride 
rapidamente para a introdução da 
teoria da medida de forma rigorosa e 
exaustiva, em versão abstrata com um 
enfoque não-topológico. Resultados 
mais avançados, como teorema da 
extensão de Kolmogorov, exemplos 
de medidas em espaços de função, 
teorema de Kakutani, entre outros, que 
usualmente só aparecem em textos de 
probabilidade avançada e processos 
estocásticos, são apresentados. As 
demonstrações são desenvolvidas 
detalhadamente, visando permitir, se 
necessário, o aprendizado auto-sufi-
ciente; daí o grande número de exer-
cícios propostos e também a ausência 
de referências a literatura afim.

Autor: Mauro S. de F. Marques
ISBN: 978-85-268-0840-9

Ficha técnica: 1a edição, 2009, 
296 páginas; formato: 21 x 28 cm

Áreas de interesse: Matemática
Preço: R$ 50,00

do-concurso-internacional-augustin-barrios
� Processo Seletivo 2010 do Co-

tuca - Provas acontecem no dia 6 de dezem-
bro, no Cotuca e na Unicamp. Mais informa-
ções: http://examesel.cotuca.unicamp.br/
� 20 anos de Cesit – O Cesit co-

memora com um seminário nos dias 9 e 10 
de dezembro, no auditório do Instituto de 
Economia (IE) da Unicamp, os seus 20 anos 
de existência. A abertura oficial acontece às 
18 horas. Informações: 19-3521-5708.
� Estudos em Audição - Nos dias 

11 e 12 de dezembro, no auditório novo da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM), acon-
tece o 1° Simpósio de Estudos Avançados 
em Audição. Saiba mais sobre o assunto na 
página eletrônica http://www.latinhear.org/ ou 
telefone 19-3521-1147.
� BrMASS - De 12 a 15 de dezembro, 

no Hotel The Royal Palm Plaza, em Campi-
nas, acontece o 3º. Congresso da Sociedade 
Brasileira de Espectrometria de Massas (3º 
BrMASS). O encontro conta com a participação 
de pesquisadores e profissionais reconhecidos 
internacionalmente. Inscrições e outras infor-
mações: telefone 3521-3049 ou site  http://
www.brmass.com.br/congresso/
� Premiação da ONHB - No dia 13 

de dezembro, às 9 horas, no Centro de Con-
venções da Unicamp, acontece a premiação 
da I Olimpíada Nacional de História do Brasil 
(ONHB). O evento tem a organização do Mu-
seu Exploratório de Ciências da Unicamp. Os 
classificados na fase final podem comparecer 
à Universidade no dia 12 para participar do 
evento de encerramento. Outras informações: 
19-351-1810.
� Processo seletivo IG - O Instituto 

de Geociências (IG) da Unicamp está com ins-
crições abertas para o processo seletivo para 
preenchimento de uma vaga de docente (nível 
MS-3, em RTP). É na área de Geologia para a 
disciplina Geologia de Hidrocarbonetos do De-
partamento de Geologia e Recursos Naturais. 
As inscrições devem ser feitas até 7 de dezem-
bro, na secretaria do IG (sala 24), de segunda a 
sexta-feira, 9 às 12 e das 14 às 17 horas. Serão 
aceitas por meio de requerimento, contendo 
nome, idade, filiação, naturalidade, estado civil, 
domicílio e profissão, dirigido à diretora do IG. 
Confira o edital http://www.ige.unicamp.br/site/
arquivos/20091109035847-Edital-GE711.pdf . 
Outras informações: 19-3521-5153.
� Pós-doutorado no Canadá – Es-

tão abertas até 11 de dezembro as inscrições 
para o Programa de Bolsas para Pesquisa 
de Pós-doutorado do Governo do Canadá, 
cujo objetivo é proporcionar oportunidades de 
pesquisa a doutores diplomados recentemente 
na área de ciências humanas, sociais, naturais 
e engenharia. Terão prioridade no processo de 
seleção candidatos que nunca estudaram no 
Canadá com bolsa de estudos do governo. O 
valor total da bolsa é de US$ 32 mil (dólares 
canadenses) para um período de 12 meses. 
Informações sobre programas, instruções e 
inscrições podem ser conferidas no site do 
programa: http://www.canadainternational.
gc.ca/brazil-bresil/highlights-faits/pdrf2009-
2010.aspx?lang=por
� Estagiários/bolsistas - A Agência 

de Inovação Inova Unicamp está buscando 
estagiários/bolsistas para a área de Desen-
volvimento de Sistemas em Informática para 
2010. O candidato deve ter disponibilidade 
para trabalhar de 20 a 30 horas semanais 
(horários flexíveis) e conhecimentos em PHP 
e Banco de Dados (SQL). Currículos para 
infoinova@inova.unicamp.br
� Estagiário/Nepam - O Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) está 
selecionando estagiário para atuar na área de 
suporte ao usuário em informática. A carga 
horária do estágio é de 30 horas semanais. 
Os interessados devem estar cursando nível 
superior e residir próximo a Campinas. São 
candidatos alunos do 1º, 2º ou 3º ano em Aná-
lise de Sistemas, Engenharia da Computação, 
Sistemas de Informação ou afins. Exige-se 
experiência em leitura de textos técnicos em in-
glês; noções de redes, configuração/instalação 
do Linux/Windows 2000/XP/Vista. Currículos 
devem ser encaminhados até 30 de novembro 
para o e-mail carloss@unicamp.br
� Concursos - Veja concursos com 

inscrições abertas no endereço eletrônico: 
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/concursos.php

Festa do Livro - A 11ª Festa do Livro da 
Editora da Unicamp acontece nos dias 1 e 2 
de dezembro, das 10 às 21 horas, no Pátio do 
Ciclo Básico II. Para esta edição estarão dis-
poníveis 380 títulos com descontos que variam 
de 50 a 70%. Entre os títulos que terão 50% 
de desconto estão “Semântica e discurso”, 
de Michel Pêcheux; Villa Lobos: Processos 
composicionais, de Paulo de Tarso Salles; 
A Arte de Ator, de Luis Otávio Burnier, entre 
outros. Com 70% o destaque é para os oito 
volumes da Coleção Gramática do Português 
Falado. Outras informações: ricardo@editora.
unicamp.br

� Artes - “Khamailéon: fantasia para 
violão e orquestra de Almeida Prado” (douto-
rado). Candidato: Fabio Scarduelli. Orienta-
dor: professor Carlos Fernando Fiorini. Dia 3 
de dezembro, às 14 horas, no IA.

“Estudo da obra de Gastão Manoel Henrique: 
uma hipótese sobre as suas diferentes fases” 
(doutorado). Candidata: Márcia Elisa de Paiva 
Gregato. Orientador: professor Marco Antonio 
Alves do Valle. Dia 11 de dezembro, às 10 horas, 
na sala 3 da CPG do IA.
� Biologia - “Influência do MHC clássi-

co (Ia) e não-clássico (Ib) e da óxido nítrico 
sintase induzível (iNOS) na reação Glial e 
na plasticidade das sinapses após axotomia 
periférica” (doutorado). Candidata: Amanda 
Emirandetti. Orientador: professor Alexan-
dre Leite Rodrigues de Oliveira. Dia 10 de 
dezembro, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses do IB.

“Modulação da secreção de insulina por 
estresse oxidativo induzido em ilhotas pancre-
áticas de animais submetidos à desnutrição 
protéica” (mestrado). Candidata: Ana Pau-
la Gameiro Cappelli. Orientador: professor 
Everardo Magalhães Carneiro. Dia 11 de 
dezembro, às 9 horas, na sala de defesa 
de teses do IB.

“Relação entre estresse oxidativo e desor-
dens reprodutivas em ratos machos hipergli-
cêmicos: potencial antioxidante das vitaminas 
C e E” (doutorado). Candidata: Glaura Scan-
tamburlo Alves Fernandes. Orientadora: pro-
fessora Wilma De Grava Kempinas. Dia 11 
de dezembro, às 8h30, na sala de defesa 
de teses do IB.

Computação - “Fluxos inteiros e co-
lorações” (doutorado). Candidata: Cândida 
Nunes da Silva. Orientador: professor Claudio 
Leonardo Lucchesi. Dia 4 de dezembro, às 14 
horas, no auditório do IC.

“Ranking de publicações baseado na ex-
tração de textos da Internet” (mestrado). 
Candidato: Henrique Przibisczki de Oliveira. 
Orientador: professor Ricardo de Oliveira 
Anido. Dia 4 de dezembro, às 14 horas, no au-
ditório do IC.

“Uma abordagem hardware/software pa ra im-
plementação de criptografia baseada em identi-
dades” (mestrado). Candidato: Leonardo Scan-
ferla Amaral. Orientador: professor Guido Costa 
Souza de Araújo. Dia 9 de dezembro, às 9 horas, 
no auditório IC-2 do IC.
� Engenharia Agrícola - “A progra-

mação neurolinguística aplicada ao mundo ru-
ral” (mestrado). Candidata: Denise Cristina 
Bortolani Galvão. Orientadora: professora 
Maria Angela Fagnani. Dia 30 de novembro, às 
14h30, no Laboratório de Solos da Feagri.
� Engenharia Mecânica - “Planeja-

mento e gestão integrada de recursos ener-
géticos e hídricos no âmbito de bacias hidro-
gráficas” (doutorado). Candidato: Ivo Leandro 
Dorileo. Orientador: professor Sergio Valdir 
Bajay. Dia 3 de dezembro, às 14 horas, no au-
ditório do Bloco K da FEM.

“Estudo da corrosão entre a caixa de distri-
buição e o bloco de cilindros de um motor ciclo-
diesel” (mestrado profissional). Candidato: Regis 
Silva da Costa. Orientador: professor Rodnei 
Bertazzoli. Dia 4 de dezembro, às 9 horas, 
no auditório DE da FEM.
� Engenharia Química - “Modelagem 

e simulação do processo de destilação mole-
cular e determinação experimental aplicado a 
resíduos pesados de petróleos” (doutorado). 
Candidata: Lamia Zuñiga Liñan. Orientado-
ra: professora Maria Regina Wolf  Maciel. 
Dia 30 de novembro, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses da FEQ.

“Caracterização e purificação da enzima 
bromelina derivado do Curauá (Ananas erecti-
folius) em sistema bifásico aquoso PEG/fosfato” 
(mestrado). Candidato: Kleber Vânio Gomes 
Barros. Orientador: professor Elias Basile 
Tambourgi. Dia 30 de novembro, às 10 horas, 
na sala de aula PG 04 da FEQ.

“Desenvolvimento de nylon-6 em unidade ex-
perimental de polimerização para aplicação 
em prototipagem rápida com laser de CO2” 
(doutorado). Candidata: Maria Carolina Burgos 
Costa. Orientador: professor Rubens Maciel 
Filho. Dia 12 de dezembro, às 14 horas, na 
sala de defesa de teses da FEQ.
� Física - “Acreção de matéria exótica 

por buracos negros” (doutorado). Candidato: 
Manuela Gibim Rodrigues Maurer. Orientado-
ra: professor Alberto Saa. Dia 30 de novembro, 
às 14 horas, no auditório da pós-graduação 
do IFGW.
� “Acúmulo coerente de excitação na trans-

parência eletromagneticamente induzida por 
um trem de pulsos ultracurtos” (doutorado). 
Candidato: Antonio Augusto Soares. Orien-
tador: professor Luis Eduardo Evantelista 
de Araujo. Dia 4 de dezembro, às 10 horas, 

no auditório da pós-graduação do IFGW.
� “Codificação de bit quântico via eletro-

dinâmica quântica de cavidades em circuitos” 
(mestrado). Candidato: Olímpio Pereira de 
Sá Neto. Orientador: professor Marcos Cesar 
de Oliveira. Dia 4 de dezembro, às 14 horas, 
no auditório da pós-graduação do IFGW.
� Geociências – “Proximidade geo-

gráfica e inovação tecnológica de firmas: 
uma análise para o segmento produtor de 
máquinas para calçados da Itália e do Brasil” 
(doutorado). Candidata: Janaina Ruffoni Trez. 
Orientador: professor Wilson Suzigan. Dia 4 
de dezembro, às 13h30, na sala A do DGRN 
do IG.

“Avaliação de terras da província de Maputo 
(Moçambique): o caso das bacias hidrográficas 
de Changalane e Mazimunhama” (mestrado). 
Candidato: Clemente José Macia. Orienta-
dor: professor Archimedes Perez Filho. Dia 
4 de dezembro, às 14 horas, na sala EB 01 
do IG.

“A trajetória da política científica e tecno-
lógica brasileira: um olhar a partir da análise 
de política” (doutorado). Candidato: Rafael 
de Brito Dias. Orientador: professor Rena-
to Peixoto Dagnino. Dia 10 de dezembro, às 
14 horas, na sala A do DGRN do IG.
� Humanas - “Autoajuda e a reificação 

da crise da meia-idade” (mestrado). Candidata: 
Talita Pereira de Castro. Orientadora: profes-
sora Guita Grin Debert. Dia 10 de dezembro, às 
10 horas, na sala da congregação do IFCH.
� Linguagem - “Propriedades das 

línguas naturais e o processo de aquisição; 
reflexões a partir da implementação do mo-
delo em Berwick (1985)” (mestrado). Can-
didato: Pablo Picasso Feliciano de Faria. 
Orientadora: professora Ruth Elisabeth Vas-
concellos Lopes. Dia 3 de dezembro, às 13h30, 
na sala de defesa de teses do IEL.
� “A interlíngua dos aprendizes brasileiros 

de língua japonesa como lê, com enfoque 
no uso das partículas wa e ga” (doutorado). 
Candidato: Yuki Mukai. Orientadora: professo-
ra Elza Taeko Doi. Dia 4 de dezembro, às 9 
horas, na sala de defesa de teses do IEL.

“Dos efeitos da gagueira” (doutorado). 
Candidata: Celia Regina Carneiro. Orienta-
dora: professora Ester Mirian Scarpa. Dia 4 
de dezembro, às 13 horas, na sala de defesa 
de teses do IEL.

“Integrando produção e percepção de pro-
eminências secundárias numa abordagem 
dinâmica do ritmo da fala” (doutorado). Can-
didato: Pablo Arantes. Orientador: professor 
Plínio Almeida Barbosa. Dia 4 de dezembro, às 
9 horas, na sala de defesa de teses do IEL.

“Linguagem e memória na doença de Al-
zheimer: uma contribuição da neurolinguística 
para a avaliação da linguagem” (mestrado). 
Candidato: Hudson Marcel Bracher Beilke. 
Orientadora: professora Rosana do Carmo No-
vaes Pinto. Dia 11 de dezembro, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses do IEL.
� Matemática, Estatística e Com-

putação Científica - “Análise não-para-
métrica de dados funcionais: uma aplicação 
à quimiometria” (mestrado). Candidato: Mar-
ley Apolinario Saraiva. Orientador: profes-
sor Ronaldo Dias. Dia 11 de dezembro, às 10 
horas, na sala 253 do Imecc.
� Medicina - “Estudo da angiogênese 

em carcinomas salivares com e sem diferencia-
ção mioepitelial” (mestrado). Candidata: Ana 
Flavia de Matos Costa. Orientadora: profes-
sora Albina Altemani. Dia 3 de dezembro, às 
9h30, no anfiteatro da CPG da FCM.

“Incidência e fatores de risco para a extuba-
ção acidental na unidade de terapia intensiva 
neonatal da Unicamp” (mestrado). Candidata: 
Fabiana Lima Carvalho. Orientadora: profes-
sora Maria Aparecida Marques dos Santos 
Mezzacappa. Dia 3 de dezembro, às 14 horas, 
no anfiteatro da pós-graduação da FCM.
� Química - “Síntese de aril-ceto-alco-

ois via oxidação e redução biocatalíticas uti-
lizando fermento de pão e sua aplicação 
na síntese enantiosseletiva de análogos sulfu-
rados de neolignanas” (mestrado). Candidato: 
Rodrigo dos Santos Martins. Orientador: pro-
fessor Paulo José Samenho Moran. Dia 30 de 
novembro, às 14h30, no miniauditório do IQ.
� “Sistemas micro e nanoestruturados: pre-

paração e caracterização no carreamento 
de princípios ativos” (doutorado). Candidata: 
Priscyla Daniely Marcato Gaspari. Orienta-
dor: professor Nelson Eduardo Durán Ca-
balleto. Dia 1 de dezembro, às 14 horas, 
no miniauditório do IQ.

“Influência da dispersão de nanopartículas 
de daládio em catalisadores suportados em 
carvão ativo para síntese de aminas” (mes-
trado). Candidata: Andréia Gonçalves Miran-
da e Britto. Orientador: professor Fernando 
Galembeck. Dia 3 de dezembro, às 14 horas, 
no miniauditório do IQ.

“Síntese total dos ácidos pterídicos A e B” 
(doutorado). Candidato: Airton Gonçalves 
Salles Junior. Orientador: professor Luiz 
Carlos Dias. Dia 4 de dezembro, às 14 horas, 
no miniauditório do IQ.

“Estudo das propriedades locais de solu-
ções líquidas de não-eletrólitos utilizando-se 
o método reverso para o cálculo das integrais 
de Kirkwood-Buff e o enfoque diferencial de 
Koga” (mestrado). Candidato: Marcelo Silvano 
de Camargo. Orientador: professor Pedro Luiz 
Onófrio Volpe. Dia 4 de dezembro, às 14 horas, 
na sala F-10 do IQ.

“Construção e avaliação de um espectrofo-
tômetro infravermelho próximo (NIR) baseado 
em arranjo de sensores de PbS” (doutorado). 
Candidato: Eduardo Alberto Giachero. Orienta-
dor: professor Celio Pasquini. Dia 4 de dezem-
bro, às 14 horas, na sala E-312 do IQ.

“Filmes compósitos de fosfato de alumínio 
e látex: morfologia e propriedades óticas” 
(doutorado). Candidata: Cristiane Aparecida 
Silva e Souza. Orientador: professor Fernando 
Galembeck. Dia 9 de dezembro, às 9 horas, 
no miniauditório do IQ.

“Previsão de diferentes atributos sensoriais 
ligados à qualidade do café arábica brasileiro 
utilizando-se métodos instrumentais distintos 
e ferramentas quimiométricas” (doutorado). 
Candidato: Juliano Souza Ribeiro. Orientado-
ra: professora Márcia Miguel Castro Ferreira. 
Dia 9 de dezembro, às 13 horas, na sala 
IQ-14 do IQ.

“Avaliação de técnicas de decomposição 
enzimática e fotólise oxidativa no preparo de 
mel de abelhas para análise por espectrometria 
de emissão óptica em plasma de argônio com 
acoplamento indutivo” (mestrado). Candidato: 
Thiago Marcelo Ribeiro Gianeti. Orientado-
ra: professora Solange Cadore. Dia 11 de 
dezembro, às 9 horas, no miniauditório do IQ.


