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É com grande satisfação que apresento este livro sobre as 
atividades de pesquisa em curso na EACH. A iniciativa da 
Comissão de Pesquisa tem como objetivo principal acres-
centar visibilidade ao conjunto expressivo de atividades 
de investigação acadêmica em nossa escola. 

Três características devem ser apontadas neste momen-
to como definidoras da nossa gestão na CPq/EACH. Em 
primeiro lugar, somos uma unidade da USP relativamente 
nova, criada em 2004 e iniciando suas atividades de 
graduação em 2005. Somos atualmente 265 docentes, 
praticamente todos em regime de dedicação exclusiva. 
Em segundo lugar, nascemos sob a bandeira da interdis-
ciplinaridade como atributo necessário das nossas ativ-
idades, tanto no ensino como na pesquisa e extensão. 
Essa bandeira coloca a USP na fronteira do que vem sen-
do proposto nas melhores universidades do mundo. Em 
terceiro lugar, não estamos organizados em departamen-
tos, o que confere às comissões estatutárias um papel sin-
gular, que assegure e acelere o crescimento da unidade. 
Cabe comentar brevemente essas três características. 

Em relação ao nascimento recente, entendemos que a 
tradição em pesquisa deriva das atividades que de fato 
são realizadas nesse campo, certamente não basta o 
prestígio da USP, temos que mostrar a que viemos. Nesse 
sentido, devemos incentivar a permanência docente cri-
ando condições adequadas para a prática da pesquisa, 
fugindo do ciclo vicioso de “não faço pesquisa porque não 
há condições”. Evidentemente, há limitações físicas (es-
paço) e financeiras que impedem ou dificultam nosso de-
senvolvimento – superar essas limitações requer esforço 
coletivo na unidade e presença atuante nos colegiados 
superiores da universidade.

O compromisso com a interdisciplinaridade não pode se 
limitar a afirmar essa tendência como “prova” da nossa 
contemporaneidade, estamos por assim dizer “obriga-
dos” a sermos criativos no sentido de incorporar saberes 
e olhares. Desafio importante é articular esses saberes 
e olhares em um cenário coletivo, no qual os interesses 
da instituição sejam de fato transcendentes em relação 
às afirmações individuais.  Vivemos duas experiências di-
gnas de registro, os Seminários de Pesquisa da EACH, 
o primeiro realizado em 2007 e fruto de mobilização es-
pontânea de nossos colegas e o segundo, realizado em 
2012, já sob a coordenação da atual CPq. Quem teve a 
oportunidade de assistir às apresentações conseguiu 
compor uma imagem rica e diversificada dos nossos in-
teresses em pesquisa; fica o compromisso de promover 
novas edições dos seminários. Este livro foi construído a 
partir de uma proposta de registro das apresentações do 
segundo seminário, mas não limitado a elas. 

A ausência de departamentos foi proposta como possi-
bilidade de uma estrutura mais ágil, sem fronteiras entre 
as diversas áreas do conhecimento. Entretanto, ainda es-
tamos nos devendo (e devendo à USP) um conjunto de 
regras de funcionamento que de fato supere a estrutura 
departamental. A composição da CPq de 8 membros elei-
tos entre todos os docentes é um pequeno passo nessa 
direção – compete a nós estabelecer práticas de gestão 
que promovam a pesquisa de qualidade na nossa escola 
e que essa atividade venha a agregar todos os colegas em 
projetos inovadores. 

It is with great pleasure that I present this book containing 
reports of on going research at Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades (EACH) of the Universidade de São Pau-
lo (USP). This book was proposed by our Comissão de 
Pesquisa, CPq (Research Committee) with the main pur-
pose of increasing visibility of our research activities. 

Three aspects should be considered as key elements of 
our actions at the Comissão de Pesquisa. First, we are 
a relatively new unit of the USP, come to life in 2004 and 
starting regular undergraduate teaching in 2005. We are 
now 265 faculty members, most of us under full-time work 
regimen. Secondly, our unit was created with a marked in-
terdisciplinary characteristic in the fields of education and 
research, as well as in our outreach activities. With this 
commitment we place our university among the best uni-
versities in the globe. The third aspect, also an innovation 
at USP, is the absence of departments, a situation which 
demands a review or the role played by the traditional com-
mittees in charge of academic life. I will now briefly com-
ment on these three characteristics. 

Regarding our recent creation we understand that a tradi-
tion in research must derive from real research at our unit.  
The prestige of being a unit of USP is certainly not enough, 
since we must construct our singularity. In order to estab-
lish this tradition we must stimulate the permanence of the 
faculty, creating adequate conditions for research, thus 
avoiding the vicious circle of “I don’t do my research here 
because there are no conditions”. Evidently there are limita-
tions, both in terms of space and funding which hinder our 
development – overcoming such limitations requires both 
collective efforts of our community and active presence at 
the superior administration instances of USP. 

The interdisciplinary commitment must not be limited to 
the argument that this tendency constitutes a proof of 
our presence in the contemporary scenery, we must feel 
compelled to be creative in the sense of integration of 
knowledge. A major challenge is to link different discipli-
nary perspectives into a collective effort, in which the goals 
of the institution supersede individual interests. We have 
lived two experiences worth reporting, the Seminários de 
Pesquisa da EACH (EACH’s research seminars) – the first 
took place in 2007 organized by spontaneous initiatives 
and the second, in 2012, this edition coordinated by our 
CPq. Those who attended the presentations were able to 
compose a picture at the same time rich and diversified of 
our research interests; new editions of the seminars must 
be organized in the near future. This book was constructed 
from the presentations of the 2012 edition of the seminar, 
although not limited to them. 

The absence of departments was suggested as a more 
flexible structure of administration, without boundaries be-
tween areas of knowledge.  We are in debt towards our 
university, proposing and creating a form of organization 
able to replace effectively the departments. Our CPq, 
composed of 8 members directly elected by the faculty, 
constitutes a small step in that direction – it is our task 
to stimulate high quality research and collaboration of all 
faculty members. 



Adriana Caroci
Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile

Adriano Schwartz
Agnaldo Valentin

Alberto Tufaile
Alessandro Hervaldo Nicolai Ré

Alessandro Soares da Silva
Alex Antonio Florindo

Alexandre Ferreira Ramos
Alexandre Panosso Netto

Ana Amélia Benedito Silva
Ana Laura Godinho Lima

Ana Paula Curi
Ana Paula Fracalanza

André Cavalcanti Rocha Martins
André Felipe Simões
André Fontan Köhler

Andrea Cavicchioli
Andrea Leite Rodrigues

Andrea Lopes
Andréa Viúde

Angela Maria M. de Lima Hutchison
Angela Megumi Ochiai

Angélica Chiappetta
Anna Karenina Azevedo Martins

Antonio Calixto de Souza Filho
Antonio Carlos Sarti

Antonio Takao Kanamaru
Ariane Machado Lima

Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez
Beatriz Helena Fonseca Ferreira Pires

Bibiana Graeff Chagas Pinto Fabre
Camilla Alexsandra Schneck

Camilo Rodrigues Neto
Candido F. Xavier de Mendonça Neto

Carla Morsello
Carla Taddei de Castro Neves

Carlos Alcides Salles
Carlos Bandeira de Mello Monteiro

Carlos de Brito Pereira
Carlos Henrique Barbosa Gonçalves

Carlos Molina Mendes
Caroline Ribeiro de Borja Oliveira

Cássio M. Meira Jr.
Cecilia Olivieri

Celi Rodrigues Chaves Dominguez
Célia Regina Maganha e Melo
Christine Laure Marie Bourotte

Claudia Inês Garcia
Cláudia Medeiros de Castro

Cláudia Regina Garcia Vicentini
Claudia Rosa Acevedo A. Campanario

Clodoaldo Ap. de Moraes Lima
Cristiane Kerches da Silva Leite

Cristiano Luis Lenzi
Cristiano Mazur Chiessi

Cristina Adams
Cristina Landgraf Lee

Cynthia Harumy Watanabe Corrêa
Dária Gorete Jaremtchuk

Delhi Tereza Paiva Salinas
Deusivania Vieira da Silva Falcão
Diamantino Alves Correia Pereira

Dib Karam Júnior
Diego Antonio Falceta Gonçalves

Dominique Mouette
Dora Mariela Salcedo Barrientos

Douglas Roque Andrade
Edegar Tomazzoni

Edemilson Antunes de Campos
Edmir Parada Vasques Prado

Edmur Antonio Stoppa
Ednilson Viana

Edson Roberto Leite
Eduardo de Lima Caldas

Eduardo Sanovicz
Elias Frederico

Elizabete Franco Cruz
Esteban Fernandez Tuesta

Evandro Mateus Moretto
Fabiana de Sant’Anna Evangelista

Fábio Nakano
Fátima L. S. Nunes

Felipe Santiago Chambergo Alcalde
Fernanda Marques da Cunha

Fernando Auil
Fernando de Souza Coelho

Fernando Fagundes Ferreira
Fernando Herren Fernandes Aguillar

Fernando Jesús Carbayo Baz
Flávia Mori Sarti

Flávia Noronha Dutra Ribeiro
Flora Maria Barbosa da Silva

Francisca Dantas Mendes
Francisco Javier S. Mendizabal Alvarez

Francisco Pontes Júnior
George Bedinelli Rossi

Gerardo Kuntschik
Gisele da Silva Craveiro

Gislene Aparecida dos Santos
Gladys Beatriz Barreyro
Graziela Serroni Perosa

Helene Mariko Ueno
Helton Hideraldo Biscaro

Homero Fonseca Filho
Humberto Miguel Garay Malpartida

Isabel Cristina Italiano
Ivan Estevão

Ivana Brito
Ivandré Paraboni

Jacqueline Isaac Machado Brigagão
Jaime Crozatti

Jane Aparecida Marques
Jefferson Agostini Mello

João Ferreira de A. L. da Silva Castello
João Luiz Bernardes Júnior

João Muccilo Neto
João Paulo Pereira Marcicano

Jorge A. S. Machado
José Carlos Vaz

José de Jesús Pérez Alcázar
José Glimovaldo Lupoli Jr.

José Jorge Boueri Filho
José Mauro C. Hernandez

José Renato de Campos Araújo
José Ribamar Ferreira-Júnior

José Roberto Yasoshima
Josmar Andrade

Júlia Baruque Ramos
Juliana Pedreschi Rodrigues

Karina Toledo Solha
Karina Valdivia Delgado

Karla Roberta P. Sampaio Lima
Kathia Maria Honório

Docentes / Academic Staff



Linda Masako Ueno
Lisete Barlach

Lívia Maria Armentano Koenigstein Zago
Lucia Cristina Florentino Pereira da Silva

Luciana Maria Viviani
Luciane Meneguin Ortega

Luciano Antonio Digiampietri
Luciano Vieira de Araújo
Lucy Gomes Sant’Anna

Luis Américo Conti
Luis Mochizuki

Luis Paulo de Carvalho Piassi
Luis Schiesari

Luiz Carlos Beduschi Filho
Luiz Gonzaga Godoi Trigo

Luiz Gustavo Bambini de Assis
Luiz Menna-Barreto

Luiz Octávio de Lima Camargo
Luiz Paulo Moura Andrioli

Madalena Pedroso Aulicino
Marcelo Antunes Nolasco

Marcelo Arno Nerling
Marcelo de Souza Lauretto

Marcelo Fantinato
Marcelo Massa

Marcelo Morandini
Marcelo Saldanha Aoki
Marcelo Ventura Freire

Marcelo Vilela de Almeida
Marcio Henrique da Costa Gurgel

Marco Antonio Bettine de Almeida
Marcone Corrêa Pereira

Marcos Bernardino de Carvalho
Marcos Lordello Chaim

Marcos Ryotaro Hara
Maria Aparecida de Jesus Belli
Maria Cristina Motta de Toledo
María Elena Infante Malachias

Maria Eliza Mattosinho Bernardes
Maria Luisa Trindade Bestetti

Maria Schuler
Maria Sílvia Barros de Held

Mariana Aldrigui
Marilia Velardi

Mario Pedrazzoli
Marisa Accioly Rodrigues da Costa Domingues

Marislei Nishijima
Maristela Belletti Mutt Urasaki

Marlise Lima
Marta Maria Assumpção Rodrigues

Martin Jayo
Masayuki Oka Hase

Mauricio de Campos Araújo
Mauro de Mello Leonel Jr

Meire Cachioni

Miguel Ângelo Hemzo
Miriam Sannomiya

Mônica Sanches Yassuda
Nádia Zanon Narchi

Natalúcia Matos Araújo
Neli Aparecida de Mello-Théry

Norton Trevisan Roman
Otávio Bandeira de Lamônica Freire

Pablo Ortellado
Patrícia Cristina Baleeiro Beltrão Braga

Patrícia Junqueira Grandino

Patrícia Rufino Oliveira
Patricia Targon Campana

Patricia Wottrich Parenti
Paulo Antonio de Almeida Sinisgalli

Paulo Rogério Miranda Correia
Paulo Santos de Almeida

Régia Oliveira
Regina Aparecida Sanches

Regina Maura de Miranda
Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco

Renato Braz Oliveira de Seixas
Reury Frank Pereira Bacurau

Ricardo Ricci Uvinha
Rita de Cássia Giraldi

Roberto Ortiz
Roberto Vatan dos Santos

Rodrigo Hirata Willemart
Rogério Monteiro de Siqueira

Rogério Mugnaini
Rosa Yuka Sato Chubaci

Rosana Retsos Signorelli Vargas
Rosane Rivera Torres
Roselane Gonçalves

Rosely Aparecida Liguori Imbernon
Rosemeire Sartori de Albuquerque

Rubens Janny Teixeira
Ruth Caldeira de Melo

Ruth Hitomi Osava
Samila Sathler Tavares Batistoni

Sandra Maria Lima Ribeiro
Sandra Reimão

Sarajane Marques Peres
Sergio Almeida Pacca

Sérgio Feliciano Crispim
Sidnei Raimundo

Silgia Aparecida da Costa
Silvana Aparecida Pires de Godoy

Silvia Helena Zanirato
Silvia Regina Dowgan Tesseroli de Siqueira

Silvio Yoshiro M. Miyazaki
Sirlene Maria da Costa

Sonia Regina Paulino
Stéphane Remy Georges Malysse

Sumaia Abdel Latif
Suzana Helena de Avelar Gomes

Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias
Tânia Pereira Christopoulos

Tânia Viel
Terry Macedo Ivanauskas

Thomás Augusto Santoro Haddad
Tiago Maurício Francoy

Ulisses Ferreira de Araújo
Ursula Dias Peres

Valdinei Freire da Silva
Valéria B. Magalhães

Valéria Cazetta
Vanessa Martins Valente Guimarães

Veronica Marcela Guridi
Victor Velázquez Fernandez

Violeta Sun
Vivian Grace Fernandez Davila Urquidi

Viviane Abreu Nunes C. Dantas
Wagner Pralon Mancuso

Wagner Tadeu Iglecias
Wânia Duleba

Docentes / Academic Staff

Michele Schultz Ramos de Andrade



* Na presente edição foram incluídos os perfis de docentes que forneceram as informações no prazo estipulado.

*



Linha de pesquisa: Research line:

Adriana Caroci
Mestre e Doutora pela EE-USP. Docente e pesquisadora do Curso de Obstetrícia da EACH-
USP, tem experiência em Enfermagem Obstétrica, com ênfase em Promoção da Saúde da 
Mulher e Assistência a Saúde Materna e Perinatal. Membro do grupo de pesquisa: Enfer-
magem e Assistência ao Parto: Modelos, Agentes e Práticas.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2590363932951591

Grupo de Pesquisa CNPq: Enfermagem e Assistência ao Parto: Modelos, Agentes e 
Práticas

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=Mb4b2-AAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: COSTA, A. S. C.; CAROCI, A. S.

E-mail: acaroci@usp.br 

Telefone: +55-11-98757-1337 

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 204 C

Assistência ao parto: modelos, agentes 
e práticas

Assistence to childbirth: care models, 
agents and practices

Estudos relacionados a: assistência ao parto, intervenções e 
resultados maternos e perinatais em centros de parto normal; 
prevenção de episiotomia e lacerações perineais espontâneas; 
morbidade perineal pós-parto; cuidados com o trauma perineal 
no parto normal; formação e atuação profissional de obstetrizes 
e enfermeiras obstétricas.

Studies related to: assistence to childbirth,  maternal and per-
inatal interventions and outcomes  in normal delivery centers, 
episiotomy prevention and spontaneous lacerations; post par-
tum perineal morbidity; perineal trauma care in normal delivery; 
training and professional practice of midwifes and nurse mid-
wives.

Palavras-chave: Centro de parto normal; Enfermagem Obstétri-
ca; Obstetriz; Parto; Períneo

Key-words: Birth Center; Nurse-Midwifery, Midwife, Childbirth; 
Perineum
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1. RIESCO, Maria Luiza Gonzalez ; COSTA, A. S. C. ; Almei-
da, SFS ; BASILE, A. L. O. ; JUNGUEIRA, S. V. . Episiotomia, 
Laceração e Integridade Perineal em Partos Normais: análise 
defatores associados. Revista Enfermagem UER, v. 19, p. 77-
83, 2011.

2. CAROCI, A. S. ; RIESCO, M. L. G. ; SOUSA, W. S. ; COTRIM, 
A. C. ; Sena, EM ; Rocha, N.L. ; Fontes, CNC . Analysis of pelvic 
floor musculature function during pregnancy and postpartum: A

cohort study. Journal of Clinical Nursing, v. 19, p. 2424-2433, 
2010. 3. RIESCO, M. L. G. ; CAROCI, A. S. ; OLIVEIRA, S. M. J. 
V. ; Lopes, MHM . Avaliação da força muscular perineal durante 
a gestação e pós-parto: correlação entre perineometria e pal-
pação digital vaginal. Revista Latino-Americana de Enfermagem 
(USP. Ribeirão Preto. Impresso), v. 18, p. 1138-1144, 2010.

4. Costa ASC. Análise da força muscular perineal na gestação e 
no puerpério [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Univer-
sidade de São Paulo; 2008. 

5. RIESCO, M. L. G. ; OLIVEIRA, S. M. J. V. ; COSTA, A. S. C ; 
ARAUJO, N. M. . Ocorrência de Lacerações Perineais no Parto 
Normal em Nulíparas. RECENF. Revista Técnico-Científica de 
Enfermagem, v. 5, p. 56-63, 2007.

6. COSTA, A. S. C ; RIESCO, Maria Luiza Gonzalez ; OLIVEIRA, 
Sonia Maria Junqueira Vasconcellos de ; SCHNECK, Camilla 
Alexsandra ; COLACIOPPO, Priscila Maria . Laceração perineal 
no manejo ativo versus manejo expectante do feto durante o 
nascimento. Revista Paulista de Enfermagem, v. 26, p. 17-24, 
2007.

7. COSTA, A. S. C ; RIESCO, Maria Luiza Gonzalez . A compar-
ison of ‘Hands Off’ versus ‘Hands On’ techniques for decreasing 
perineal lacerations during birth. Journal of Midwifery & Wom-
en’s Health, Estados Unidos - MD, v. 51, n. 2, p. 106-111, 2006.

8. COSTA ASC. Proteção perineal e manejo do feto no parto 
normal: estudo comparativo entre duas técnicas [dissertação]. 
São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo; 2002.
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Linha de pesquisa: Research line:

Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile
Professora Doutora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo (EACH-USP) desde 2007. Bacharelado 1993, mestrado 1996, doutorado 2001 e 
pós-doutorado 2005 em Física pelo Instituto de Física-USP. Estágios no Laboratoire Louis 
Néel, CNRS, França 1999 e no NBIFAFG, Universidade de Copenhague, Dinamarca, 2002

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7866377101423210

ISI / Google Acadêmico: http://www.researcherid.com/rid/B-4012-2013

Nome em Citações Bibliográficas: A. P. B. Tufaile

Web-Site: http://fluidos.usp.br/

E-mail: atufaile@usp.br 

Telefone: +55-11-99463-5696

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 320C

Caos e Sistemas Dinâmicos em Fluidos 
Complexos

Chaos and Dynamical Systems in Com-
plex Fluids

Atualmente pesquiso na área de Caos e Teoria de Sistemas 
Dinâmicos aplicados em *instabilidades de interfaces de fer-
rofluidos, *formação de espumas numa célula de Hele-Shaw, 
*materiais granulares, *espalhamento de luz. 

Já trabalhei nas áreas *materiais magneto-ópticos, *magneto-
metria a Efeito Kerr, *ressonadores acústicos, *Caos Quântico, 
*Teoria de Matrizes Aleatórias. 

Meus últimos trabalhos são sobre o espalhamento caótico de 
luz em sistemas com geometria hiperbólica e espalhamento da 
luz em espumas. Inspirada nas pontes líquidas das espumas 
de detergente, fiz um prisma hiperbólico para estudarmos o 
espalhamento da luz neste sistema que apresenta reflexão e 
refração. Concluímos que neste caso o espalhamento da luz é 
caótico. Também estudamos da formação de espuma “limpa” e 
misturada com material granular. 

Tenho grande interesse no ensino de Física e tenho trabalha-
do nesta área com alunos de Licenciatura em Ciências da Na-
tureza. 

Ministro disciplinas dos cursos Licenciatura em Ciências da Na-
tureza e Gestão Ambiental, que versam sobre Mecânica Clás-
sica, Eletromagnetismo, Termodinâmica, Relatividade Especial, 
Física Quântica e Física Nuclear, utilizando abordagens teóri-
cas e experimentais.

My research is focused nowadays in Chaos and the Theory of 
Dynamical Systems applied to systems involving interfacial in-
stabilities in ferrofluids, foams in Hele-Shaw cells, granular ma-
terials, and scattering of light. 

I have worked in areas involving magnetic-optics materials, Kerr 
Effect magnometry, acoustic resonators, Quantum Chaos, and 
Random Matrices Theory. 

My latest works are related to chaotic scattering of light in sys-
tems with hyperbolic geometry and scattering of light in foams. I 
have developed a hyperbolic prism, a kind of lens inspired by the 
shape liquid bridges of soap foams, in order to study the scatter-
ing of light in a system which presents reflection and refraction. 
We have obtained in this case that the scattering of light is cha-
otic. We also have studied “pure” foams and a mixing of granular 
material with foams. 

I am very interested in Physics teaching methods, and I have 
worked in this area with undergraduate students of Natural 
Sciences. 

I am teaching classes for students of Natural Sciences and En-
viromental Sciences, which involves Classical Mechanics, Elec-
tromagnetism, Thermodynamics, Special Relativity, Quantum 
Physics, and Nuclear Physics, using theoretical and experimen-
tal approaches.

Palavras-chave: Caos, Sistemas Dinâmicos, Sistemas Com-
plexos, Fluidos Complexos

Key-words: Chaos, Dynamical Systems, Complex Systems, 
Complex Fluids



Alberto Tufaile, Gerard Liger-Belair, Elbert Einstein Nehrer Ma-
cau, Carlos Molina Mendes

Equipe

INCT-Fluidos Complexos, FAPESP, CNPq, NAP-Fluidos Com-
plexos

Financiamento

Usando ferrofluido para demonstrar as linhas do 
campo magnético.

A) Sistema de três fases: ar, líquido e material granular. B) 
Imagem fractal de um feixe laser dentro de um 

prisma hiperbólico.

Livro: Da Física do Faraó ao Fóton (Percepções, Experimentos 
e Demonstrações de Física), A. Tufaile e A. P. B. Tufaile, Ed. 
Livraria da Física, 2013 
1. Hyperbolic prisms and foams in Hele-Shaw cells, Physics Let-
ters A 375, 3693, 2011 
2. Hyperbolic kaleidoscopes and Chaos in foams and Hele-
Shaw cell, Journal of Physics: Conference Series 285, 012006, 
2011 
3. Mixing foams and grains in Hele-Shaw cells, Journal of Phys-
ics: Conference Series 246, 012017, 2010 
4. Experimentação e interatividade (hands on) no ensino de 
Ciências: A prática na práxis pedagógica, Experiências em En-
sino de Ciências (UFRGS) 4, 79, 2009 
5. Stretching and folding mechanism in foams, Physics Letters 
A372, 6381, 2008 
6. A thermodynamic analysis of energy eigenvalues, Nuclear 
Instruments & Methods in Physics Research A 581, 831, 2007 
7. Random Matrix Thermodynamics, Capture Gamma-Ray 
Spectroscopy and Related Topics: 12th International Symposi-
um. AIP Conference Proceedings, v. 819, p. 91, 2006 
8. Universality of rescaled curvature distributions, Phys. Rev. E 
71, 037201, 2005 
9. Thermodynamics of correlated spectra, 229th National Meet-
ing of the American-Chemical-Society, San Diego, CA, USA, v. 
229, 2005 
10. Chaotic Sound Waves in a Regular Billiard, Phys. Rev. E 67, 
026213, 2003 
11. Effect of symmetry breaking on level curvature distributions, 
Phys. Rev. E 65, 057203, 2002 
12. Transverse magneto-optical Kerr effect: the phase change of 
reflected light, J. Magn. Mag. Mat. 242, 964, 2002 
13. Figure of merit for transverse magneto-optical Kerr effect, J. 
Magn. Mag. Mat. 226-230, 1686, 2001 
14. Magnetic characterization and X-ray magnetic circular di-
chroism study of amorphous YCo2 films, J. Magn. Mag. Mat. 
233, 84, 2001 
15. Comparison between phase and amplitude modulation for 
TMOKE, 16th International Colloquium of Magnetic Films and 
Surfaces, Natal, RN, 2000 
16. Low temperature magnetic characterization of sperimagnetic 
films by TMOKE, Mater. Sci. Forum 302-303, 120, 1999 
17. Técnicas Magneto-Ópticas Avançadas, II Escola Brasileira 
de Magnetismo – JAS, Rio de Janeiro, 1999 
18. Blue/Green/Red LED based TMOKE, Mater. Sci. Forum 302-
303, 115, 1999 
19. Técnicas Magneto-Ópticas em Magnetometria, I Escola Bra-
sileira de Magnetismo – JAS, São Paulo, 1998 
20. Temperature dependence of the macroscopic ferri-ferro-
magnetic transition in amorphous Y-Co/Gd-Co bilayers, J. Appl. 
Phys. 81, 5722, 1997.20

Publicações



Linha de pesquisa: Research line:

Alberto Tufaile
Professor Doutor na Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo (EACH-USP). Pós-doutorado de 2001 a 2004 no Instituto de Física da USP (IF-USP) 
e no Instituto Niels Bohr, Copenhague, Dinamarca. Bacharelado em Física pelo IF-USP 
(1994), mestrado em Física pelo IF-USP (1996) e doutorado em Física pelo IF-USP (2000).

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0074061092302125

ISI / Google Acadêmico: http://www.researcherid.com/rid/B-4013-2013

Nome em Citações Bibliográficas: A. Tufaile

Web-Site: http://fluidos.usp.br/

E-mail: tufaile@usp.br 

Telefone: +55-11-99313-1419

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 332F

Experimentos em Chaos e Sistemas 
Dinâmicos

Experimental Chaos and Dynamical
Systems

Trabalho com Caos e Sistemas Dinâmicos com experimen-
tos envolvendo Sistemas Complexos. Desenvolvo estudos de 
análise de séries temporais e formação de padrões aplicado 
ao cotidiano. Ministro disciplinas envolvendo diversas áreas da 
Física e metodologia científica.

My main interests are experiments involving Chaotic and Dy-
namical Systems. My studies are related to time series in pattern 
formation in day-to-day life applications. I am professor at Uni-
versity of São Paulo (USP) in different disciplines of Physics and 
Scientific Methodology.

Palavras-chave: Caos, Sistemas Dinâmicos, Fractais, Séries 
Temporais

Key-words: Chaos, Dynamical Systems, Time Series, Fractals



Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile, Gerard Liger-Belair, Elbert 
Einstein Nehrer Macau

Equipe

FAPESP, CNPq, INCT-Fluidos Complexos, NAP-Fluidos Com-
plexos

Financiamento

Verificação da Lei dos Grandes Números aplicado
ao Ensino de Ciências.

Imagem fractal obtida através do espalhamento de laser num 
caleidoscópio hiperbólico.

1- Hyperbolic prisms and foams in Hele-Shaw cell, A. Tufaile, A. 
P. B. Tufaile, Physics Letters A 375, 3693-3698 (2011) 
2- Hyperbolic kaleidoscopes and Chaos in foams and Hele-
Shaw cell, A. P. B. Tufaile, A. Tufaile, G. Liger-Belair, Journal of 
Physics: Conference Series 285, 012006 (2011) 
3- Mixing foams and grains in Hele-Shaw cells, A. P. B. Tufaile, 
A. Tufaile, T. A. S. Haddad, Journal of Physics: Conference Se-
ries 246, 012017 (2010) 
4- Arnold family in acoustically forced air bubble formation, 
V.S.M. Piassi, E. Colli, A. Tufaile, J. C. Sartorelli, Chaos, Solitons 
and Fractals 41, 1041-1049 (2009) 
5- Stretching and folding mechanism in foams, A. Tufaile, A. P. 
B. Tufaile, Physics Letters A 372, 6381-6385 (2008) 
6- La nucléation des bulles de champagne, G. Liger-Belair, A. 
Tufaile, P. Jeandet, J. C. Sartorelli, Reflets de la physique 9, 14-
16 (2008) 
7- Chaotic Bubbling and non-stagnant foams, A. Tufaile, J.C. 
Sartorelli, P. Jeandet, G. Liger-Belair, Physical Review E 75, 
066216 (2007) 
8- Quand le champagne cadence ses bulles, G. Liger-Belair, A. 
Tufaile, P. Jenadet, J. C. Sartorelli, Revue Française D’oenologie 
220, Cahier Technique (2006) 
9- Champagne Experiences Various Rhythmical Bubbling Re-
gimes in a Flute., G. Liger-Belair, A. Tufaile, P. Jenadet, J. C. 
Sartorelli, Journal of Agricultural and Food Chemistry 54, pp. 
6989-6994 (2006) 
10- Period adding route in Sparkling Bubbles, A. Tufaile, G. 
Liger-Belair, B. Robillard, J. C. Sartorelli, P. Jenadet, Physical 
Review E 72, 037204 (2005) 
11- Period adding bifurcations and chaos in a bubble column, A. 
Tufaile, Chaos An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 
14, pp. 477-486, (2004) 
12- Bistability in bubble formation, A. Tufaile, Physical Review E 
70, 066215 (2004) 
13- Bubble and spherical air shell formation dynamics, A. Tu-
faile, Physical Review E 66, 056204 (2002) 
14- Heteroclinic behavior in a dripping faucet experiment, A. Tu-
faile, Physics Letters A 300, 192-198 (2002) 
15- Explosion of chaotic bubble, A. Tufaile, Physica A 308, 15-24 
(2002) 
16- The circle map dynamics in air bubble formation, A. Tufaile, 
Physics Letters A 287, 74-80 (2001) 
17- Hénon-like attractor in air bubble formation, A. Tufaile, Phys-
ics Letters A 275, 211-217 (2000) 
18- Chaotic behavior in bubble formation dynamics, A. Tufaile, 
Physica A 275, 336-346 (2000) 
19- Simulations in a dripping faucet experiment, A. Tufaile, Phys-
ics Letters A 255, 58-64 (1999)

Publicações



Linha de pesquisa: Research line:

Alessandro Hervaldo Nicolai Ré
Licenciatura em Educação Física (1998), especialização (Lato Sensu) em Treinamento 
Desportivo (1999), Mestrado (Doutorado Direto - FAPESP) em Educação Física pela Es-
cola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (2005) e Doutorado em 
Educação Física pela EEFE-USP (2007), área Biodinâmica do Movimento Humano.

Curriculo Lattes: 867709528880946

Grupo de Pesquisa CNPq: Grupo de Estudo e Pesquisa em Capacidades e Habili-
dades Motoras (GEPCHAM)

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=psO8--0AAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: Ré, A.H.N.

E-mail: alehnre@usp.br

Telefone: +55-11-998781446

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A1, Sala 104J

Esporte e atividade física para crianças 
e adolescentes

Sports and physical activity for children 
and adolescents

Objetivo: Verificar a influência de fatores socioambientais e 
do processo de crescimento e desenvolvimento humano na 
evolução do desempenho motor

Objective: verify the influence of both the environment and the 
process of human growth in the evolution of motor performance

Palavras-chave: crianças; adolescentes; habilidades motoras; 
aptidão física

Key-words:  Children; adolescents; motor skills; physical fitness



Professores, orientandos e alunos da EACH/USP

Equipe

Crianças moradoras do entorno da EACH, durante evento de 
promoção da atividade física

Ré, A.H.N., Cattuzzo, M.T., Monteiro, C.B.M. Questionable use 
of performance testing to predict success in soccer players. Per-
ceptual and Motor Skills, 116, 1, (no prelo), 2013  
Silva, M.V., Ré, A.H.N., Matias, C.A.J.S, Greco, P.J. Estratégia e 
tática no futsal: uma análise crítica. Caderno de Educação Físi-
ca, 2013 (no prelo). 
Possebom, W.F., Silva, T. D. , Ré, A. H. N., Monteiro, C.B.M. 
Aprendizagem motora em pessoas com síndrome de Down: 
tarefa de labirinto no computador. Temas sobre Desenvolvimen-
to, 18, (no prelo), 2012. 
RÉ, A. H. N. . Crescimento, maturação e desenvolvimento na in-
fância e adolescência: Implicações para o esporte. Motricidade 
(Santa Maria da Feira), v. 7, p. 55-67, 2011. 
RÉ, A. H. N. . Desempenho de adolescentes no futsal: relações 
com medidas antropométricas, motoras e tempo de prática. Mo-
triz : Revista de Educação Física (Online), v. 17, p. 759-59, 2011. 
Ré, A. H. N. ; Corrêa, UC ; Böhme, MTS.. Anthropometric Char-
acteristics And Motor Skills In Talent Selection And Develop-
ment In Indoor Soccer. Perceptual and Motor Skills, v. 110, p. 
916-930, 2010. Luguetti, Carla Nascimento ; RÉ, ALESSANDRO 
H. NICOLAI ; Böhme, Maria Tereza Silveira . Indicadores de ap-
tidão física de escolares da região centro-oeste da cidade de 
São Paulo. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desem-
penho Humano (Impresso), p. 331-337, 2010. 
RÉ, A. H. N. . Desempenho esportivo: talento inato ou treina-
mento?. Lecturas Educación Física y Deportes (Buenos Aires), 
v. 15, p. 1, 2010. Carli, G.C. ; LUGUETTI, C. N. ; RÉ, A. H. N. ; 
BOHME, M. T. S. . Efeito da idade relativa no futebol. Revista 
Brasileira de Ciência e Movimento, v. 17, p. 25-31, 2009. 
RÉ, A. H. N. . Características do futebol e do futsal: implicações 
para o treinamento de adolescentes e adultos jovens. Lecturas 
Educación Física y Deportes (Buenos Aires), v. 13, p. 1, 2008. 
RÉ, A. H. N. ; BOJIKIAN, L. P. ; TEIXEIRA, C. P. ; BOHME, M. T. 
S. . Relações entre crescimento, desempenho motor, maturação 
biológica e idade cronológica em jovens do sexo masculino. Re-
vista Brasileira de Educação Física e Esporte (Impresso), São 
Paulo, v. 19, n.2, p. 153-162, 2005. 
RÉ, A. H. N. ; De Rose Jr., D. ; BOHME, M. T. S. . Stress e nível 
competitivo: considerações sobre jovens praticantes de futsal.. 
Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Sâo Paulo, v. 12, n.4, 
p. 83-87, 2004. 

Publicações



Linha de pesquisa: Research line:

Alexandre Panosso Netto 
Graduação em Turismo, Graduação em Filosofia, Latu sensu em História do Brasil, pós-grad-
uação em Turismo, mestrado em História, doutorado em Ciências da Comunicação , 
pós-doutorado em turismo pela Universidad Europea Miguel de Cervantes, Espanha (BOL-
SA CNPQ-2011) e Livre-Docência na EACH-USP (2012).

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3071575734587237

Grupo de Pesquisa CNPq: Pesquisa, Educação e Atuação Profissional em Turismo e 
Hospitalidade

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=_ccnhM0AAAA-
J&hl=pt-BR

Nome em Citações Bibliográficas: PANOSSO NETTO, Alexandre

Web-Site: http://www.panosso.pro.br

E-mail: panosso@usp.br 

Telefone: +55-11-98217-0150

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio Instituto 1 - I1, Sala 235c

Teoria do Turismo Theory of Tourism

Desenvolve análise histórica e filosófica das teorias do turismo 
propostas nos primeiros anos de manifestação deste fenômeno, 
principalmente nos países europeus. Analisa, prioritariamente, 
publicações científicas ligadas à economia e à sociologia e 
apresenta como o turismo passou a ser estudado pelos primei-
ros críticos do tema, ainda em fins do século XIX. A partir da 
contextualização inicial busca propor novos insights teóricos na 
explicação do turismo contemporâneo. Busca valorizar o turis-
mo como fenômeno que afeta de alguma maneira grande parte 
da população mundial.

The project develops historical and philosophical analysis of 
tourism theories proposed during the first years of this phenom-
enon’s manifestation, mainly in european countries. It primarily 
reviews scientific publications related to economy and sociology 
as well as shows how tourism has come to be studied by first 
the critics of the theme already in late 19th century. From initial 
contextualization, the project seeks to propose new theoretical 
insights in the explanation of contemporary tourism. It also tries 
to value tourism as a phenomenon that affects a large part of the 
world population.

Palavras-chave: Teoria do Turismo, Educação em Turismo, 
Conhecimento do Turismo, Tendências em Turismo

Key-words: Theory of Tourism, Tourism Education, Tourism 
Knowledge, Tourism Tendencies



Adolfo Esteban Arias Castañeda, Felix Tomillo Noguero, Guil-
herme Lohmann, Luiz Gonzaga Godoi Trigo, Marcelino Castillo 
Nechar

Equipe

FAPESP e CAPES.

Financiamento

Arte com capa de alguns livros do professor Alexandre 
Panosso Netto

“... o termo turismo pode significar e expressar múltiplas e var-
iadas práticas sociais. Por exemplo, de um lado pode ser uma 
prática que define ações de um grupo de pessoas enquanto 
turistas. [...] Por outro lado, o turismo pode ser uma prática 

que carrega consigo um grupo de representações sociais. As 
pessoas tornam-se turistas não apenas porque querem ser 

turistas, mas sim porque existe uma pressão social para que 
façam viagens e, desta forma, estabeleçam a sua importância 

social” (Panosso Netto, ‘O que é turismo’, 2010, p. 13-14). 
Foto: Praia de Benidorm, Espanha, 2013.

CASTAÑEDA, Adolfo Esteban Arias; NECHAR, Marcelino Cas-
tillo; PANOSSO NETTO, Alexandre. Análisis de las Visiones del 
Turismo en México. Turismo em Análise, v.23, n. 2, p. 286-307, 
2012. 
CASTAÑEDA, Adolfo Esteban Arias; NECHAR, Marcelino Cas-
tillo; PANOSSO NETTO, Alexandre. Teoría Crítica y Turismo. 
Anais do V Congresso Latino-Americano de Investigação turísti-
ca, São Paulo, 2012. 
NECHAR, Marcelino Castillo; PANOSSO NETTO, Alexandre. 
Implicaciones Epistemológicas en la Investigación Turística. Es-
tudios y Perspectivas en Turismo, v. 20, p. 384-403, 2011. ; 
PANOSSO NETTO, Alexandre; NOGUERO, Felix Tomillo; 
JAGER, Margret. Por uma Visão Crítica nos Estudos Turísticos. 
Turismo em Análise, v. 22, p. 539-560, 2011. ;TRIGO, Luiz Gon-
zaga Godoi; 
PANOSSO NETTO, A. Turismo étnico afro no Brasil. In: VIII 
Seminário da Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação 
em Turismo, Balneário Camboriú, 2011.; 

Publicações



Linha de pesquisa: Research line:

Ana Paula Fracalanza
Professora doutora 2 no Curso de Gestão Ambiental, no Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Ambiental no Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação 
Política. Mestre em Sociologia pela UNICAMP, Doutora em Geografia pela UNESP e Pos 
doutora em Geografia pela Universidade de Girona (Espanha).

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2494379445883981

Grupo de Pesquisa CNPq: Políticas Públicas e Gestão Participativa

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=tWcG0AoAAAA-
J&hl=pt-BR

Nome em Citações Bibliográficas: FRACALANZA, A.P.

Web-Site: https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=F7A3B-
4F1589F

E-mail: fracalan@usp.br 

Telefone: +55-11-309-11056

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 304 G

Políticas Públicas Ambientais e Gestão 
da Água.

Environmental Public Policies and Water 
Management.

O objetivo desta linha de pesquisa é a discussão de políticas 
públicas ambientais e da gestão compartilhada da água, assim 
como de suas interrelações. Faz parte desta linha de pesquisa 
a discussão de políticas ambientais que tenham relação com a 
água, como políticas relacionadas ao uso e ocupação do solo, 
ao uso de recursos naturais e à minimização de impactos ambi-
entais. O grupo também tem como objetivo analisar a gestão da 
água por diferentes atores sociais e agentes governamentais. 
Um foco importante de análise é a governança da água e suas 
interfaces com a discussão da vulnerabilidade social e injustiça 
ambiental no contexto brasileiro. Parte-se do pressuposto de 
que a governança da água não compreende somente aspec-
tos de gestão, mas também possibilidades de uso de recursos 
naturais que reflitam a sustentabilidade em sua vertente social. 
Nesse sentido, a participação de novos atores sociais nas políti-
cas públicas relacionadas a água seria estendida da gestão da 
água para seu uso e apropriação. Ou seja, seria considerada a 
importância da busca por valores de maior igualdade no acesso 
ao uso da água, em detrimento da consideração exclusiva de 
valores mercantis de consumo e uso do recurso hídrico. Outro 
foco da pesquisa são os conflitos que emergem pela situação de 
desigualdades socioambientais no acesso à água. Neste senti-
do, consideram-se as políticas públicas ambientais, de modo 
mais generalizado, e os mecanismos de gestão, em particular, 
no intuito de considerar que alternativas se apresentam para 
diminuição da injustiça ambiental relacionada ao saneamento 
ambiental.

This research group discuss public policy and environmental 
management of water, as well as their interrelations. Part of 
the research consider the discussion of environmental policies 
that are related to water, such as policies related to the use and 
occupation of land, the use of natural resources and minimiz-
ing environmental impacts. The reserchers also aim to analyze 
water management by different social actors and government 
agents. An important focus of analysis is water governance and 
its interfaces with the discussion of social vulnerability and envi-
ronmental injustice in the Brazilian context. It is considered that 
water governance includes not only management issues, but 
also possibilities of using natural resources that reflect sustaina-
bility in its social aspects. In this sense, the participation of new 
social actors in public policy related to water would be extended 
to the management of water use. That is,  the importance of the 
search for values   greater equality in access to water use would 
be considered, rather than the exclusive consideration of mar-
ket values   of consumption and use of water resources. Another 
research focus is the conflicts that emerge by the situation of 
environmental inequalities in access to water. In this sense, we 
consider the environmental public policies, and more generally, 
and management mechanisms, in particular, in order to consider 
what alternatives are presented to decrease the environmental 
injustice related to environmental sanitation.

Palavras-chave: Caos, Sistemas Dinâmicos, Fractais, Séries 
Temporais

Key-words: Chaos, Dynamical Systems, Time Series, Fractals



Ursula Dias Peres; Pedro Roberto Jacobi; Paulo Antonio de 
Almeida Sinisgalli; Gerardo Kuntschik; Valéria Nagy O. Campos; 
Anna Ribas Palom; David Pavon.

Equipe

FAPESP

FinanciamentoGrupo de Pesquisa Governança da Água (PROCAM/USP)

FRACALANZA, A. P. ; JACOB, A. M. ; ECA, R. F. . Justiça 
Ambiental e Práticas de Governança da Água: reintroduzin-
do questões de igualdade na agenda. Ambiente e Sociedade 
(Campinas), 2013. 
FRACALANZA, A. P. ; CAMPOS, V. N. O. ; JACOBI, Pedro 
Roberto . Governança das águas da Região Metropolitana de 
São Paulo (Brasil) - o caso do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê. In: Pedro Roberto Jacobi, Paulo de Almeida Sinis-
galli. (Org.). Dimensãoes Político Institucionais da Governança 
da Água na América Latina e Europa. São Paulo: Annablume, 
2009. 
FRACALANZA, A. P. ; SINISGALLI, P. A. A. . Conflitos de uso da 
água do Reservatório Billings. In: Pedro Roberto Jacobi. (Org.). 
Atores e Processos na Governança da Água no Estado de São 
Paulo. São Paulo: Annablume, 2009.

Publicações



Linha de pesquisa: Research line:

André Felipe Simões
Graduação e Mestrado em Engenharia Metalúrgica pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro - PUC/RJ (1994 e 1998, respectivamente), doutorado em Planejamento 
Energético pela COPPE/UFRJ (2003) e pós-doutorado em Planejamento de Sistemas En-
ergéticos pela Unicamp (2006). Assessor da FAPESP. Revisor do IPCC.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1503283535579534

Grupo de Pesquisa CNPq: Ciência da Sustentabilidade

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=nJ66V_
QAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: SIMOES, A.F.

E-mail: afsimoes@usp.br

Telefone: +55-11-3091-8135

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A1, Sala 210J

Núcleo de Pesquisa em Políticas e Regu-
lação de Emissões de Carbono 
NUPPREC

Group of Research on Carbon Emission 
Policies and Regulation

Núcleo de Pesquisa em Políticas e Regulação de Emissões de 
Carbono - NUPPREC, apoiado pela Reitoria da USP
Descrição: O Núcleo de Pesquisa em Políticas e Regulação 
de Emissões de Carbono (NUPPREC) nasce com o objetivo 
de desenvolver atividades de pesquisa e de disseminação de 
conhecimento científico, jurídico e econômico relacionados a 
políticas públicas e instrumentos de regulação voltados à re-
dução da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Brasil. 
Seus pesquisadores buscam instituir um grupo de pesquisa e 
extensão permanente e interdisciplinar no âmbito da Universi-
dade de São Paulo. Tal grupo/núcleo almeja ser pólo de referên-
cia na América Latina, propiciando a reflexão e veiculação das 
análises e resultados de seus estudos nos principais periódicos 
nacionais e internacionais voltadas ao tema. O NUPPREC é 
apoiado pela Reitoria da USP.

The Group of Research on Carbon Emission Policies and Reg-
ulation - NUPPREC - is intended to develop research activities 
and disseminate scientific, legal and economic knowledge re-
lated to public policy and regulatory instruments in Brazil fo-
cused on reducing Greenhouse Gases (GHG).The researchers 
involved aim to establish a permanent and interdisciplinary re-
search group within the University of São Paulo to generate and 
disseminate knowledge about policies aimed at reducing carbon 
emissions. This group should be a reference in Latin America, 
leading to reflection and propagation of the analyses and results 
of studies on major national and international journals focused 
on this topic. 

Palavras-chave: Mudanças Climáticas, Regulação, Carbono, 
Políticas Públicas

Key-words: Climate Change, Emissions Regulation, 
Public Policies
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Desenvolvimento de estratégias de di-
agnóstico ambiental visando a con-
servação do patrimônio natural e cultural

Development of environmental diagno-
sis strategies aiming at the conservation 
of natural and cultural heritage

As pesquisas realizadas no âmbito desse grupo de pesquisa 
objetivam o desenvolvimento de estratégias de diagnóstico am-
biental em áreas de interesse para a conservação: i) do pat-
rimônio natural (especificamente a região amazônica) e ii) do 
patrimônio cultural material. No primeiro desses dois eixos, tra-
balha-se a relação entre mudanças sócio-econômicas no setor 
meridional da Amazônia legal, as dinâmicas das queimadas de 
origem antrópica e a qualidade atmosférica, sobretudo correla-
cionando dados de sensoriamento remoto e de concentração 
atmosférica de material particulado, obtidos a partir de medidas 
gravimétricas e de composição elementar. No segundo eixo, 
foca-se sobretudo (mas não somente) em ambientes indoor 
de áreas destinadas à conservação de bens culturais (museus 
etc) e na sua caracterização à luz das pressões externas e das 
fontes internas e dos impactos potenciais dos diversos fatores 
ambientais como radiação luminosa, temperatura e umidade 
relativa e poluentes gasosos sobre os acervos. Interesse espe-
cífico desperta a relação entre o controle ambiental e as práticas 
de gestão dos espaços em diferentes contextos. Mais recente-
mente, começou-se a investigar o patrimônio histórico edificado 
em áreas suscetíveis e vulneráveis a mudanças climáticas e a 
previsão de impactos, sobre os elementos arquitetônicos, das 
alterações previstas frente aos cenários climáticos futuros. As 
pesquisas envolvem tanto a intercorrelação de dados primári-
os (ou secundários) obtidos por técnicas da análise química 
tradicional como a espectrometria de fluorescência de raios x, 
espectroscopias vibracionais (Raman e FTIR), técnicas croma-
tográficas e eletroanalíticas, como o desenvolvimento de novas 
ferramentas (por exemplo, novos dosímetros integrados para 
o diagnóstico de microambientes ou câmaras de simulação 
climática) e ainda a experimentação de formas interdisciplinares 
de interação de conhecimentos, entre a química e a geografia, a 
história, a gestão ambiental.

The research activity conducted within this group focuses on the 
development of environmental diagnosis strategies in areas of 
interest for the conservation of: i) the natural heritage (specif-
ically the Amazon) and ii) the tangible cultural heritage. In the 
first of these two lines, we work on the relationship between so-
cio-economic changes in the South part of Legal Amazon, the 
dynamics of anthropogenic biomass burning and atmospheric 
quality, mainly through the correlation of remote sensing and 
particulate matter concentration data, obtained from gravimetric 
and elemental composition measurements. In the second line, 
the emphasis is on indoor (although not necessarily) microen-
vironments in cultural heritage conservation areas and on their 
characterisation in the light of outdoor pressures, indoor sources 
and the potential degradation impact of environmental factors 
such as luminous radiation, temperature and relative humidity 
and air pollutants on the collections’ materials . Specific inter-
est is devoted to the relationship between environmental control 
and practices of space management in different contexts. More 
recently, we began investigating the built heritage in vulnerable 
areas susceptible to climate changes and the potential effects 
of future scenarios on architectural elements. The research in-
volves both the inter-correlation of primary (and secondary) data 
obtained from traditional analytical chemistry – such as XRF, 
Raman, FTIR, chromatography and electroanalysis – and the 
development of novel tools (for instance, new integrated dosim-
eters for microenvironments diagnosis and automatic chambers 
for climatic simulations) as well as the experimentation of inter-
disciplinary forms of knowledge interaction, between chemistry 
and geography, history, environmental management.

Palavras-chave: Patrimônio natural e cultural, µ-ambientes, es-
tratégias de conservação, mudanças climáticas

Key-words: Natural and cultural heritage, µ-environments, con-
servation strategies, climate change
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Envelhecimento Significativo e Engaja-
mento Social

Meaningful aging and social 
engagement

Trata-se de investigar quais são e qual a importância dos signifi-
cados produzidos nas diversas formas de engajamento social 
realizado por idosos na construção dos seus cursos de vida e 
bem-estar. Por Engajamento Social entende-se participação 
social significativa ao longo do envelhecimento, especialmente 
na velhice, seja através do trabalho voluntário, participação em 
programas educacionais, construção da aparência, trabalho re-
munerado, família, comunidade, mídia, lazer, participação em 
entidades assistenciais e religiosas, etc.  A linha está organ-
izada em dois grupos de pesquisa, a saber: Envelhecimento, 

It investigates the meanings, and how important they are for 
self-reported well-being, building through the variety of social 
engagement realized by seniors across their aging process. So-
cial engagement is defined as meaningful social participation. 
The research line is organized in two research groups: 1) Aging, 
Appearance, Images and Meanings ; and, 2) Aging, Volunteer 
Work and Old Age.

Palavras-chave: Envelhecimento, Velhice, Significados, Enga-
jamento Social

Key-words: Aging, Old age, Meanings, Social Engagement
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Condições atmosféricas, fases lunares e 
partos: uma análise multivariada.

Atmospheric conditions, lunar phases, 
and childbirth: a multivariate analysis.

Introdução: As influências lunares e ambientais no início do 
trabalho de parto ainda são pouco estudadas. Foi avaliada a 
influência extrínseca em eventos obstétricos. Métodos: em um 
hospital secundário, situado na cidade de São Paulo, Brasil, fo-
ram selecionados 1.826 dias em que ocorreram 17.417 partos. 
As internações por o trabalho de parto foram associadas à tem-
peratura ambiental, pressão atmosférica, variação das marés e 
das fases lunares na incidência do excesso deste evento, pelo 
percentil 75. O índice Z (desvio padrão/ pela média) de cada 
variável foi calculado e a diferença diária indicou o aumento ou a 
diminuição. Foi utilizada a análise de regressão logística para a 
predição do excesso da admissão e p<0,05 foi considerado sig-
nificativo. Resultados: Os preditores do excesso da internação 
por trabalho de parto foram: o aumento da temperatura (risco 
relativo: 1,742, p=0,045) e diminuição da pressão atmosférica 
(risco relativo: 1,269, p=0,029). O aumento da amplitude das 
marés foi associado com a probabilidade menor do excesso da 
internação (risco relativo: 0,762, p=0,030). A fase lunar não era 
preditora do excesso da admissão (p=0,339). Conclusão: Pela 
análise multivariada, o aumento da temperatura e a diminuição 
da pressão atmosférica predisseram a ocorrência do excesso 
da admissão por trabalho de parto e o aumento da amplitude 
das marés, como uma medida da força gravitacional lunar, foi 
preditora de uma menor probabilidade do excesso do trabalho 
de parto.

Objective: To assess extrinsic influences upon childbirth.  Study 
design: In a cohort of 1,826 days containing 17,417 childbirths 
among them 13,252 spontaneous labor admissions. We studied 
the influence of environment upon the high incidence of labor 
(defined by 75th percentile or higher), analyzed by logistic re-
gression. Results: The predictors of high labor admission includ-
ed increases in outdoor temperature (odds ratio: 1.742, P= 0.045, 
95%CI: 1.011 to 3.001), and decreases in atmospheric pressure 
(odds ratio: 1.269, P=0.029, 95%CI: 1.055 to 1.483).  In contrast, 
increases in tidal range were associated with a lower probability 
of high admission (odds ratio: 0.762, P= 0.030, 95%CI: 0.515 to 
0.999). Lunar phase was not a predictor of high labor admission 
(P= 0.339).  Conclusion: Using multivariate analysis, increases 
in temperature and decreases in atmospheric pressure pre-
dicted high labor admission, and increases of tidal range, as a 
measurement of the lunar gravitational force, predicted a lower 
probability of high admission.

Palavras-chave:  parto, trabalho de parto, temperatura, pressão 
atmosféirca, amplitude das marés, fases lunares.

Key-words: childbirth, labor, temperature, atmospheric pres-
sure, tidal range, lunar phases.
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Efeitos da progesterona sobre fisiologia 
e morte de células beta pancreáticas - 
um modelo in vitro para estudo do dia-
betes gestacional

Effects of progesterone in the physiolo-
gy and death of pancreatic beta cells - 
an in vitro model for study of gestational 
diabetes

A gestação está associada a ajustes fisiológicos e anatômicos 
envolvidos na manutenção da homeostasia do organismo ma-
terno, como aumento da síntese e secreção de insulina e hi-
perplasia das ilhotas pancreáticas. Estudos realizados in vivo e 
in vitro já mostraram que os hormônios prolactina e lactogênio 
placentário induzem grande parte das alterações observadas 
na proliferação e função das ilhotas durante a gravidez. Entre-
tanto, após o parto há uma diminuição progressiva na quanti-
dade de células beta, como resultado da diminuição na taxa de 
replicação celular e aumento evidente na de apoptose. As vias e 
fatores envolvidos na sinalização de morte em células beta não 
estão totalmente elucidadas, mas sabe-se que a involução da 
massa de células beta coincide com os altos níveis de proges-
terona, observados já no segundo trimestre da gestação. Nesse 
período, também se dá o surgimento do diabetes gestacional, 
que afeta de 3 a 7% das gestantes e quando não tratado, pode 
ameaçar o bem estar da mãe e do feto. Os efeitos diabetogêni-
cos da progesterona na gestação são, até o momento, expli-
cados pelo aumento da resistência à insulina, especialmente 
no músculo esquelético e tecido adiposo. Contudo, como re-
ceptores de progesterona são expressos em células beta, sug-
ere-se a possibilidade desse hormônio exercer efeitos diretos 
sobre a função, proliferação e morte dessas células. Consider-
ando a baixa expressão gênica e atividade das principais en-
zimas antioxidantes em células beta e o fato de que espécies 
reativas do oxigênio podem participar na regulação da apop-
tose, os objetivos desse trabalho são investigar os efeitos da 
progesterona na indução de morte (apoptose ou necrose) de 
células beta e verificar o possível papel do estresse oxidativo. O 
entendimento dos mecanismos envolvidos na morte de células 
beta poderá possibilitar o desenvolvimento de novas estratégias 
para tratamento do diabetes gestacional.

Pregnancy is associated with anatomical and physiological 
adaptations involved in maintenance of maternal organism ho-
meostasis, such as increased synthesis and secretion of insu-
lin and pancreatic islet hyperplasia. Studies in vivo and in vitro 
have shown that the hormones prolactin and placental lactogen 
induce most of the observed changes in proliferation and islet 
function during pregnancy. However, after delivery there is a 
progressive decrease in the quantity of beta cells as a result 
of the decrease in the rate of cell replication and clear increase 
in apoptosis. Pathways and factors involved in death signaling 
in beta cells are not completely elucidated, but it is known that 
the involution of beta cell mass coincides with the high levels 
of progesterone observed in the second trimester of pregnancy. 
During this period, is also observed the rise of gestational dia-
betes, which affects 3-7% of pregnant women and, if untreated, 
can threaten the well-being of the mother and fetus. The diabe-
togenic effects of progesterone during pregnancy are, to date, 
explained by increased insulin resistance, particularly in skeletal 
muscle and adipose tissue. However, as progesterone recep-
tors are expressed in beta cells, this hormone may exert direct 
effects on the function, proliferation and death of these cells. 
Considering the low gene expression and activity of the main an-
tioxidant enzymes in beta cells and the fact that reactive oxygen 
species may participate in the regulation of apoptosis, the objec-
tives of this study are to investigate the effects of progesterone 
in inducing beta cell death (apoptosis or necrosis) and evaluate 
the possible role of oxidative stress. The understanding of the 
mechanisms involved in the death of beta cells may enable the 
development of new strategies for the understanding and treat-
ment of gestational diabetes.

Palavras-chave: Diabetes gestacional, progesterona, célula 
beta pancreática, apoptose

Key-words: Gestational diabetes, pancreatic beta cell, proges-
terone, apoptosis
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O esquema apresenta um resumo dos nossos achados, que 
fundamentam nossa tese de que a progesterona pode estar 
envolvida no surgimento do diabetes gestacional: • Proges-
terona induz apoptose de células RINm5F • O efeito tóxico 

da progesterona é mediado pela produção de ROS • O efeito 
tóxico da progesterona é mediado pela indução de estresse 
de retículo • Progesterona pode contribuir com o desenvolvi-

mento do diabetes gestacional agindo diretamente sobre 
células beta pancreáticas.

Foto do grupo numa atividade de Extensão Universitária na 
cidade de Heliodora - MG, realizada em julho de 2012.

1) Rosim, M.P.1, Nunes, V.2, Curi, R.1 and Azevedo-Martins, 
A.K.2 Effects of fatty acids withdrawal in Culture Medium on 
RINm5F Cells Death Susceptibility. 1Departamento de Fisiolo-
gia e Biofísica, Instituto de Ciências Biomédicas; 2Escola de Ar-
tes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo, São 
Paulo, Brazil. (Submetido) 
2) Nunes, V.A., Portioli-Sanches, Curi, R., Rosim, M.P., Bordin, 
S.A., Praxedes-Garcia, P., Araujo, M.S. and Azevedo-Martins, 
A.K. Progesterone-induced pancreatic-cells apoptosis: new in-
sights to the understanding of gestational diabetes pathogene-
sis. (Submetido) 
3) R Gorjão, AK Azevedo-Martins, HG Rodrigues, F Abdulkader, 
M Arcisio-Miranda , Procópio, J. e Curi, R. (2009) Comparative 
effects of DHA and EPA on cell function. Pharmacology & thera-
peutics 122 (1), 56-64 (30 citações). 
4) AK Azevedo-Martins, AP Monteiro, CL Lima, S Lenzen, R 
Curi. (2006) Fatty acid-induced toxicity and neutral lipid accu-
mulation in insulin-producing RINm5F cells. Toxicology in vitro 
20 (7), 1106-1113 (22 citações). 
5)  AK Azevedo-Martins, S Lortz, S Lenzen, R Curi, DL Eizirik, 
M Tiedge. (2003) Improvement of the mitochondrial antioxidant 
defense status prevents cytokine-induced nuclear factor-B ac-
tivation in insulin-producing cells. Diabetes 52 (1), 93-101 (98 
citações).
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Anéis de Grupo Group Rings

No artigo (jpsf2009), foram classicados os grupos finitos G e as ex-
tensões quadráticas K=Q(sqrt{-d}) de modo que o grupo de unidades 
do anel de grupo oo_k G, sendo oo_k o anel de inteiros algébrios 
de K, seja um grupo hiperbólico. É conhecido que o grupo de un-
idades do anel de inteiros algébricos de (frac{-1,-1}{K}) é um grupo 
co-compacto e discreto, quando d é côngruo a 7 pmod 8 e a extensão 
quadrática racional K é imaginária. Definindo-se para este grupo 
uma relação de equivalência a partir de uma imersão conhecida por 
raio (em um espaço topológico X)}, mostramos que existe uma única 
classe de equivalência. Nestas condições, dizemos que o número de 
Fins deste grupo é 1. Nos artigos (ijsf2008,ijjsf2010), foram classifi-
cadas as álgebras  associativas A de dimensão finita sobre Q com 
a propriedade: qualquer Z-ordem L, uma latice de  A, o grupo de un-
idades U(L) não contém subgrupo isomorfo a um grupo livre abeliano 
de posto dois. Esta condição é denominada  propriedade hiperbólica. 
Recentemente este resultado foi estendido para as álgebras alterna-
tivas de dimensão finita sobre Q, artigo em fase de conclusão. Como 
consequência deste resultado, mostramos que, embora não-associ-
ativa, o radical da álgebra está em seu associador. A partir dos re-
sultados obtidos, determinadas questões permanecem não respon-
didas. Por exemplo,  conhecer as álgebras A de dimensão finita com 
a propriedade hiperbólica e cujo grupo de unidades das Z-ordens da 
álgebra seja um grupo hiperbólico. Outra questão de interesse é a 
classificação dos grupos finitos G, cujo grupo de unidades U(Z G) não 
tenha subgrupos isomorfos a um grupo abeliano de posto 3. Relacio-
nado a esta questão, também parece importante determinar a estru-
tura das álgebras alternativas de dimensão finita sobre os racionais 
cujo radical esteja no associador da álgebra. Também concluímos um 
dos problemas apresentados no projeto FAPESP 2008/57930-1 sobre 
geradores do grupo de unidades, S_d, do anel de inteiros Gamma_
d=h(Z(frac{1+sqrt{-d}}{2})) da álgebra de quatérnios sobre Q(sqrt{-d}), 
em que d é côngruo a 7 pmod 8. Problemas desta natureza têm sido 
objeto de pesquisa há anos e apenas recentemente, em um artigo de 
2004, pela primeira vez foram apresentados os geradores quando d=7 
. Utilizando um método relacionado à construção de um domínio de 
Ford, em nosso trabalho, apresentamos uma formulação que permite 
determinar os geradores para o grupo de unidades U(Gamma_d). Ex-
plicitamos exemplos para os casos d=15 e d=23. O método utilizado, 
Bissetores de Poincaré, está apresentado em um artigo recentemente 
concluído (Jespers, Juriaans, Kiefer,  Andrade, Souza Filho). 

In the article (jpsf2009), we classified the finite groups $G$ and ra-
tional quadratic extensions K=Q(sqrt{-d}), such that the group of units 
of the group ring oo_k G, where oo_k is the ring of algebraic intergers 
of K, be a hyperbolic group. We have that the group of units of the in-
tegral algebraic integers of (frac{-1,-1}{K}), say (frac{-1,-1}{oo_K}), is a 
co-compact discret group, when d equiv 7 pmod 8 and K is imaginary. 
Defining an equivalence relation in this group, using a well known 
embedding (a ray), we show that there exists a unique equivalence 
class. Then we say that the number of Ends of this group is $1$. In the 
articles cite{ijsf,ijsii}, we classified the finite dimensional associative 
Q-algebras A with a property that for any Z-order L in A, the unit group 
U(L)$ has no subgroup isomorphic to a free Abelian group of rank $2$, 
which was coined as {it hyperbolic property}. Recently this result was 
extended to finite dimensional alternative Q-algebras A, pre-print. As 
a result, we show that the radical of A lies in its associator. From these 
results, some questions remain not answered. For example, we want 
to study the finite dimensional algebras A with the hyperbolic property 
and which the unit group of the orders of the algebra is a hyperbolic 
group. Other problem we propose to study is the classification of finite 
groups G which the unit group U(Z G) has no subgroups isomorphic 
to free Abelian groups of rank 3. Close to this question, also it seems 
important to determine the structure of finite dimensional alternative 
Q-algebras whose radical lies in the associator of the algebra. We are 
also completing one of the problems presented in the project FAPESP 
2008/57930-1 on the generating units of the unit group, say S_d, of 
the ring of integers $ Gamma_d = h (Z (frac{1 + sqrt {-d}} {2} )) $ of 
the quaternion algebra over $ Q (sqrt{-d}) $, where $ d equiv 7 pmod 
$ 8. Such problems have been subject of research for years and only 
recently, when $ d = 7$ a finite set of generators were firstly presented 
in the article cite{cjlr}. Using a method related to construction of a do-
main of Ford, in our work, we present a formulation that allows to de-
termine generators for the group $U(Gamma_d)$. We show examples 
for the cases $ d = 15$ and $d=23$,  using the  Poincaré bissectors 
method, which is in a preprint article.    
 

Palavras-chave: Álgebra-semigrupo-quatérnio-anel de grupo-
unidade-grupo-loop-Grupo hiperbólico-gerador

Key-words: Algebra-semigroup-quaternion-group 
ring-unit-group-loop-hyperbolic group-generator
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Representação geométrica dos geradores do grupo S_23

Protótipo da representação das funções de möbius associa-
das a duas unidades que geram um grupo livre

1- (jsf2013) JURIAANS, S. O., SOUZA FILHO, A. C Free Groups 
in Quaternion Algebras, Journal of Algebra, v 379,  314-321;
(jjsf2010) IWAKI, E., JESPERS, E., JURIAANS, S. O., SOUZA 
FILHO, A. C Hyperbolicity of Semigroup Algebras II, J. Algebra 
Appl. 9 , no. 6, 871-876;

2- (msf2009) MUNHOZ, A. S. ; SOUZA FILHO, A. C. . Existence 
and analyticity of a parabolic evolution operator for nonautono-
mous linear equations in Banach spaces. Electronic Journal of 
Differential Equations, v. 31,  1-14;

3- (jpsf2009) JURIAANS, S. O., PASSI, I. B. S., SOUZA FILHO, 
A. C. Hyperbolic Unit Groups and Quaternion Algebras, Proc. 
Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) 119 (1), 9-22;
(ijsf2008) IWAKI, E., JURIAANS, S. O., SOUZA FILHO, A. C, 
Hyperbolicity of Semigroup Algebras, J. Algebra 319 (12), 5000-
5015;

4- (jsf2006) JURIAANS, S. O. ; SOUZA FILHO, A. C. . Hyper-
bolicity of Quadratic Fields, Semigroup algebras and RA-Loops. 
Comptes Rendus Mathématiques de l’Académie des Sciences, 
v. 28, 105-113.
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Utilização de linguagens formais em 
reconhecimento de padrões

Use of formal languages in pattern rec-
ognition

A teoria das linguagens formais foi desenvolvida em meados 
de 1950 e tinha como objetivo desenvolver teorias relaciona-
das a linguagens naturais. Entretanto, não levou muito tempo 
até que fosse percebido que esta teoria também era importante 
para estudos de linguagens artificiais, como linguagens de pro-
gramação. Sua aplicação, no entanto, vai além desses campos, 
podendo ser utilizada para construir modelos que auxiliem o 
reconhecimento de padrões em uma grande diversidade de da-
dos. Nossa ênfase tem sido a utilização de linguagens formais 
em reconhecimento de padrões em bioinformática e, mais re-
centemente, em visão computacional.

The formal languages theory was developed in the middle 
1950’s with the goal of developing theories related to natural 
languages. Shortly after, it has been noted the importance of 
this theory not only for natural languages but also for artificial 
ones, such as  programming languages. However, applications 
of formal languages go far beyond these fields, being used to 
build models for pattern recognition in a vast data diversity. Our 
emphasis is the use of formal languages for pattern recognition 
in bioinformatics and, more recently, in computational vision.

Palavras-chave: linguagens formais, reconhecimento de pa-
drões, bioinformática, visão computacional

Key-words:  formal languages, pattern recognition, grammars, 
classifiers, bioinformatics, computational vision
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Estrutura secundária de um RNA e sua árvore de derivação 
por uma gramática.

Técnica de representação de uma imagem por uma quad-tree. 
a) Imagem arbitrária, b) exemplo de subdivisão em quad-

rantes, c) quad-tree correspondente à imagem.
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Qualidade de vida no envelhecimento; 
gerenciamento de pessoas; gerencia-
mento de serviços.

Quality of life in the aging; personnal 
management; management services

O processo de envelhecimento humano tem sido alvo de at-
enção crescente dos pesquisadores, pois a quantidade de 
pessoas que chegam à terceira idade aumenta e, consequen-
temente, podem existir comprometimentos relacionados aos 
aspectos biopsicossociais e espirituais dessas pessoas. Nesse 
contexto, as minhas linhas de pesquisas abordam a qualidade 
de vida no envelhecimento e a gestão de pessoas e de serviços 
voltados para essa população. Saliento minha participação no 
grupo interdisciplinar de pesquisa intitulado Núcleo de Estudos 
e Pesquisas sobre os Aspectos Psicossociais do Ensino e da 
Assistência à Saúde (NEPAGES) da Escola de Enfermagem 
da USP. Os trabalhos produzidos apresentam como especifici-
dade a interface com outras áreas do conhecimento, como a 
psicologia, sociologia, educação e administração. O Núcleo de 
Estudos em Economia Da Saúde (NEEDS) busca atualizar con-
hecimentos em Economia da Saúde, especialmente em termos 
de aplicação ao caso brasileiro.

The process of human aging has been the subject of increas-
ing attention from researchers, because the amount of people 
arriving for elderly increases and, consequently, compromises 
can be related to the biopsychosocial and spiritual aspects of 
these people. In this context, my research lines addressing the 
quality of life in aging and people management and services for 
this population. I emphasize my participation in interdisciplinary 
research group called the Center for Studies and Research on 
the Education and Psychosocial Aspects of Health Care (NEP-
AGES) School of Nursing. The works produced have specificity 
as to interface with other areas of knowledge such as psychol-
ogy, sociology, education and administration. The Center for 
Research on Economics Of Health (NEEDS) seeks to update 
knowledge in Health Economics, especially in terms of applica-
tion to the Brazilian case.

Palavras-chave: envelhecimento; qualidade de vida, gerencia-
mento de pessoas; gerenciamento de serviços; 

Key-words: aging; quality of life; personnal management; man-
agement services; health economics.
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Relação entre pontuação geral no escore INTERMED e tempo 
de internação, São Paulo – 2012. Constatou-se que paciente 
com maior complexidade assistencial segundo INTERMED 

obteve permanência hospitalar mais elevada.

A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) apresentou asso-
ciação com todos os domínios do INTERMED, com asso-

ciações mais elevadas para o domínio psicológico e social.

Gutierrez BAO, Weber B, Ciampone MHT; Fratezi FR; Suzumura 
EA. . Tradução e adaptação transcultural do método INTERMED 
de avaliação biopsicossocial no Brasil. Revista Rahis nº 9 - Jul/
Dez 2012.
Fratezi, FR, Gutierrez BAO. Cuidador familiar do idoso em cui-
dados paliativos: o processo de morrer no domicílio. Revista 
Ciência & Saúde Coletiva, 16(7):3241-3248, 2011.
Malagutti, MP ; Gutierrez, BAO. Qualidade de vida de idosos 
usuários de Pronto Socorro. Saúde em Debate, v. 34, p. 523-
530, 2010.
Silva HS, Andrade TB, Rodrigues PHS.Gutierrez BAO. Reflex-
ões bioéticas sobre o processo de envelhecimento e o idoso 
morador de rua. Revista Estud. interdisc envelhec. 14(2):187-
205, 2009.
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Tecidos: Epidérmicos e Têxteis - Invólu-
cros de Proteção, Adorno e Modificação

Fabrics: Epidermal and Textiles - Casings 
Protection, Adorno and Modification

Pesquisar a relação entre elementos que revestem e adornam 
o corpo com a arte, o sagrado e a magia. Desde as inscrições 
corporais feitas por sociedades ágrafas através de tatuagens 
e escarificações e dos têxteis cujos desenhos e cores estão 
impregnados de significados, até as joias que funcionam como 
amuletos e são usadas como forma de proteção.

Search the relationship between elements that cover and adorn 
the body with art, the sacred and magic. Since the entries made 
by companies unwritten body through tattoos and scarification 
and textiles whose designs and colors are imbued with meaning, 
even the jewels that serve as amulets and are used as a form of 
protection.

Palavras-chave: Corpo, Modificação Corporal, Ritual, Indu-
mentária

Key-words: Body, Body Modification, Ritual, Clothes



O Livro “Corpo Inciso, Vazado, Transmudado - Inscrições e 
Temporalidades” foi publicado pela editora Annablume com 
auxílio da FAPESP
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Livro: O Corpo como Suporte da Arte - Piercing, Implante, 
Escarificação, Tatuagem

Livro: Corpo Inciso, Vazado, Transmudado - Inscrições e 
Temporalidades

Corpo Inciso, Vazado, Transmudado - Inscrições e Temporali-
dades. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2009. v. 1. 132p . 
O Corpo como Suporte da Arte - Piercing, Implante, Escarifi-
cação, Tatuagem. 1. ed. São Paulo: Senac, 2005. 184p . 
Freak Shows - Eventos Contemporâneos Realizados por Adep-
tos da Body Modification. Revista Travessias - Pesquisa em 
Educação, Cultura, Linguagem e Arte, v. No. 02, p. imagens e 
sons, 2008.
Peles Fílmicas - Considerações sobre Modificações Corporais e 
Cinema. Pro-Posições (Unicamp), v. 17, p. 159-174, 2006.
Dessemelhanças e Igualdades - Moda, piercing e tatuagem. Re-
vista Eletrônica (CD) SENAC - Edição comemorativa de inaugu-
ração do Campus Senac, São Paulo, 2004.
Piercing, Implante, Escarificação, Tatuagem - O Corpo como 
Suporte da Arte. Revista Latinoamericana de Psicopatologia 
Fundamental, v. VI, n.1, p. 76-85, 2003. 
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Os direitos do refugiado idoso no Brasil: 
um olhar cosmopolítico

The rights of the elderly refugee popula-
tion in Brazil: a cosmopolitical view

A pesquisa concentra-se no tema do refugiado idoso no Brasil, 
voltando-se, em especial, para a análise do estado de observância 
dos Direitos Humanos das pessoas que se encontram hoje nessa 
situação. Trata-se de investigar a promoção destes direitos não ap-
enas a partir de um ponto de vista formal (estudo dos dispositivos 
normativos vigentes), mas também sob um plano concreto, material 
(verificação da existência de políticas públicas efetivas). Cuida-se 
não apenas dos direitos de liberdade (“ir e vir”, opinião ou religião, 
por exemplo), mas também dos direitos sociais, econômicos e cul-
turais (trabalho, saúde, educação, entre outros), sempre com enfo-
que nas especificidades do idoso, em situação de refúgio no Brasil. 
Para os fins da pesquisa, “idoso” é toda a pessoa de 60 anos ou 
mais (Estatuto do Idoso, art. 1). Segundo a lei nacional de implemen-
tação do Estatuto do Refugiado, “será reconhecido como refugiado 
todo indivíduo que devido a fundados temores de perseguição por 
motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 
políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa 
ou não queira acolher-se à proteção de tal país; a pessoa que não 
tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 
residência habitual não possa ou não queira regressar a ele, em 
função de tais circunstâncias; e, a pessoa que devido a grave e gen-
eralizada violação de direitos humanos é obrigado a deixar seu país 
de nacionalidade para buscar refúgio em outro país” (lei n. 9474/97, 
art. 1). Esse status é estendido ao “cônjuge, aos ascendentes e de-
scendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar 
que do refugiado dependerem economicamente, desde que se en-
contrem em território nacional” (art. 2). O estudo será desenvolvido 
a partir de uma ótica cosmopolítica, partindo da ideia de que, para 
o enfrentamento solidário e conjunto dos problemas hoje mundial-
izados, é preciso superar uma visão hermética e demasiadamente 
nacionalista de Estado. O indivíduo, em especial no que tange aos 
Direitos Humanos, deve ser considerado um cidadão do mundo. A 
pesquisa será de natureza bibliográfica, com base em documen-
tação jurídica e gerontológica. Também será utilizada a técnica do 
estudo de caso, através de entrevistas não diretivas com refugiados 
idosos, bem como com agentes de organizações governamentais e 
não governamentais que tenham como escopo a proteção do idoso 
e a proteção do refugiado no Brasil.

This research focuses on the theme of the elderly refugee population 
in Brazil, and in particular the observance of human rights towards 
the old people in this situation. The aim is to investigate the promo-
tion of the human rights, not only from a formal point of view (the 
study of regulatory provisions in force), but also under a material 
perspective (effective public policies). The analysis includes the lib-
erty rights (e.g. right to freedom of movement, of belief, or religion), 
as well as the social, economic and cultural rights (e.g. employment, 
health, education), taking into account the specificities of the elderly 
refugee population in Brazil. For the purposes of such study, an “el-
derly person” should refer to anyone who is 60 years old or more (Es-
tatuto do Idoso, article 1). According to the Brazilian act to implement 
the status of refugees, a refugee is any person who has a well-found-
ed fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, social 
group or political opinions, and: a) who lies outside the country of his 
nationality, being unable or unwilling to avail himself of the protection 
of that country; or b) who not having a nationality and being outside 
the country of his former habitual residence is unable or, owing to 
such fear, is unwilling to return to it; and c) the person who is forced 
to leave the country of his nationality to seek asylum in another coun-
try due to serious and widespread human rights violations (Brazilian 
act n. 9474/97, art. 1). This status shall be extended to: spouses, 
ascendants and descendants, as well as other relatives econom-
ically dependents, provided that they are in the Brazilian territory 
(art. 2). The study will be developed from a cosmopolitical point of 
view, based on the idea that it is necessary to overcome a hermetic 
and too nationalistic state to face, in solidarity, all the problems now 
globalized. The individual must now be considered a citizen of the 
world, in particular regarding the human rights. A litterature review 
in Law and Gerontology sources should be done, as well as a case 
study, through non-directive interviews with elderly refugees and 
professionnals from governmental and non-governmental organiza-
tions dealing with elderly or refugee protection in Brazil.

Palavras-chave: refugiado, idoso, Direitos Humanos, políticas 
públicas brasileiras, cosmopolitismo

Key-words: refugee, elderly person, Human Rights, Brazilian 
public policies, cosmopolitanism
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specific regulation to protect people that are displaced by hy-
droeletric projects? Reflections based on Brazilian Law and the 
Belo Monte Case. FAMU Law Review, v. 7, p. 2, 2012. 
GRAEFF, B. Perspectivas para a proteção da biodiversidade no 
espaço mercosulino. Revista Internacional de Direito e Cidada-
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Petites Affiches, v. 98, p. 4-13, 2007. FROMONT, Michel ; FRI-
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GRAEFF, B. ; Vilarino, T. M. Droit français et droit brésilien: per-
spectives nationales et comparées. Bruylant, 2012. 
GRAEFF, B. Minorias e Direitos Culturais: Integração ou Assim-
ilação? – Reflexões a partir do caso francês. In: JUBILUT, Lilia-
na; BAHIA, Alexandre Gustavo; MAGALHÃES, José Luiz (org). 
Direito à Diferença – Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2013. (no 
prelo) 
GRAEFF, B. ; PEREIRA, W. M. Initiatives d’harmonisation ré-
gionale du droit de la consommation: les exemples du Merco-
sur et de l’OEA. In: QUEZEL-AMBRUNAZ, Christophe. (Org.). 
Les défis de l’harmonisation européenne du droit des contrats. 
Chambéry: Université de Savoie, 2012. 
GRAEFF, B. O papel dos Comitês Estaduais de políticas de at-
enção aos refugiados no Brasil. In: RAMOS, André de C.; ROD-
RIGUES, Gilberto; ALMEIDA, Guilherme A.. (Org.). 60 anos de 
ACNUR: Perspectivas de futuro. Brasília : ACNUR, 2011, p. 179-
199. 
GRAEFF, B. Mudanças Climáticas e Proteção da Pessoa Idosa. 
In: Solange Teles da Silva; Sandra Cureau; Marcia Leuzinger. 
(Org.). Mudança do Clima - Desafios jurídicos, econômicos e 
socioambientais. São Paulo: Fiuza, 2011. 
GRAEFF, B. L’interdiction des clauses abusives dans les con-
trats de consommation en France et au Brésil. In: STORCK, 
Michel; CERQUEIRA, Gustavo Vieira; COSTA, Thales Morais 
da.. (Org.). Les frontières entre liberté et interventionnisme en 
droit français et en droit brésilien. Études de droit comparé. Par-
is: L’Harmattan, 2010.
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Análise Molecular do Estabelecimento 
da Microbiota Instestinal em Crianças de 
zero a doze meses de idade

Molecular Analysis of the Establishment 
of the intestinal microbiota in children 
aged zero to twelve months of age

Descrição: A microbiota intestinal, adquirida no período pós-na-
tal é composta por uma grande diversidade de bactérias e de-
sempenha diferentes funções no hospedeiro humano. O conteú-
do bacteriano intestinal, ainda não totalmente conhecido, seria 
influenciado por fatores internos e principalmente externos que, 
portanto modulam sua composição e função.  A composição e 
atividade da microbiota intestinal indígena tem uma enorme im-
portância nos processos imunológicos, nutricionais e patogêni-
cos no ser humano, em conseqüência na manutenção da saúde 
do indivíduo. O conhecimento, portanto da microbiota permite a 
utilização de diferentes estratégias com o intuito de manipular 
as populações bacterianas e promover a saúde. A microbiota 
intestinal humana tem sido tradicionalmente comparada pela 
análise de isolados a partir de métodos de culturas de anaeróbi-
os estritos e facultativos. Os dados obtidos mostram que há 
mais que 1012 células bacterianas por grama de material fecal 
e estimasse que 400-500 diferentes espécies habitam o trato 
intestinal. Contudo, bactérias cultiváveis representam 20-30% 
do total. Sendo assim, o nosso conhecimento da microbiota in-
testinal humana ainda é bastante restrito quando nos atemos 
aos estudos baseados em métodos de cultivo.  As técnicas mo-
leculares têm revelado uma grande diversidade da microbiota 
nas amostras analisadas. Análises filogenéticas baseadas em 
PCR (clones estratégicos) têm sido utilizadas para caracterizar 
microbiota de fezes humana. A biblioteca de 16S rDNA vem 
demonstrando uma ótima técnica molecular para evidenciar 
a composição da microbiota intestinal. O objetivo deste proje-
to é acompanhar a instalação da microbiota intestinal na cri-
ança, desde o primeiro mês de vida, até os doze meses de vida 
através da técnica de sequenciamento da biblioteca genômica 
16S rDNA.

The intestinal microbiota, acquired in the postnatal period,is 
composed of a wide variety of bacteria and performs different 
functions in the human host. The intestinal bacterial content, not 
yet fully known, would be influenced mainly by internal factors 
and external therefore modulate its composition and function. 
The composition and activity of the indigenous intestinal micro-
biota has a huge importance in immunological processes, nutri-
tional and pathogenic in humans, due in maintaining the health 
of the individual. The knowledge thus enables the use of mi-
crobes of different strategies in order to manipulate the bacterial 
populations and promoting health. The human intestinal micro-
biota has traditionally been compared by analyzing isolated from 
cultures of methods strict and facultative anaerobes. The data 
show that there are more than 1012 bacterial cells per gram of 
fecal material and esteemed 400-500 different species that in-
habit the intestinal tract. However, culturable bacteria represent 
20-30% of the total. Therefore, our knowledge of the human in-
testinal microbiota is still quite restricted when we turn to stud-
ies based on cultivation methods. Molecular techniques have 
revealed a large diversity of microbes in the samples analyzed. 
Phylogenetic analyzes based on PCR (strategic clones) have 
been used to characterize human fecal microbiota. The library 
of 16S rDNA has been showing a great technique to highlight 
the molecular composition of the intestinal microbiota. The ob-
jective of this project is to monitor the installation of the intestinal 
microbiota in children from the first month of life, until the twelve 
months of life through the technique of genomic sequencing of 
16S rDNA library.

Palavras-chave: microbiota intestinal, interferências ambien-
tais, crianças

Key-words: instetinal microbiota, environmemt interferences, 
childrem
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Análise da distribuição dos gêneros bacterianos identificados

PCA da cominidade fecal por tempo, de cada criança. Comu-
nidade fecal distribuida em (a) 3 meses, (B) 6 meses e (C) 12 

meses de idade. (D) Correspondencia entre tempos de estudo 
e gêneros bacterianos.

Brandt K, Taddei CR, Takagi EH, Oliveira FF, Duarte RTD, Iri-
no I, Martinez MB, Carneiro-Sampaio M. Establishment of 
bacterial faeces community during the first month of life in Bra-
zilian newborns. CLINICS 2012;67(2):113-123 DOI:10.6061/clin-
ics/2012(02)05201. 
F. Matarazzo1, A. C. Ribeiro, M. Faveri, C. Taddei, M. B. Mar-
tinez, M. P. A. Mayer. The domain Archaea in human mucosal 
surfaces. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 834–840.
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Atividade Física, Esporte e Reabilitação 
para deficientes

Physical, Sport and Rehabilitation Activ-
ities for the Disabled

Linha de pesquisa 1- Verifica-se que indivíduos sem qualquer 
tipo de alteração física apresentam capacidades para diferentes 
atividades e adequado desempenho na participação de tarefas 
do dia a dia, sem apresentar limitação ou restrição. No entanto, 
quando surge um indivíduo com alguma deficiência para realizar 
alguma tarefa funcional observam-se diferentes alterações em 
atividades e participação social.  Esta dificuldade apresentada 
por pessoas com deficiência está bastante evidente na busca 
que diferentes profissionais têm por trabalhos e estudos volta-
dos para o entendimento dos mecanismos que explicam o com-
portamento motor da pessoa com deficiência e seus possíveis 
recursos para se adaptar ao ambiente. Desta forma, as pesqui-
sas e estudos realizados pelo GEPCHAM na área de deficiência 
estão relacionados às restrições e limitações no comportamen-
to motor em diferentes tarefas funcionais, com um foco cada vez 
mais crescente do grupo em tarefas realizadas em ambiente vir-
tual. Linha de pesquisa 2- Atualmente o jogo eletrônico realizado 
em ambiente virtual está presente em várias casas no mundo e 
faz parte da rotina interativa, por meio do movimento, entre pais 
e filhos. Sendo mais do que uma rotina familiar, já existem ac-
ademias e clubes que utilizam jogos eletrônicos para propiciar 
atividade física e viabilizar a interação com diferentes esportes 
e reabilitação. Diante da modernidade que consoles eletrônicos 
propiciam e do respaldo teórico oferecido pelo campo do Com-
portamento Motor em tarefas motoras praticadas por adultos 
e crianças, faz-se necessária à intervenção e investigação de 
como jogos em ambiente de realidade virtual oferecem benefíci-
os na melhora de uma habilidade motora em pessoas com defi-
ciência. O principal objetivo desta linha de pesquisa é propiciar 
as pessoas com deficiência, novas perspectivas para participar 
em atividade física, esportiva e reabilitação unindo os avanços 
científicos da realidade virtual disponíveis.

Research Line 1 - It appears that individuals without any physical 
alteration present abilities for different activities and adequate 
performance involving day- to-day tasks without restriction or 
limitation. However, when there is an individual with a disability 
to perform a functional task, changes are observed in different 
activities and social participation. This difficulty presented by in-
dividuals with disabilities is quite evident by the research of dif-
ferent professionals in studies that have focused on understand-
ing the mechanisms that explain the behavior of individuals with 
motor disabilities and their possible resources to adapt to the 
environment. Thus, the surveys and studies conducted by GEP-
CHAM in the area of disability are related to the restrictions and 
limitations in motor behavior in different functional tasks, with 
an increasingly growing focus on the group in tasks performed 
in a virtual environment. Research Line 2 – Currently, electron-
ic games used in a virtual environment are present in several 
homes throughout the world and are part of an interactive rou-
tine between parents and children. Being more than just a family 
routine, there are gyms and clubs that use video games to pro-
vide physical activity and facilitate the interaction with different 
sports and rehabilitation. In the face of modernity that electronic 
consoles provide and the theoretical support offered by the field 
of motor behavior in motor tasks practiced by adults and chil-
dren, it is necessary to intervene and investigate how games 
in a virtual reality environment offer benefits in improving motor 
skills for people with disabilities. The main objective of this line of 
research is to provide individuals with disabilities new opportu-
nities to participate in physical, sport and rehabilitation activities 
uniting the scientific advances of the virtual reality available.

Palavras-chave: Deficiência Física, Realidade Virtual, Com-
portamento Motor, Reabilitação

Key-words: Disability, Virtual Reality, Motor Behavior, 
Rehabilitation
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MONTEIRO, Carlos Bandeira de Mello . Realidade Virtual na 
Paralisia Cerebral. São Paulo: Plêiade, 2011. v. 1000. 220p . 
MONTEIRO, Carlos Bandeira de Mello ; Daniele Zoll Araujo ; 
Silva TD ; PULZ, C. ; PRUMES, Marcelo ; ABREU, L. C. ; Valenti, 
Vitor E ; Adami, Fernando ; Carvalho, Tatiana DIAS DE ; Rossi, 
Renata C. ; Vanderlei, Franciele M. ; Malheiros, S R P . Quantita-
tive comparison of mobility and gross motor function in Brazilian 
children with cerebral palsy. HEALTHMED, v. 6, p. 2464-2470, 
2012. 
MONTEIRO, Carlos Bandeira de Mello . THE FUNCTIONAL 
ACTIVITIES MANIPULATION AND ADAPTATION (FAMA) AP-
PROACH IN CEREBRAL PALSY: A TREATMENT PROPOSAL 
WITH EMPHASIS ON MOTOR LEARNING. Revista Brasileira 
de Crescimento e Desenvolvimento Humano (Impresso), v. 22, 
p. 151-159, 2012. 
DE MELLO MONTEIRO, CARLOS BANDEIRA ; Silva TD ; JAK-
ABI, C. M. ; PALMA, G. C. S. ; TORRIANI-PASIN, C. ; NEIVA, J. 
F. O. ; Meira Junior, CM . Descrição do desempenho em tarefa 
de labirinto em indivíduos com paralisia cerebral. Arquivos Bra-
sileiros de Paralisia Cerebral, v. 6, p. 12-20.
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História da Matemática na Antiga 
Mesopotâmia

History of Mathematics in Ancient 
Mesopotamia

Nossa pesquisa atual interessa-se principalmente pelo estabe-
lecimento de uma geografia das práticas matemáticas na Antiga 
Mesopotâmia, englobando material produzido em escolas de 
escribas, as edubas, bem como no domínio da adminstração 
e contabilidade das grandes instituições, o templo e o palácio. 
Em especial, buscamos uma caracterização das especifici-
dades das práticas matemáticas da região do Diyala, no período 
paleo-babilônico, em contraste com as práticas da área central 
da cultura mesopotâmica, mais ao Sul, de Susa e de Mari. Esta 
linha de pesquisa é parte de um programa de investigação mais 
amplo, compreendendo: -a cultura escribal da Antiga Mesopota-
mia; -a história da história da ciência e da matemática; -a prob-
lematização do objeto da história da ciência e da matemática, 
especialmente para culturas em que esses conceitos não são 
bem definidos.

The main focus of my present research is the construction of a 
geography of mathematical practices in Ancient Mesopotamia, 
examining not only the material produced by the edubas, the 
scribal schools, but also that provenient from the administrative 
and accounting practices of the great institutions, the palace and 
the temple. Specifically, I am interested in a characterisation of 
the mathematical practices of the Diyala region, during the Old 
Babylonian period, in contrast to the practices of the more cen-
tral area of Mesopotamian culture towards the south, as well as 
Susa and Mari. This line of research is part of a more wide in-
vestigation effort, including: -the scribal culture in Ancient Meso-
potamia; -the history of the history of science and mathematics; 
-the problematisation of the object of the history of science and 
mathematics, especially in cultures where these concepcts are 
not well-defined.

Palavras-chave: História da Ciência, História da Matemática, 
Assirioloiga, Mesopotâmia

Key-words: History of Science, History of Mathematics, Assyri-
ology, Mesopotamia
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Reinterpretação de um texto matemático do período paleo-ba-

bilônico. Historia Mathemtica , vol 35 (2008), 175-189.

Tablete matemático da região do Diyala. Contém um problema 
de geometria, envolvendo um triângulo dividido em triângulos 
semelhantes e relações entre os segmentos e as áreas. Data 

do reino de Ipiq-Adad II, rei de Eshnunna, em meados do 
século XIX A.E.C. Museu do Iraque, IM 55357.

GONÇALVES, C. H. B. . Notas sobre A Recepção da Matemáti-
ca Mesopotâmica na Historiografia. Educação Matemática 
Pesquisa (Online), v. 14, p. 322-335, 2012. 
GONÇALVES, C. H. B. . Observações sobre A Tradução de Tex-
tos Matemáticos Cuneiformes. Bolema. Boletim de Educação 
Matemática (UNESP. Rio Claro. Impresso), v. 24, p. 1-15, 2011. 
GONÇALVES, C. H. B. . Textos Matemáticos Cuneiformes 
e A Questão da Materialidade. In: 12o Seminário Nacional 
de História da Ciência e da Tecnologia e 7o Congresso Lati-
no-americano de História da Ciência e da Tecnologia, 2010, Sal-
vador. Anais do 12o Seminário Nacional de História da Ciência e 
da Tecnologia e 7o Congresso Latino-americano de História da 
Ciência e da Tecnologia, 2010. 
GONÇALVES, C. H. B. . A História da História da Matemática 
Antiga. In: VIII Seminário Nacional de História da Matemáti-
ca, 2009, Belém. Anais do VIII Seminário Nacional de História 
da Matemática. Natal: Sociedade Brasileira de História da 
Matemática, 2009. 
GONÇALVES, C. H. B. . An alternative to the Pythagorean rule? 
Reevaluating Problem 1 of cuneiform tablet BM 34?568. Historia 
Mathematica, v. 35, p. 173-189, 2008. 
GONÇALVES, C. H. B. . Analytical thinking in Mesopotamian 
mathematics. In: 3rd International Conference of the European 
Society for the History of Science, 2008, Áustria. Proceedings of 
the 3rd International Conference of the European Society for the 
History of Science. Viena: Verlag der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften, 2008. p. 22-29. 

Publicações



Linha de pesquisa: Research line:

Caroline Ribeiro de Borja Oliveira
Graduação em Farmácia; Mestrado e Doutorado em Farmacologia pela UNICAMP. 
Pós-doutorado em Farmacologia no Laboratório Nacional de Luz Síncronton (LNLS) e na 
UNICAMP. Especialização lato sensu em Jornalismo Científico pelo Laboratório de Jornal-
ismo Científico (LABJOR) da UNICAMP.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7836255633773807

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=ns1PN-0AAAA-
J&hl=pt-BR

Nome em Citações Bibliográficas: Borja-Oliveira, C. R

E-mail: cborja@usp.br 

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A1, Sala 110L

Problemas Relacionados com Medica-
mentos / Uso Racional de Medicamentos 
/ Consenso Brasileiro sobre Medicamen-
tos Potencialmente Inapropriados para 
Idosos

Drug Related Problems / Rational Drug 
Use / Brazilian Consensus of Potentially 
Inappropriate Medication Use in
Older Adults

Busca-se a identificação e o manejo de problemas relacionados com 
medicamentos, os quais constituem as situações em que o uso do 
medicamento tem o potencial de causar desfechos indesejáveis. Os 
problemas em foco são os riscos decorrentes do uso do medicamen-
to prescrito ao paciente sem as orientações necessárias. No primeiro 
caso, inclui-se a análise das limitações do uso de ferramentas como os 
organizadores e cortadores de comprimidos, que expõem as formas 
farmacêuticas a fatores ambientais dos quais estariam protegidos em 
suas embalagens originais, comprometendo sua estabilidade, eficácia 
e segurança. Os cortadores oferecem ainda risco adicional de serem 
empregados na partição de comprimidos de liberação modificada, possi-
bilitando perda da eficácia, reações adversas e intoxicação. O transporte 
de medicamentos pelo usuário, é também, na vida cotidiana, reflexo da 
conciliação entre autonomia e autocuidado e a partição de comprimi-
dos é ainda necessária para cumprir certos regimes posológicos. Cabe 
aos profissionais observar e orientar pacientes e cuidadores, visando 
a adequação dessas condutas e a prevenção dos riscos envolvidos. O 
segundo caso em foco é a prescrição inapropriada para idosos, que está 
associada a incrementos nos custos de tratamento, morbidade, mortal-
idade e comprometimento da qualidade de vida. Os chamados medica-
mentos potencialmente inapropriados (PIMs) para idosos são aqueles 
cuja utilização está associada a maiores riscos do que benefícios em 
idosos. O objetivo do Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencial-
mente Inapropriados para Idosos é obter, por meio de consenso (método 
Delphi) com juízes (profissionais da área clínica/experts) brasileiros de 
diferentes áreas geográficas do país, a lista nacional de PIMs para ido-
sos e as alternativas terapêuticas ao uso desses fármacos. Uma vez 
que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) serve 
de instrumento  básico para a orientação da prescrição médica, bus-
cou-se identificar nessa  lista, conforme os critérios de Beers 2012, os 
PIMs para idosos e os riscos associados ao seu uso na velhice. Dos  315 
fármacos da RENAME 2012, 32 (10,16%) são PIMs independentemente 
das condições clínicas. A classe mais prevalente foi a dos antipsicóticos, 
seguida pelos  benzodiazepínicos, antidepressivos, anti-histamínicos de 
primeira geração, antiarrítmicos e antiinflamatórios não esteroidais. A 
crescente demanda de  atendimento ao idoso nos serviços de saúde e 
a prevalência de PIMs na RENAME requerem a incorporação, aos pro-
tocolos clínicos do Ministério da Saúde, dos riscos associados à pre-
scrição de PIMs a essa faixa etária.

The aim is the identification and management of drug related problems, 
which are situations where the drug has the potential to cause undesir-
able outcomes. The issues in focus are the lack of pharmaceutical guid-
ance and inappropriate prescribing. The first issue includes limitations 
associated with the use of certain tools, as pill organizers and cutters. 
These tools expose medications to environmental factors of which they 
were protected in their original packaging, compromising its stability and 
security. The cutters also offer additional risk of being employed for split-
ting modified release tablets, causing loss of efficacy, adverse reactions 
and intoxication. The transport of medications by the user also reflects 
the balance between autonomy and self-care, and that splitting is still 
required to comply with certain regimens. On the other hand, healthcare 
professionals should observe and guide patients and caregivers in order 
to prevent risks. The second issue includes inappropriate prescribing for 
elderly, an issue associated with increases in treatment costs, morbidity, 
mortality and compromised quality of life. Criteria for Potentially Inappro-
priate Medication (PIM) Use in Older Adults identifies medications with 
risks that may be greater than their benefits for people 65 and older. The 
aim of the Brazilian Consensus of PIM Use in Older Adults is to develop, 
through consensus (Delphi method) with judges (clinical professionals 
/ experts) from different geographical areas of the country, the national 
list of PIMs and alternatives to those to avoid. Since the National List 
of Essential Medicines (RENAME) is a basic tool to guide prescription, 
we identified, according to Beers criteria 2012, PIMs for older adults on 
RENAME. Of the 315 medications listed in RENAME 2012, 32 (10.16%) 
are those to avoid in older adults regardless of diseases or conditions. 
Antipsychotics were the most prevalent class, followed by benzodiaze-
pines, antidepressants, first-generation antihistamines, antiarrhythmics 
and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Due to growing demands for 
health services by older adults and the prevalence of PIMs in RENAME, 
the risks of the use of PIMs in elderly should be incorporated into clinical 
protocols from the Ministry of Health.

Palavras-chave: Farmacoterapia; geriatria; gerontologia; iatro-
genia; reações adversas a medicamentos.

Key-words: Adverse drug reaction; geriatrics; gerontology; iat-
rogenic disease; pharmacotherapy.
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Figura representativa de aspectos associados à autoadministração de medica-
mentos, como o emprego de organizadores de comprimidos (1) para armazenar 
formas farmacêuticas fotossensíveis (2, cartela que protege contra a exposição 
à luz); o uso de cortadores de comprimidos (3), que deve se restringir às formas 

sulcadas (4); os invólucros de sílica gel (5), dessecantes que não devem ser sepa-
rados dos medicamentos higroscópicas (sensíveis à umidade do ar); as cápsulas; 
microgrânulos gastrorresistentes (6), que revestem princípios ativos ácido lábeis e 
possibilitam a abertura de cápsulas para facilitar a deglutição. Estes e outros as-
pectos são identificados, representados e contextualizados por meio de imagens, 
vídeos e texto, que são utilizados em intervenções educativas junto à Universidade 

Aberta à Terceira Idade (UnATI) e em outros contextos.

Distribuição de fármacos potencialmente inapropriados para idosos na Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), segundo os critérios de Beers 
2012. A RENAME, que contempla os insumos e medicamentos disponibilizados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é constantemente atualizada com base na 

segurança e eficácia dos fármacos nela incluídos.
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Diferenças Individuais Motoras Motor Individual Differences

A linha de pesquisa “Diferenças Individuais Motoras” investiga o 
impacto de qualidades humanas relativamente estáveis no de-
sempenho e na aprendizagem motora. O estudo das variáveis 
de interesse bifurca-se em uma vertente psicológica (personali-
dade, motivação, autoeficácia) e uma vertente biológica (genéti-
ca e ritmos circadianos). A produção de conhecimento nesta 
linha objetiva estabelecer procedimentos instrucionais motores 
adequados às características pessoais dos indivíduos e funda-
mentar as decisões relacionadas à predição de comportamen-
tos motores futuros.

The line of research “Motor Individual Differences” is devoted 
to investigate the effect of relatively stable human qualities on 
motor performance and learning. This line of research encom-
passes the study of variables that are branched into a psycho-
logical stream (personality, motivation, self-efficacy) and a bio-
logical one (genetics and circadian rhythms). Knowledge which 
stems from this line is aimed at establishing tailored instruction 
according to personal characteristics of individuals as well as at 
supporting the decision-making process about the prediction of 
future motor behaviors.

Palavras-chave: diferenças individuais, domínio motor, com-
portamento motor, habilidade motora, capacidade motora, 
personalidade, motivação, sono, genética, traço, desempenho 
motor, aprendizagem motora

Key-words: individual differences, motor domain, motor behav-
ior, motor skill, motor ability,  personality, motivation, sleep, ge-
netics, trait, motor performance, motor learning
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O cuidar em saúde da mulher e do 
recém-nascido. Vigilância Epidemiológi-
ca da morbidade materna.

The health care of women and newborns. 
Epidemiological Surveillance of mater-
nal morbidity

Objetiva-se compreender o perfil de reprodução social e de 
saúde da mulher e recém-nascido, identificando o perfil ep-
idemiológico para atenção à mulher no contexto da Atenção 
Primária à Saúde. Avaliar a morbimortalidade materna em gest-
antes por causas obstétricas (diretas e indiretas) e outras cau-
sas (naturais e externas), por meio de doenças/agravos ocorri-
dos ou existentes durante a gravidez.

It aims to understand the profile of social reproduction and wom-
en’s health and newborn, identifying the epidemiological atten-
tion to the woman in the context of Primary Health Care. Assess 
maternal mortality in pregnant women from obstetric causes (di-
rect and indirect) and other causes (natural and external) through 
illnesses/injuries occurring or existing during pregnancy.

Palavras-chave: saúde materna e perinatal, morbimortalidade 
materna, epidemiologia

Key-words: maternal and perinatal health, maternal mortality, 
epidemiology
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Comitês de Máquinas de Kernel
para a Classificação de Sinais
Biomédicos

Committee machines based on
Kernel Methods for Biomedical
Signal Classification

Neste projeto, pretende-se investigar novas abordagens desti-
nadas ao tratamento automático de sinais biomédicos mediante 
a aplicação de métodos avançados de Aprendizado de Máqui-
na. Em especial, dar-se-á ênfase ao estudo de diferentes tipos 
de máquinas de kernel e sua organização em arranjos homogê-
neos e heterogêneos de comitês de máquinas, tendo em vista 
tanto a classificação supervisionada (via SVM, LS-SVM, RVM) 
como não-supervisionada (via SVC) de sinais biomédicos (EEG, 
ECG, EMG, etc.). Nesse contexto, também serão investigadas 
diferentes técnicas de pré-processamento de dados multivaria-
dos destinadas à seleção e extração de atributos, avaliando o 
impacto do emprego dessas técnicas sobre o desempenho dos 
comitês de máquinas de kernel estudados. Desse modo, este 
projeto envolverá atividades de pesquisa a serem conduzidas 
em paralelo tanto nos domínios de Aprendizado de Máquina 
como no de Processamento de Sinais, enfatizando a sua inte-
gração.

In this project, we intend to investigate new approaches for the au-
tomatic processing of biomedical signals by applying advanced 
Machine Learning methods. In particular, special emphasis will 
be given to the study of different types of kernel machines as 
well as their arrangement in homogeneous and heterogeneous 
committee machines, aiming to approach both supervised (via 
SVM, LS-SVM, RVM) and unsupervised (via SVC) classification 
of biomedical signals (EEG, ECG, EMG). In this context, differ-
ent data preprocessing techniques will also be investigated for 
the selection and extraction of good discrimination features, as-
sessing their impact on the performance of the kernel committee 
machines. In short, this project will involve research activities to 
be conducted in parallel in the fields of Machine Learning and 
Signal Processing, emphasizing their integration.

Palavras-chave: Aprendizado de máquina, Comitês de máqui-
nas, Métodos de Kernels, Sinais biomédicos.

Key-words: Machine learning, Committee machine, Kernel 
methods, Biomedical Signal Classification.
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Exemplo de sinais de EEG.

Classificação de sinais de EEG empregando métodos basea-
dos em kernel.
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EEG signal classification with least squares support vector ma-
chines: A sensitivity analysis study. Computers in Biology and 
Medicine, v. 40, p. 705-714, 2010.

Lima, C. A. M. ; Coelho, André L. V. ; Zuben, Fernando J. . Pat-
tern classification with mixtures of weighted least-squares sup-
port vector machine experts. Neural Computing & Applications, 
v. 18, p. 843-860, 2009.

Lima, C. A. M. ; Coelho, André L.V. ; Chagas, Sandro . Automatic 
EEG signal classification for epilepsy diagnosis with Relevance 
Vector Machines. Expert Systems with Applications, v. 36, p. 
10054-10059, 2009.

Lima, C. A. M. ; Coelho, A ; VonZuben, F . Hybridizing mixtures 
of experts with support vector machines: Investigation into non-
linear dynamic systems identification. Information Sciences, v. 
177, p. 2049-2074, 2007.
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Ideias, atores e disseminação de políti-
cas: o caso do Programa Bolsa Família

Ideas, actors and disseminating policies: 
the case of Bolsa Família Program

No final da década de 1990 e início de 2000 uma onda de imple-
mentações de programas de transferência de renda condicio-
nada (PTRC) marcou a América Latina. No final de década de 
1980 e início dos anos 1990 Venezuela e Honduras implemen-
taram seus programas. Em 1997 foi implementado o programa 
Oportunidades no México (um ano depois a Colômbia e o Equa-
dor também implementaram). Em 2002 foram implementados o 
Programa Chile Solidário e o Jefas y Jefes de Hogar Desocu-
pados na Argentina; em 2003 foi a vez do Brasil implementar o 
Programa Bolsa Família. Os cursos de ação governamental de-
cididos nos processos de formulação das políticas de combate 
a pobreza foram, em grande medida, inspirados no paradigma 
de focalização de políticas públicas. A literatura que analisa os 
programas de transferência de renda na América Latina atribui 
a prevalência da influência de variáveis exógenas na formulação 
e implementação desses programas na região. Tanto a atuação 
do Banco Mundial, como da Cepal e Nações Unidas teriam sido 
determinantes para explicar a onda de inovação nas políticas 
sociais da região. Nesta pesquisa objetiva-se  desenvolver uma 
discussão sobre aspectos da formação da agenda de combate 
à fome e à pobreza e a formulação de Programa Bolsa Família 
no Governo Federal Brasileiro. Pressupomos que uma ampla 
aceitação internacional e nacional do paradigma dos programas 
de transferência de renda condicional (PTRC) não implicou em 
escolhas homogêneas de cursos de ação e instrumentos es-
pecíficos devido, pode-se afirmar, aos contextos políticos, so-
ciais e institucionais idiossincráticos de aprendizagem social 
nos países (HALL 1993) e às trajetórias das policies em cada 
país. Argumenta-se que a capacidade de influência dos organ-
ismos internacionais nos países é uma variável contingente não 
somente às condições de financiamento das políticas, mas às 
condições de aprendizado social, acúmulo de experiência e dis-
seminação que se verificam na trajetória de formulação e imple-
mentação das políticas. No caso brasileiro, trabalhamos com 
a hipótese que o aprendizado social baseado em experiências 
subnacionais influenciaram de forma decisiva a formulação do 
Programa Bolsa Família.

In the late 1990s and early 2000s a wave of implementations of 
programs of conditional cash transfer marked Latin America. In 
the late 1980s and early 1990s Venezuela and Honduras have 
implemented their programs. In 1997 were implemented the 
Oportunidades Program in Mexico (a year after Colombia and 
Ecuador have also implemented). In 2002 were implemented the 
Chile Solidario Program and Jefas Hogar y Jefes Desocupados 
Argentina, and in 2003 was Brazil’s turn to implement the Bol-
sa Família Program. The courses of government action decided 
in the formulation of policies to combat poverty were largely in-
spired by the paradigm of focusing public policy. The literature 
that analyzes the cash transfer programs in Latin America at-
tributes the prevalence of the influence of exogenous variables 
in the formulation and implementation of these programs in the 
region. Both the World Bank acting as ECLAC and the United 
Nations have been determinant to explain the wave of innovation 
in social policy in the region. The study specifically develops a 
discussion of aspects of the training agenda to combat hunger 
and poverty and the formulation of the Bolsa Família Program 
in the Brazilian Federal Government. We assume that a wide-
ly accepted paradigm of international and national programs of 
conditional cash transfer did not result in homogeneous choices 
of courses of action and specific instruments due, it can be said, 
to political, social and institutional idiosyncratic social learning 
countries (HALL 1993) and the trajectories of policies in each 
country. It is argued that the ability to influence international bod-
ies in those countries is not only a variable contingent financing 
conditions of the policies, but the conditions of social learning, 
dissemination and accumulation of experience that occur in the 
course of formulating and implementing policies. In Brazil, we 
work with the hypothesis that social learning experiences based 
on subnational decisively influenced the formulation of the Bolsa 
Família Program.

Palavras-chave: pobreza, disseminação de políticas, 
aprendizado social, federalismo

Key-words: poverty, dissemination of policies, social learning, 
federalism
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livro publicado pela Editora Hucitec em 2011, baseado na tese 
de doutorado da docente.

Figura que sintetiza conceitos chave na atual linha de pesqui-
sa, aprendizado social e ordens de mudança política 

(Hall 1993).

Artigos publicados em periódico
LEITE, C. K. S. ; FONSECA, F. . Federalismo e Políticas Soci-
ais no Brasil: Impasses da Descentralização Pós-1988. Revista 
Organizações & Sociedade (Impresso), v. 18, p. 99-117, 2011.
LEITE, C. K. S. . Federalismo, Processo Decisório e Orde-
namento Fiscal: a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Texto para Discussão IPEA. Brasília, v. 1593, p. 1-35, 
2011.
IGLECIAS, Wagner ; PERES, Ursula Dias ; LEITE, C. K. S. . 
Considerações sobre Políticas de Saúde em Contextos de Re-
democratização e Reformas Econômicas: os Casos Recentes 
de Argentina, Brasil e Chile. Cadernos PROLAM/USP, v. 1, p. 
82-92, 2011.
LEITE, C. K. S. Descentralização das políticas sociais no Brasil: 
o lugar dos estados no processo de municipalização. Revista 
Política Hoje (UFPE. Impresso), v. 18, p. 306-341, 2009.
Livros publicados
LEITE, C. K. S. . Processo Decisório no Brasil: o caso da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 1. ed. São Paulo: Hucitec, 2011. 200p .
Capítulos de livros publicados
LEITE, C. K. S. ; PERES, Ursula Dias ; IGLECIAS, Wagner . 
Interesses organizados no setor de saúde: uma análise com-
parativa da atuação empresarial naArgentina, no Brasil e no 
Chile nas duas últimas décadas. In: IGLECIAS, W.T.; GROS, 
D.B.; COSTA, A.J.D.; MINELLA, A.; ETCHEVERRY, M.S.; MICK, 
J.. (Org.). Desenvolvimento e crise na América Latina: Estado, 
empresas e sociedade. Curitiba/PR: Editora CRV, 2012, v. 1, p. 
67-90.
LEITE, C. K. S. ; ELISEU, Renato . Indicadores de Derechos 
Humanos para los Pueblos Indígenas y Políticas Públicas: cues-
tiones metodológicas y conceptuales.. In: BELLO DOMINGUEZ, 
J.; URQUIDI, Vivian. (Org.). Derechos Humanos de los Pueblos 
Indios en América Latina: perspectivas y retos. Cidade do Méx-
ico, México: UNAM, 2011.
LEITE, C. K. S. ; PERES, Ursula Dias . Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Federalismo e Políticas Públicas: um balanço crítico 
dos impactos da LRF nos municípios brasileiros. In: CUNHA, 
A. S.; MEDEIROS, B. A.; AQUINO, L. M. C. (Org.). Estado, in-
stituições e democracia: república.Série: Eixos Estratégicos do 
Desenvolvimento Brasileiro; Fortalecimento do Estado, das In-
stituições e da Democracia ; Livro 9. 1ed.Brasília: IPEA, 2010, 
v. 1, p. 213-248.
LEITE, C. K. S. ; FONSECA, F. . Concepção e organização de 
um plano de governo. In: Escola de Formação Política Miguel 
Arraes. (Org.). Gestão das políticas públicas - Curso de Atual-
ização e Capacitação sobre Formulação e Gestão de Políticas 
Públicas. 1ed.Brasília - DF: Fundação João Mangabeira, 2008, 
v. , p. 15-68.
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Mudanças climáticas: a contribuição da 
Paleoceanografia

Climate change: the contribution of Pale-
oceanography

Desacoplar os efeitos antrópicos sobre o clima da variabilidade 
climática natural é, sem dúvida, uma das atividades centrais das 
pesquisas em mudanças climáticas. Para tal, necessita-se de 
um profundo conhecimento da variabilidade climática natural. 
Registros climáticos instrumentais são geralmente adequados 
ao estudo das oscilações climáticas dos últimos 100 anos, mas 
não são extensos o suficiente para permitir o conhecimento da 
variabilidade climática operante em períodos mais longos. Sedi-
mentos marinhos registram com grande fidelidade as condições 
climáticas vigentes no momento da sua deposição e podem ser 
utilizados como arquivos de climas pretéritos. Portanto, a inves-
tigação das primeiras dezenas de metros da coluna sedimen-
tar depositada no fundo dos oceanos permite a reconstituição 
climática detalhada de períodos que abrangem desde as últimas 
centenas de anos até dezenas de milhares de anos. Nesta linha 
de pesquisa utilizamos indicadores geoquímicos isotópicos e el-
ementares aplicados a sedimentos marinhos na reconstituição 
da variabilidade climática natural. Desta maneira pretendemos 
reduzir as incertezas a respeito das projeções climáticas futuras 
e subsidiar o processo de formulação de políticas públicas para 
o enfrentamento dos marcantes desafios representados pelas 
mudanças climáticas.

Decoupling anthropic effects over the climate system from nat-
ural climate variability is arguably a key issue in climate change 
research. Therefore, we need a comprehensive understanding 
of the natural climate variability. Instrumental climate records 
are usually suited to study the climatic oscillations of the last 
100 years, but are not long enough to allow the understanding 
of climate variability operating on longer time-scales. Marine 
sediments record with great reliability the climatic conditions 
occurring during deposition, and can serve as past climate ar-
chives. Thus, the investigation of the uppermost tens of meters 
of the marine sedimentary column permits a detailed climatic 
reconstruction of periods ranging from the last centuries to tens 
thousands of years. In our research we use geochemical prox-
ies (e.g., stable isotopes, elemental concentrations) applied to 
marine sediments in order to reconstruct natural climate vari-
ability. Our aim is to reduce the uncertainties related to future 
climate projections and support the development of public poli-
cy towards an appropriate confrontation of the great challenges 
represented by climate change.

Palavras-chave: mudanças climáticas, Paleoceanografia, 
Oceano Atlântico, Quaternário, geoquímica

Key-words: climate change, Paleoceanography, Atlantic 
Ocean, Quaternary, geochemistry
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Navio de pesquisas oceanográficas RV Meteor, Alemanha. 
Utilizamos embarcações de grande porte (e.g., RV Meteor, 

Alemanha; RV Marion Dufresne, França) para a coleta de sed-
imentos marinhos e amostras de água em profundidades que 

variam desde poucos metros até vários quilômetros.

Comparação entre diferentes registros paleoceanográficos da 
transição entre o Último Máximo Glacial e o início do Holoceno 
(Chiessi et al., 2008). Os registros indicam que uma intensifi-

cação marcante na circulação meridional do Oceano Atlântico 
se deu após a entrada anômala de uma grande quantidade 
de águas de alta salinidade do Oceano Índico no Oceano 

Atlântico. Uma provável consequência do aquecimento global 
atual é o incremento no aporte de águas de alta salinidade 
do Oceano Índico ao Oceano Atlântico que apresentaria 

inúmeros efeitos sobre o clima e ecossistemas. A: Salinidade 
das águas de sub-superfície do Oceano Atlântico Sul. B: 

Ocorrência no Oceano Atlântico Sul de moluscos endêmicos 
do Oceano Índico. C: Salinidade das águas superficiais do 

Oceano Índico. D: Presença de gelo do mar no setor Atlântico 
do Oceano Austral.

Razik S, Chiessi CM, Romero OE, von Dobeneck T, 2013. Inter-
action of the South American Monsoon System and the South-
ern Westerly Wind Belt during the last 14 kyr. Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology, in press

Sifeddine A, Chiessi Cm, Cruz FW, Araujo AGM, Neves EG, Jus-
tino FB, Wainer IEKC, Pessenda LCR, Mahiques MM, Cordeiro 
RC, Kikuchi RKP, 2013. Informações paleoclimáticas brasileiras. 
In: Ambrizzi T, Araujo M, (Eds.). Base científica das mudanças 
climáticas. Contribuição do Grupo de Trabalho I para o Primei-
ro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mu-
danças Climáticas, in press

Govin A, Holzwarth U, Heslop D, Keeling LF, Zabel M, Mulitza S, 
Collins JA, Chiessi CM, 2012. Distribution of major elements in 
Atlantic surface sediments (36oN-49oS): Imprint of terrigenous 
input and continental weathering. Geochemistry Geophysics 
Geosystems 13, Q01013

Hendry KR, Robinson LF, Meredith MP, Mulitza S, Chiessi CM, 
Arz H, 2012. Abrupt changes in high-latitude nutrient supply to 
the Atlantic during the last glacial cycle. Geology 40, 123-126
Prado LF, Wainer I, Chiessi CM, Ledru M-P, Turcq B, 2012. 
Mid-Holocene climate reconstruction for eastern South America. 
Climate of the Past Discussions 8, 5925-5961

Groeneveld J, Chiessi CM, 2011. Mg/Ca of Globorotalia infla-
ta as a recorder of permanent thermocline temperatures in the 
South Atlantic. Paleoceanography 26, PA2203

Laprida C, Chapori NG, Chiessi CM, Violante RA, Watanabe S, 
Totah V, 2011. Middle Pleistocene sea surface temperature in 
the Brazil-Malvinas Confluence Zone: Paleoceanographic impli-
cations based on planktonic foraminifera. Micropaleontology 57, 
183-194

Chiessi CM, Mulitza S, Pätzold J, Wefer G, 2010. How different 
proxies record precipitation variability over southeastern South 
America. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sci-
ence 9, 012007

Chiessi CM, Mulitza S, Pätzold J, Wefer G, Marengo JA, 2009. 
Possible impact of the Atlantic Multidecadal Oscillation on the 
South American summer monsoon. Geophysical Research Let-
ters 36, L21707
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G, 2008. South Atlantic interocean exchange as the trigger for 
the Bølling warm event. Geology 36, 919-922
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Práticas inovadoras de eTourism no
Brasil

Innovative practices of eTourism in
Brazil

A pesquisa investiga a presença das Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação (TIC) no desenvolvimento da ativi-
dade turística brasileira, com ênfase na apropriação de difer-
entes dispositivos conectados à rede Internet de modo fixo ou 
móvel. Com o avanço das TIC, houve uma reestruturação nos 
processos de produção, edição, distribuição e armazenamento 
de informações e nas formas de planejar, negociar e promover 
serviços vinculados ao Turismo em nível mundial, dando origem 
à expressão eTourism. Além disso, as tecnologias móveis, que 
orientam a prática do Comércio móvel (mCommerce), estão 

The research investigates the presence of Information and 
Communication Technologies (ICT) in the development of tour-
ism in Brazil, with emphasis on ownership of different devices 
connected to the internet network, both fixed and mobile. With 
the advancement of ICT, there was a restructuring of production 
processes, editing, distributing and storing information. It has 
also changed the ways to plan, negotiate and promote goods 
and services related to tourism worldwide, giving rise to the ex-
pression eTourism. Moreover, mobile technologies, that drive 
the practice of mobile Commerce (mCommerce), are emerging 

Palavras-chave: eTourism, Destino turístico, Brasil Key-words: eTourism, Tourist destination, Brazil
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17/18, p. 299-309, 2012. 
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Desenvolvimento Psicossocial Adulto, 
Família e Envelhecimento Humano

Adult Psychosocial Development, Fami-
ly and Human Aging

Nesta linha de pesquisa estão inseridos projetos referentes ao 
estudo de aspectos do desenvolvimento psicossocial adulto e 
envelhecimento humano com enfoque nas relações sociais e 
familiares em vários contextos. A título de ilustração, busca-se 
desenvolver pesquisas com as seguintes temáticas: relações 
familiares, relações intergeracionais, relações de amizade 
entre idosos, saúde e doença na família, resiliência, ageism, 
amor, felicidade, bem-estar subjetivo, casamento, satisfação 
conjugal, rede de suporte social e familiar dos cuidadores de 
idosos com demência, doença de Alzheimer, morte, processo 
de luto e viuvez. Nesse contexto, a informação, a educação, a 
comunicação e as internevenções psicoterapêuticas têm sido 
ferramentas cruciais que fazem parte da promoção da saúde de 
indivíduos, das famílias e das comunidades. O objetivo geral do 
projeto de pesquisa e extensão “Atenção Psicogerontológica, 
Sociofamiliar e Educativa aos Cuidadores e Familiares de Ido-
sos com a Doença de Alzheimer”, por exemplo, é contribuir para 
a construção do conhecimento acerca do papel dos cuidadores 
de idosos com Alzheimer e da dinâmica e estrutura de suas 
relações sociais e familiares, visando a subsidiar as estratégias 
de intervenção dos profissionais de saúde que atuam na área, 
além de oferecer aos participantes informações sobre a doença 
e como melhor lidar com as consequências advindas dela. 

In this line of research are inserted projects related to the study 
aspects of adult psychosocial development and human aging 
focusing on social relationships and family in various contexts. 
By way of illustration, seeks to develop research with the follow-
ing themes: family relationships, intergenerational relationships, 
friendships among the elderly, health and illness in the family, 
resilience, ageism, love, happiness, subjective well-being, mar-
riage, marital satisfaction, social and family support network of 
the caregivers of elderly with dementia, Alzheimer’s disease, 
death, the grieving process and widowhood. In this context the 
information, education, communication and psychotherapeu-
tic interventions have been crucial tools that are part of health 
promotion for individuals, families and communities. The overall 
goal of the research and extension project (Psychogerontology, 
Social, Familiar and Educational Attention to the Caregivers and 
Relatives of Elderly with Alzheimer’s Disease), for example, is to 
contribute to building knowledge about the role of caregivers of 
elderly with Alzheimer and the dynamics and structure of their 
social and family relationships aiming to support intervention 
strategies of health professionals working in the area in addition 
to providing participants with information about the disease and 
how best to deal with the consequences resulting from it.

Palavras-chave: Psicologia; Desenvolvimento e Envelhecimen-
to; Casal e Família; Idosos; Demências; Cuidadores.

Key-words: Psychology; Development and Aging; Marriage 
and Family; Elderly; Dementia; Caregivers.
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Este livro (Prêmio Jabuti - 53a. edição - Categoria Psicologia/
Psicanálise) trata-se de uma coletânea de artigos oriundos de 
pesquisas que apresentam contribuições à temática do env-

elhecimento, com capítulos sobre a experiência dos avós que 
cuidam dos netos, a violência doméstica, as implicações famil-
iares decorrentes da doença de Alzheimer, a viuvez, a falta de 
suporte familiar, o desrespeito à autonomia de pessoas idosas 

capazes de responder pelos próprios atos, entre outros.

Este livro apresenta uma síntese dos trabalhos desenvolvidos 
pela equipe multiprofissional do Centro de Reabilitação e Hos-
pital-Dia (CRHD) do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital 
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Estrutura produtiva e trabalho da Região 
Metropolitana de São Paulo: agricultura, 
ambiente e mudanças sócioespaciais

Productive structure and labour in São 
Paulo Metropolitan Region: agriculture, 
environment and socio-spatial chas

Pesquisar os diversos aspectos da produção agrícola na RMSP, 
particularmente na região do Alto Tietê, destacando as mu-
danças técnicas e gerenciais e seus impactos sobre as relações 
de trabalho e sobre o meio ambiente. A sustentabilidade do pro-
cesso produtivo agrícola, a agricultura familiar e sua articulação 
com a dinâmica metropolitana são temas privilegiados na ativi-
dade de pesquisa do grupo.

Search the various aspects of RMSP agricultural production, 
particularly in the high Tiete basin, highlighting the technical and 
managerial changes and their impact on labor relations and the 
environment. The sustainability of the agricultural production 
process, family farming and its articulation with the metropolitan 
dynamic are favorite themes in the research group.

Palavras-chave: Agricultura e sustentabilidade; relação ci-
dade-campo; Território e desenvolvimento;

Key-words: Agriculture and sustainability; relationship between 
town and countryside.
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Estudo numérico de plasmas magnet-
izados colisionais e não-colisionais em 
Astrofísica

Numerical studies of magnetized coli-
sional and colisionless astrophysical 
plasmas

O método científico se baseia no desenvolvimento do conhe-
cimento via confrontação com resultados experimentais. No 
caso da Astrofísica, modelos teóricos são comparados a ob-
servações, as quais são, em geral, limitadas por condições re-
stritivas. Desta forma, modelos teóricos não apenas estudam o 
fenômeno em questão, mas podem ser utilizados para indicar 
a melhor maneira de se observá-los, levando em consideração 
a capacidade dos instrumentos atuais. Neste caso, mais espe-
cificamente, simulações numéricas são especialmente impor-
tantes. Além de serem fundamentais em sistemas complexos 
onde a modelagem analítica é dificultosa, como por exemplo a 
turbulência no meio interestelar, simulações representam a úni-
ca oportunidade de um estudo multidimensional de fenômenos 
que são observados como projeções, ou no plano do céu (bi-
dimensional, como mapas de densidade colunar), ou ao longo 
da linha de visada (unidimensional, como dispersão de veloci-
dades radiais). Infelizmente, o Brasil ainda carece de mais cen-
tros de pesquisa especializados em estudos computacionais 
avançados. Neste projeto, viso a implementação das tecnolo-
gias relacionadas à modelagem computacional de problemas 
astrofísicos.

Science methodology is based on the construction of knowl-
edge by experimental confrontation of models. In the case of 
Astrophysics, theoretical models are compared to observa-
tions, which are, in general, limited by restricted conditions. In 
this sense, theoretical models not only exploit the phenomena 
themselves, but could be also used to determine the best ob-
servational techniques to test it., taking in to account the current 
instrumentation capability. Numerical simulations play a special 
role on this. Besides being unique in modelling very complex 
systems, which do not present analytical solutions, e.g. turbu-
lence of the interstellar medium, the simulations present the only 
oportunity for a multidimensional study of several astrophysical 
phenomena that are related to projections on sky, or line-of-sight 
dependency.Unfortunately, Brazil is still developing its computa-
tional facilities devoted to this kind of computational modelling. 
In this project, we aim to implement new technologies related to 
the computational modelling of astrophysical plasmas.

Palavras-chave: simulações numéricas; plasmas astrofísicos; 
meio interestelar; meio intergaláctico

Key-words: numerical simulations; astrophysical plasmas; in-
terstellar medium; integalactic medium
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Mapa bidimensional de uma estrutura tridimensional de turbulência 
magneto-hidrodinâmica (MHD). Nesta simulação, um cubo cartesiano 
de 8 bilhões de células foi utilizado para servir de base à dinâmica do 

plasma. Ainda não há uma teoria estatística suficientemente acura-
da para descrever o processo de cascateamento de energias entre 
escalas, ou mesmo a distribuição espacial de densidades, veloci-

dade e campo magnético, para sistemas de plasmas compressíveis 
magnetizados. Infelizmente, a vasta maioria da matéria bariônica 

visível no Universo se encontra exatamente nesta fase, dificultando a 
compreensão de processos dinâmicos importantes, como a formação 

estelar, a dinâmica e evolução das galáxias, a origem das primeiras es-
truturas do Universo pós-BigBang. Por meio de simulações numéricas, 

pretendemos conhecer melhor todos esses processos.

A figura ilustra um corte tomográfico (2D) de um jato de plasma 
relativístico (fator de Lorentz = 100) interagindo com o meio ambiente 
circundante. Acredita-se que os surtos mais energéticos do Universo 

(os gama-rays bursts, ou surtos de raios gama) tenham origem em 
jatos ultra-relativísticos provenientes dos núcleos de estrelas massivas 
em fase pré-Supernova. O intenso choque destes jatos com o envelope 
estelar, aliado ao campo magnético intenso do jato, resultam na acel-
eração de partículas a energias muito superiores a TeVs, que emitem 

sua radiação síncrotron na faixa eletromagnética de raios gama. Nosso 
grupo de pesquisa utiliza as simulações numéricas para compreender 
a amplificação dos campos magnéticos, e a determinação das funções 
de probabilidade da distribuição de momento das partículas relativísti-

cas, com o fim de modelar o espectro eletromagnético observado.
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Políticas públicas de promoção da ativi-
dade física

Public policies to promote physical ac-
tivity

Investigação sobre as questões relacionadas às políticas pú-
blicas de promoção da atividade física, especialmente no setor 
saúde. Atuação dos profissionais de educação física no Sistema 
Único de Saúde. Avaliação das redes sociais de promoção da 
atividade física no âmbito comunitário.

Research on issues related to public policies to promote physical 
activity, especially in the health sector. Performance of physical 
education professionals in the National Health System in Brazil. 
Evaluation of social networks to promote physical activity at the 
community level.

Palavras-chave: Atividade física; Saúde; Políticas Públicas; 
Redes

Key-words: Physical Activity; Health; Public Policies; Network
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1) Antropologia do nascimento: ex-
periências, modelos e práticas de as-
sistência e ensino; 2)Modelos terapêuti-
cos e sistemas de cuidado e práticas em 
saúde

1) Anthropology of birth: experiences, 
practices and models of care and educa-
tion; 2) Models and therapeutic systems 
and practices in health care

1) Estudos sobre a experiência do nascimento na perspectiva 
das pessoas que vivenciam o processo. Estudos que envolvem 
práticas populares e profissionais relativas ao cuidado no pro-
cesso de nascimento em diversos contextos sócioculturais. 
Estudo do processo de nascimento na perspectiva da inter-
culturalidade. Estudo das experiências e narrativas do parto e 
nascimento; 2) Envolve estudos sobre os processos de adoeci-
mento na perspectiva médica e popular, e as práticas de cura e 
de cuidados. Estudo dos sistemas de cuidados à saúde: tradi-
cional, popular e médico e suas relações com os contextos so-
cioculturais.

1) Studies on the birth experience from the perspective of those 
who experience the process. Studies involving popular and pro-
fessional practices for the care of the birth process in various so-
ciocultural contexts. Study of the birth process in an intercultural 
perspective. Studying the experiences and narratives of labor 
and birth; 2) Studies of disease processes in the popular and 
medical perspective, and practices of healing and care. Study 
of health care systems: traditional, popular and doctor and their 
relations with the sociocultural contexts.

Palavras-chave: Antropologia do nascimento, Antropologia da 
saúde, Pesquisa Qualitativa em Saúde

Key-words: Anthropology of birth; anthropology of health; qual-
itative research in health



Profa. Dra. Dulce Maria Rosa Gualda Francine Even de Sousa 
Cavalieri Lidiane Mello de Castro Lucas Pereira de Melo

Equipe

FAPESP; CNPq

Financiamento

Livro publicado pela Editora da Fundação Osvaldo Cruz (FI-
OCRUZ), baseado na tese de doutorado, baseado em pesqui-
sa etnográfica sobre o modelo terapêutico para o tratamento 

do alcoolismo dos Alcoólicos Anônimos.

Livro publicado pela Editora Annablume, com apoio da 
FAPESP, baseado na dissertação de mestrado, com o mesmo 

títuto, defendida na Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP

Campos, E. A. . “Nosso remédio é a palavra”: uma etnografia 
sobre o modelo terapêutico de Alcoólicos Anônimos. Rio de Ja-
neiro: Editora FIOCRUZ, 2010. v. 1. 192p. 
Campos, E.A., MELO, L. P. ; FARIAS, D. F. . Los significados de 
la paternidad para los hombres jóvenes en los alrededores de 
São Paulo-Brasil. Cultura de los Cuidados, v. 16, p. 55-66, 2012
Campos, E.A. e Reis, J.G. Representações sobre o uso de ál-
cool por mulheres em tratamento em um centro de referência da 
cidade de São Paulo - Brasil. Interface. Comunicação, Saúde e 
Educação, p. 243-254, 2010. 
CAMPOS, E. A. . Porque os alcoólicos são anônimos? Anonima-
to e identidade no tratamento do alcoolismo. Interface. Comuni-
cação, Saúde e Educação, v. 13, p. 19-30, 2009 
Campos, E.A . As representações sobre o alcoolismo em uma 
associação de ex-bebedores: os Alcoólicos Anônimos. Cader-
nos de Saúde Pública (FIOCRUZ), Rio de Janeiro, v. 20, n.5, p. 
1379-1387, 2004.

Publicações



Linha de pesquisa: Research line:

Edmir Parada Vasques Prado
Possui graduação em Engenharia Mecânica (EPUSP-1985), e mestrado e doutorado em 
Administração pela Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é professor da Universi-
dade de São Paulo. Tem mais de 20 anos de experiência na área de SI, atuando principal-
mente nos seguintes temas: terceirização, TI, gestão de projetos e processos

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2091731281771940

Grupo de Pesquisa CNPq: Gestão de Sistemas de Informação

ISI / Google Acadêmico: http://www.researcherid.com/rid/B-7953-2013

Nome em Citações Bibliográficas: Prado, E. P. V.

E-mail: eprado@usp.br

Telefone: +55-11-3091-8893

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio Bloco A1, Sala 110M

Gestão de Sistemas de Informação e 
suas implicações para as organizações 
e sociedade

Information Systems management and 
their implications for organizations and 
society

Tópicos de interesse são modelos de gestão da tecnologia de 
informação, alinhamento estratégico, boas práticas de gestão 
em projetos e gestão de riscos. Tópicos atualmente em estu-
do referem-se à educação na área de sistemas de informação, 
modelos de gestão terceirizados e computação em nuvem.

Topics of interest are information technology management mod-
els, strategic alignment, best practices in project management 
and risk management. Topics currently under investigation are 
relate to education in the area of information systems, outsourc-
ing management models and cloud computing.

Palavras-chave: Terceirização, gestão de projetos, forneci-
mento de serviços de TI , gestão de risco

Key-words: Outsourcing, project management, IT service deliv-
ery, risk management



Hiroo Takaoka, Cesar Alexandre de Souza

Equipe

Arranjos Contratuais na Terceirização da TI

PRADO, E. P. V., CRISTOFOLI, F., SCHMIDT, S. O. Sourcing de 
Serviços de TI em Organizações Privadas. REGE Revista de 
Gestao. , v.19, p.165 - 181, 2012. 

ALBUQUERQUE, J. P., PRADO, E. P. V., MACHADO, G. R. 
Ambivalent Implications of Health Care Information Systems: a 
Study in the Brazilian Public Health Care System. RAE, v.51, 
p.58- 1, 2011. 

PRADO, E. P. V., SOUZA, C. A., RAMALHO, N. C. L., CUNHA, 
M. A., REINHARD, N. Iniciativas de Governo Eletrônico: Análise 
das Relações entre Nível de Governo e Características dos Pro-
jetos em Casos de Sucesso. RESI: Revista Eletrônica de Siste-
mas de Informação, v.10, p.1, 2011. 

PRADO, E. P. V. MITIGAÇÃO DE RISCO NA TERCEIRIZAÇÃO 
DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. RESI: Revista Eletrônica 
de Sistemas de Informação, v.10, p.1, 2011. 

PRADO, E. P. V. Risk analysis in outsourcing of information tech-
nology and communication. Revista de Gestão da Tecnologia e 
Sistemas de Informação, v.8, p.605-618, 2011. 

PRADO, E. P. V., CASTRO, R. P. S., ALBUQUERQUE, J. P. 
Barreiras na implantação de sistemas de informação em uma 
instituição de saúde: a importância dos fatores humanos e de 
gerenciamento. RACEF - Revista de Administração, Contabili-
dade e Economia da Fundace, v.1, p.6-, 2010. 

PERES, S. M., HIRATA, L., PRADO, E. P. V., SILVA, R. C., VAR-
GAS, R. R. S. Concepção de Ambiente Computacional Assisti-
vo para Apoio ao Ensino: Administrando Necessidades e Re-
strições. Varia Scientia (UNIOESTE), v.9, p.35-49, 2010. 

PRADO, E. P. V. Sites de Internet Banking: uma Avaliação da 
Qualidade Baseada no Modelo WEBQUAL. Gestão & Regional-
idade, v.26, p.63-74, 2010. 

PRADO, E. P. V., CRISTOFOLI, F., SCHMIDT, S. O. Sourcing of 
IT Services in Private Organizations. Communications of Global 
Information Technology, v.2, p.58-67, 2010. 

PRADO, E. P. V., SOUZA, C. A., TAKAOKA, H., REINHARD, 
N. Contracting Outsourced Information Technology Services in 
Brazil. Journal of Global Information Technology Management, 
v.12, p.52 - 71, 2009. 

PRADO, E. P. V., TAKAOKA, H. Terceirização de Serviço de 
TIC: uma Avaliação sob o Ponto de Vista do Fornecedor. REAd. 
Revista Eletrônica de Administração, v.15, p.6, 2009. 

PRADO, E. P. V., TAKAOKA, H. Terceirização de Serviços de 
Tecnologia de Informação em Organizações Brasileiras. REGE. 
Revista de Gestão USP, v.15, p.99-112, 2008. 

PRADO, E. P. V., TAKAOKA, H. A Terceirização da tecnologia 
de Informação e o Perfil das Organizações. RAUSP. Revista de 
Administração, v.41, p.245-256, 2006. 

PRADO, E. P. V., TAKAOKA, H. Os fatores que motivam a 
adoção da terceirização da tecnologia de informação: uma 
análise do setor industrial de São Paulo. RAC. Revista de Ad-
ministração Contemporânea. , v.6, p.129 - 147, 2002.
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Linha de pesquisa: Research line:

Edmur Antonio Stoppa
Graduado em Educação Física pela Universidade de Santo Amaro (1986), Mestre (1998) e 
Doutor (2005) em Educação Física, pela Universidade Estadual de Campinas, na área dos 
Estudos do Lazer. Atualmente é professor Doutor da Escola de Artes, Ciências e Humani-
dades (EACH), da Universidade de São Paulo, no curso de Lazer e Turismo.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1303396760085915

Grupo de Pesquisa CNPq: Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=bVec1ZYAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: EAS

E-mail: stoppa@usp.br 

Telefone: +55-11-3091-8870

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 303D

Lazer, interdisciplinaridade e suas múlti-
plas relações na sociedade

Leisure, interdisciplinarity and its multi-
ple relations in society

Abordar os estudos do lazer numa ótica interdisciplinar, res-
saltando a colaboração de distintas áreas de conhecimento tais 
como Turismo, Educação e Educação Física, a partir das suas 
inter-relações na sociedade, tanto numa perspectiva nacional 
quanto internacional. 

Address the leisure studies in interdisciplinary perspective, high-
lighting the collaboration of different knowledge areas such as 
tourism, education and physical education from their interrela-
tionships in society, both national and international perspective.

Palavras-chave: Lazer. Turismo. Educação. Cultura. Socie-
dade.

Key-words: Leisure. Tourism. Education. Culture. Society.



Edmur Antonio Stoppa , Juliana Pedreschi Rodrigues, Luiz 
Octávio de Lima Camargo , Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco , 
Ricardo Ricci Uvinha , Sidnei Raimundo .

Equipe

Projeto aprovado na Chamada Pública 01/2009/ME/SNDEL/
REDE CEDES/PELC do Ministério do Esporte para a seleção 
pública de propostas para apoio a projetos de pesquisa para o 
desenvolvimento, aplicação e transferência de metodologias e 
tecnologias para a gestão do esporte recreativo e de lazer

Financiamento

Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer

Capa do Livro Gestão de Esporte e Lazer, produção do grupo 
em parceria com o Ministério do Esporte

KACHINSKI, K. V. B.; STOPPA, E. A. Políticas Públicas de Laz-
er: um estudo de caso na Secretaria Municipal de Esportes, 
Lazer e Recreação de São Paulo – SEME. In. Revista Turismo 
e Desenvolvimento. ISSN 1519-4744, Campinas: Alínea, p. 61-
78, 2010.
 STOPPA, E. A.; UVINHA, R. R; SILVA, L. F.; DELGADO, M.; 
CAPI, A. H. C.; STEIDLE, A.; SILVA, D. A. M.; COUTO, H. R. 
F.; TREVISAN, K.;MARCELLINO, N. C. A produção do conheci-
mento na área do lazer – uma análise sobre os anais do ENAR-
EL de 1997 a 2006 – Formação e Atuação Profissional. Licere, 
ISSN 1516-2168, Belo Horizonte, v.13, n°02, n° art. 03,  2010.
STOPPA, E. A; MARCELLINO, N. C.; SILVA, D. A. M. Políticas 
públicas de lazer e a metodologia da ação comunitária. In: Mo-
triz: Revista de Educação Física (Online). ISSN 1980-6574. Rio 
Claro, v.17 n.3, p.556-566, jul./set. 2011.
PIZZOLITO, B, A; STOPPA, E. A. Cronobiologia e suas Influên-
cias nas Vivências de Lazer. In: Revista Turismo em Análise. 
ISSN 1984-4867. São Paulo, v.23, n.01, p. 78-103, 2012.
ISAYAMA, H. F.; PINTO, L. M. S. M.; UVINHA, R. R.; STOPPA, 
E. A. (Orgs.) Gestão de Políticas de Esporte e Lazer: experiên-
cias, inovações, potencialidades e desafios. Belo Horizonte: Ed-
itora da UFMG, 2011.
MARCELLINO, N. C.; SILVA, D. A. M.; STOPPA, E. A.; ISAY-
AMA, H. F.; MELO, V. A. Sistema Nacional de Esporte e Lazer. 
Brasília: ME/Gráfica Editora Ideal, 2011.
MARCELLINO, N. C.; SILVA, D. A. M.; STOPPA, E. A.; ISAY-
AMA, H. F.; MELO, V. A. Lazer na Escola Brasileira. Brasília: 
ME/Gráfica Editora Ideal, 2011.
MARCELLINO, N. C.; SILVA, D. A. M.; STOPPA, E. A.; ISAY-
AMA, H. F.; MELO, V. A. Lazer e Escola: Experiências. Brasília: 
ME/Gráfica Editora Ideal, 2011.
MARCELLINO, N. C.; SILVA, D. A. M.; STOPPA, E. A.; ISAY-
AMA, H. F.; MELO, V. A. Gestão de Políticas Públicas de Es-
porte e Lazer: princípios e pressupostos teóricos. Brasília: ME/
Gráfica Editora Ideal, 2011.
MARCELLINO, N. C.; SILVA, D. A. M.; STOPPA, E. A.; ISAY-
AMA, H. F.; MELO, V. A. Dimensão Cultural do Lazer no Cotidi-
ano Escolar. Brasília: ME/Gráfica Editora Ideal, 2011.
MARCELLINO, N. C.; SILVA, D. A. M.; STOPPA, E. A.; ISAY-
AMA, H. F.; MELO, V. A. A importância da Recreação e do Laz-
er. Brasília: ME/Gráfica Editora Ideal, 2011.
STOPPA, E. A.; CLEMENTE, A. C. F.; ALMEIDA, A. P.; FELIPE 
A. P.; CARVALHO, D. H. A.; GONÇALVES, F. N.; PIEVE, G. F.; 
SANTOS, J. F. S.; JESUS, L.; CUSTÓDIO, T. C. S. Gestão de 
Esporte e Lazer; análise dos espaços e equipamentos de es-
porte recreativo e de lazer em Ermelino Matarazzo, Zona Leste 
de São Paulo. São Paulo: Plêiade, 2011.
MARCELLINO, N. C.; STOPPA, E. A.; ISAYAMA, H. F; PAIVA, J. 
L. Repertório de atividades de recreação e lazer. 6ª ed., Campi-
nas: Papirus, 2012.
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Linha de pesquisa: Research line:

Evandro Mateus Moretto
Professor Doutor da Universidade de São Paulo, atuando no curso de bacharelado em 
Gestão Ambiental da EACH/USP, nos cursos de Pós-graduação em Sustentabilidade da 
EACH/USP e em Ciência Ambiental do IEE/USP. É Vice-Presidente da Associação Brasilei-
ra de Avaliação de Impacto.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7081792205107960

Grupo de Pesquisa CNPq: Planejamento e Gestão Ambiental - Plangea

ISI / Google Acadêmico: http://www.researcherid.com/rid/C-1001-2012

Nome em Citações Bibliográficas: Moretto, E. M.

E-mail: evandromm@usp.br

Telefone: +55-11-99272-1022

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 339D

Planejamento e Gestão
Ambiental; Avaliação de
Impacto Ambiental

Environmental Planning and 
Management; Environmental 
Impact Assessment

Investigação sobre como os instrumentos de política ambien-
tal podem ser empregados em processos de planejamento de 
políticas, planos, programas e projetos para o redirecionamento 
do modelo convencional de desenvolvimento no sentido da sus-
tentabilidade.

Research about the environmental policy instruments to be used 
in planning processes of policies, plans, programs and projects 
for redirection the conventional model of development towards 
sustainability.

Palavras-chave: planejamento ambiental, gestão ambiental, 
impacto ambiental

Key-words: environmental planning, environmental manage-
ment, environmental impact



Carina Sernaglia Gomes, Daniel Rondinelli Ronquetti, Renan de 
Freitas Poli, Amanda Sales Prais, Cecília Onohara, Ana Paula 
Gama, Jaquelini Nichi

Equipe

FAPESP, CNPq

Financiamento

Associação Brasileira de Avaliação de Impacto

International Association for Impact Assessment

MORETTO, E. M.; GOMES, C. S.; ROQUETTI, D. R.; JORDAO, 
C. O. Histórico, tendências e perspectivas no planejamento es-
pacial de usinas hidrelétricas brasileiras: a antiga e atual fron-
teira Amazônica. Ambiente e Sociedade (Campinas), v. XV, p. 
141-164, 2012. 
GOMES, C. S.; MORETTO, E. M. A framework of indicators to 
support urban green area planning: a Brazilian case study. Pro-
ceedings of the International Academy of Ecology and Environ-
mental Sciences, v. 1, p. 47-56, 2011. 
FERNANDES, B. L. D.; MORETTO, E. M. Possibilidades para a 
gestão de programas indicados na Avaliação de Impacto Ambi-
ental de empreendimentos hidrelétricos, através de Sistemas de 
Gestão Ambiental. Revista Ciências Exatas e Naturais (Impres-
so), v. 13, p. 73-99, 2011. 
Jacobi, P. R.; Moretto, E. M.; BEDUSCHI FILHO; SINISGALLI, P. 
A. A. (Orgs.). Aprendizagem social na gestão compartilhada de 
recursos hídricos: desafios, oportunidades e cooperação entre 
atores sociais (no prelo). 1. ed. São Paulo: Anablumme, 2012. 
RANIERI, V. E. L.; MORETTO, E. M. Áreas Protegidas: Por Que 
Precisamos Delas?. In: Maria do Carmo Calijuri; Davi Gaspar-
ini Fernandes Cunha. (Org.). Engenharia Ambiental: Conceitos, 
Tecnologia e Gestão. 1ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, v. , p. 
711-734. 
Moretto, E. M.; SILVA, G. D.; ROQUETTI, D. R.; ZUCA, N. L. 
A vulnerabilidade ambiental como propriedade sistêmica emer-
gente: subsídios conceituais para o planejamento e a gestão 
de recursos hídricos (impresso). In: Jacobi, P. R.; Moretto, E. 
M.; Beduschi Filho, L. C.; Sinisgalli, P. A. (Org.). Aprendizagem 
social na gestão compartilhada de recursos hídricos: desafios, 
oportunidades e cooperação entre atores sociais. 1ed.São Pau-
lo: Anablumme, 2012, v., p. 26-54. 
Moretto, E. M.; ZUCA, N. L.; ROQUETTI, D. R.; SILVA, G. D.; 
SINISGALLI, P. A. A. A vulnerabilidade ambiental das bacias 
hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: um siste-
ma ambiental em risco. In: Jacobi, P. R.; Moretto, E. M.; Bedus-
chi Filho, L. C.; Sinisgalli, P. A. (Org.). Aprendizagem social na 
gestão compartilhada de recursos hídricos: desafios, oportuni-
dades e cooperação entre atores sociais (no Prelo). 1ed.: , 2012, 
v., p. 54-78.
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Linha de pesquisa: Research line:

Fabiana de Sant’Anna Evangelista
Possui graduação em Esporte pela EEFEUSP (1998), mestrado em Biologia Molecular pela 
Escola Paulista de Medicina-UNIFESP (2001), doutorado em Ciência pela Escola Paulista 
de Medicina-UNIFESP (2004) e pós-doutorado pelo Instituto do Coração (InCor-FMUSP) 
(2008). É docente da EACH-USP desde 2006.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8871159227482154

Nome em Citações Bibliográficas: Evangelista, FS

E-mail: fabiana_evangelista@yahoo.com.br

Telefone: +55-11-30918855

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, 3 andar, Sala 355b

Efeito protetor do treinamento físico 
contra o desenvolvimento de distúrbios 
metabólicos.

Protective effect of physical training 
against the development of metabolic 
disorders.

Evidências na literatura demonstram que o aumento do peso 
corporal e da adiposidade contribuem diretamente para o de-
senvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, em 
especial o diabetes tipo 2, pois o tecido adiposo branco atua 
na regulação da homeostasia energética e na sensibilidade à 
insulina através da sua atividade endócrina e de interações com 
reguladores neuroendócrinos. Considerando que a obesidade 
e o diabetes tipo 2 são resultantes da interação entre genótipo 
e fatores ambientais, desenvolver estratégias que abordem os 
fatores ambientais, tais como a aquisição de hábitos alimenta-
res saudáveis e a prática regular de exercício físico pode ser 
eficaz para a prevenção e o tratamento. No que diz respeito ao 
treinamento físico, as adaptações metabólicas observadas no 
tecido adiposo e no músculo esquelético são determinantes 
para o controle de peso corporal e a prevenção do diabetes 
tipo 2. Nesse sentido, os estudos que contemplam essa linha 
de pesquisa estão voltados para a investigação do potencial do 
treinamento físico para a prevenção de obesidade e diabetes 
tipo 2, e para a exploração de mecanismos celulares no tecido 
adiposo branco e no músculo esquelético que possam estar en-
volvidos nessa resposta.

Evidence in the literature show that the increase in body weight 
and adiposity contribute directly to the development of chronic 
diseases, particularly type 2 diabetes due to the action of white 
adipose tissue in the regulation of energy homeostasis and insu-
lin sensitivity through its endocrine activity and neuroendocrine 
interactions. Considering that obesity and type 2 diabetes result 
from the interaction between genotype and environmental fac-
tors, to develop strategies that address environmental factors, 
such as the acquisition of healthy eating habits and regular exer-
cise can be effective for prevention and treatment. With regard to 
physical training, the metabolic adaptations observed in adipose 
tissue and skeletal muscle are crucial for weight control and the 
prevention of type 2 diabetes. In this sense, studies that include 
this line of research is aimed for investigating the potential of 
physical training for the prevention of obesity and type 2 dia-
betes, and for the exploration of cellular mechanisms in white 
adipose tissue and skeletal muscle that may be involved in this 
response. 

Palavras-chave: treinamento físico; dieta de cafeteria; tecido 
adiposo; músculo; doença metabólica.

Key-words: Physical training, Cafeteria diet; Adipose tissue; 
Skeletal muscle; Metabolic diseases



Miriam H. Fonseca Alaniz, Talita Sayuri Higa, Flavio Mazzucat-
to, Vanessa Cristina Fortunato Lima, Rafael Cunha da Silva, 
Cynthia Rodrigues Muller

Equipe

FAPESP (2007/50382-6; 2009/52904-5;2011/02126-6), CAPES 
e CNPq

Financiamento

Sessão de treinamento físico com natação dos camundongos 
(Evangelista et al., 2003).

Teste de tolerância à insulina e concentração de adiponecti-
na em camundongos sedentários e treinados, alimentados 

com dieta normocalórica e de cafeteria. O treinamento físico 
previne a resistência à insulina e a redução da adiponectina 

no grupo treinado com dieta de cafeteria. #p≤0,05 vs. demais 
grupos; . *p≤0,05 vs. Sedentários.

HIGA, T.S.; BERGAMO, F.C., MAZZUCATTO, F.; FONSE-
CA-ALANIZ, M.H.; EVANGELISTA, F.S. Physical training pre-
vents body weight gain but did not change adipose tissue. Braz 
J Med Biol Res, 45(10): 988-94,2012. 
FIORINO, P.; EVANGELISTA, F.S.; SANTOS, F.; MAGRI, F.M.M.; 
DELORENZI,J.C.M.O.B.; GINOZA, M.; FARAH, V. The effects of 
green tea consumption in cardiometabolic alterations induced 
by experimental diabetes Exp Diab Res, 2012. 
FERREIRA JCB; BACURAU, A.V.; EVANGELISTA, F. S.; COEL-
HO, M.A.; OLIVEIRA, E. M.; CASARINI, D. E.; Krieger JE; 
BRUM, P. C. The role of local and systemic renin angiotensin 
system activation in a genetic model of sympathetic hyperactiv-
ity-induced heart failure in mice. Am J Physiol. Regul, Integ and 
Comp Physiol, 294(1): R26-32, 2008. 
EVANGELISTA, F. S.; KRIEGER JE. Small gene effect and exer-
cise training-induced cardiac hypertrophy in mice: an Ace gene 
dosage study. Physiological Genomics, 27(3): 231-236, 2006.
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Linha de pesquisa: Research line:

Fátima L. S. Nunes
Professora Associada da EACH. Bacharel em Ciência da Computação (Unesp), Mestre 
em Engenharia Elétrica, Doutora em Ciências-Física Computacional (IFSC/USP). Bolsista 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Presidente da Comissão Especial de Realidade 
Virtual da Sociedade Brasileira de Computação. Coordenadora do PPgSI - EACH-USP.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8626964624628522

Grupo de Pesquisa CNPq: LApIS - Laboratório de Aplicações de Informática em Saúde

ISI / Google Acadêmico: http://www.researcherid.com/rid/C-4126-2012

Nome em Citações Bibliográficas: Fátima L. S. Nunes

Web-Site: http://each.uspnet.usp.br/lapis/

E-mail: fatima.nunes@usp.br

Telefone: +55-11-99714-6973

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A1, Sala 210P

Processamento Gráfico Graphics Processing

O processamento gráfico envolve processamento de imagens, 
computação gráfica, realidade virtual e áreas afins. O objetivo é 
processar, analisar e visualizar imagens, considerando tanto o 
domínio bidimensional quanto o tridimensional, a fim de extrair 
informações úteis para tomadas de decisão. Nos concentramos 
principalmente em aplicações para a área de saúde desen-
volvendo técnicas para composição de sistemas de auxílio ao 
diagnóstico, treinamento médico virtual e recuperação de ima-
gens com base em seu conteúdo. Entre as principais aplicações 
temos auxílio ao diagnóstico de câncer de mama, atlas virtual 
interativo tridimensional de anatomia, simulação de exames de 
biópsia, recuperação de imagens médicas baseada em conteú-
do, recuperação de modelos tridimensionais cardíacos e de-
senvolvimento de jogos sérios para treinamento e reabilitação. 
Adicionalmente, desenvolvemos  metodologias para avaliação 
da aprendizagem em ambientes virtuais tridimensionais e méto-
dos para auxiliar o teste de software para sistemas com saídas 
gráficas.

Graphics processing involves image processing, computer 
graphics, virtual reality and related fields. The goal of this re-
search line is to process, analyze and visualize images, con-
sidering both two-dimensional and three-dimensional domain, in 
order to extract useful information for decision making. We focus 
mainly on applications for healthcare by developing techniques 
aiming at building systems for the computer-aided diagnosis, 
virtual medical training and content-based images retrieval. 
Among the main applications are the computer-aided diagnosis 
for breast cancer , three-dimensional interactive virtual atlas of 
anatomy, simulation of biopsy exams, content-based medical im-
ages retrieval, cardiac three-dimensional models retrieval, and 
development of serious games for training and rehabilitation. 
Additionally, we have developed methodologies for assessing 
learning in three-dimensional virtual environments and methods 
to support software testing for systems with graphical outputs.

Palavras-chave: processamento de imagens, realidade virtual, 
recuperação por conteúdo, treinamento virtual

Key-words: image processing, virtual reality, content-based re-
trieval, virtual medical training, serious game
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Identificação, Expressão e Purificação 
de bioprodutos com potencial biotec-
nológico.

Identification, Expression and Purifica-
tion of bioproducts with biotechnologi-
cal potential.

A tendência global de promover a industria de biotecnologia 
“branca” (que utiliza bioprocessos), tem impulsionado a pesqui-
sa dos microorganismos, na busca por novos organismos, en-
zimas e bioprodutos com diversas propriedades e aplicações 
biotecnológicas. Uma grande variedade de fungos, leveduras 
e bactérias apresentam habilidades metabólicas para produzir 
uma série de enzimas e/ou produtos naturais úteis ao ser hu-
mano. Utilizando técnicas de biologia molecular, genômica e 
bioinformática, pretendemos, pesquisar novos genes, vias me-
tabólicas, produtos químicos, enzimas, antibióticos e outros, de 
potencial utilização em processos biotecnológicos. 

The global trend to promote the biotechnology industry “white” 
(which uses bioprocesses), has stimulated the research of mi-
croorganisms in the search for new organisms, enzymes and 
bioproducts to several properties and biotechnological applica-
tions. A wide variety of fungi, yeasts and bacteria have meta-
bolic abilities to produce a variety of enzymes and / or natural 
products useful for human beings. Using techniques of molec-
ular biology, genomics and bioinformatics, we intend to search 
for new genes, pathways, chemicals, enzymes, antibiotics and 
other potential use in biotechnological processes. 

Palavras-chave: Microorganismos, Expressão Gênica, Bioin-
formática, Proteínas, Metabolismo

Key-words: Microorganism, Genic Expression, Bioinformatic, 
Protein, Mrtabolism
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Sistema ubiquitina-proteassomo no
envelhecimento

Ubiquitin-proteasome system in aging

O envelhecimento é um processo endógeno, progressivo e ir-
reversível que aumenta o risco de doença e morte. Os avanços 
científicos e tecnológicos em todas as áreas do conhecimento 
tornaram a sobrevida do ser humano consideravelmente maior, 
fazendo do envelhecimento populacional um proeminente 
fenômeno mundial. O envelhecimento biológico é frequente-
mente acompanhado por uma queda significativa da qualidade 
de vida da pessoa idosa, tornando de grande importância o 
aprofundamento paulatino do conhecimento acerca do envelh-
ecimento, com vistas ao desenvolvimento e/ou descoberta de 
novos alvos, tratamentos e/ou estratégias preventivas que pos-
sibilitem a manutenção da qualidade de vida durante o proces-
so. Neste sentido, leveduras constituem um bom modelo para 
o estudo do envelhecimento já que são organismos simples 
com tempo de vida máximo curto se comparado ao tempo de 
vida máximo de mamíferos. Além disso, muitos mecanismos de 
envelhecimento observados em leveduras possuem paralelos 
em organismos mais complexos. Dentre os diversos sistemas 
afetados pelo envelhecimento está o sistema ubiquitina-prote-
assomo (SUP), principal via pela qual as células controlam, de 
forma aguda e regulada, o nível da maior parte das proteínas 
intracelulares. O SUP está envolvido no turnover de proteínas 
oxidadas, mal formadas, além de participar da regulação do 
ciclo celular, da transcrição gênica e da disponibilização de 
aminoácidos para suprimento da demanda energética durante 
o jejum.Diversos trabalhos demonstram que em tecidos animais 
e humanos, a atividade do proteassomo diminui com o envelh-
ecimento, gerando o acúmulo de proteínas oxidadas e não fun-
cionais na célula, contribuindo assim para a disfunção e morte 
celular comumente observada no envelhecimento. O grupo está 
interessado em estudar diferentes aspectos do sistema ubiquiti-
na-proteassomo e proteínas relacionadas a ele durante o en-
velhecimento, utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae 
como modelo biológico.

Aging is an endogenous, progressive and irreversible process 
that increases the risk of disease and death. Scientific and 
technological advances in all areas of knowledge significantly 
increased life expectancy of human beings, making population 
aging a prominent worldwide phenomenon. Biological aging is 
often accompanied by a significant drop in the quality of life of 
the elderly. Because of this, it is of great importance to improve 
the knowledge about the aging process to develop and/or dis-
cover new therapeutic targets, treatments and/or preventive 
strategies to maintain the quality of life during aging. Yeast is 
a well suited biological model to study aging since it is a sim-
ple organism with a short life span. Additionally, many mech-
anisms of aging are shared between yeast and more complex 
organisms. Among the several systems affected by aging is the 
ubiquitin-proteasome system (UPS), the main pathway by which 
cells control, in an acute and regulated manner, the level of most 
of their intracellular proteins. UPS is involved in the turnover of 
oxidized and misfolded proteins, cell cycle regulation and gene 
transcription, among other physiological processes. A number 
of studies have shown that in animal and human tissues, protea-
some activity decreases during aging, causing intracellular ac-
cumulation of oxidized and dysfunctional proteins, contributing 
to cell dysfunction and death commonly observed in aging. Our 
group is interested in studying different aspects of ubiquitin-pro-
teasome system and related partners during aging, using the 
yeast Saccharomyces cerevisiae as a biological model.

Palavras-chave:  levedura, envelhecimento, sistema ubiquiti-
na-proteassomo

Key-words: yeast, aging, ubiquitin-proteasome system
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O sistema ubiquitina-proteassomo e suas alterações durante 
o envelhecimento. Duas etapas : ubiquitinação (esquerda) e 

degradação (direita) contribuem para a remoção de proteínas 
citoplasmáticas pelo sistema ubiquitina-proteassomo. O 

proteassomo é um complexo multicatalítico formado por um 
núcleo catalítico (20S) e subunidades regulatórias (19S e 11S). 

Alterações relacionadas ao envelhecimento experimental-
mente confirmadas estão marcadas em verde enquanto que 
alterações hipotéticas encontram-se marcadas em amarelo. 
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Influência das variáveis meteorológicas 
na poluição atmosférica

Influence of the meteorological variables 
on the air pollution

A pesquisa visa estudar a influência da brisa marítima na cir-
culação atmosférica da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) e contribuir para o conhecimento acerca da concen-
tração e dispersão de poluentes nessa região, especialmente 
monóxido de carbono. O estudo é realizado através de simu-
lações numéricas de um modelo atmosférico, com a finalidade 
de investigar o desenvolvimento da camada limite planetária 
(CLP) na presença de brisa marítima e os fatores atmosféricos 
que determinam a distribuição espacial da concentração dos 
poluentes na RMSP.

The research aims to study the influence of the sea breeze on 
the atmospheric circulation of the Metropolitan Area of Sao 
Paulo (MASP) and to contribute to the knowledge on the con-
centration and dispersion of pollutents in this area, specially the 
carbon monoxide. The study performs numerical simulations of 
an atmospheric model in order to investigate the development of 
the planetary boundary layer (PBL) in the presence of the sea 
breeze and the atmospheric factors that determine the spatial 
distribution of the pollutents concentration in the MASP.

Palavras-chave: qualidade do ar; micrometeorologia; interação 
oceano-atmosfera

Key-words: air quality; micrometeorology; air-sea interaction
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Perfil vertical da temperatura potencial gerada pelo modelo 
oceânico-atmosférico acoplado (estrela) às 6 HL e por uma 

sonda atmosférica (círculo) às 5HL53 sobre o oceano próximo 
a Arraial do Cabo (Cabo Frio, RJ, Brasil).

Lançamento de balão com sonda meteorológica no Campo de 
Marte, como parte do projeto MCITY, coordenado pelo Prof. 

Dr. Amaui Pereira de Oliveira do Grupo de Micrometeorologia 
do IAG-USP.
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Desempenho Acadêmico da Moda, De-
senvolvimento de Produto, Importân-
cia Social da MVM e da Cadeia Têxtil e 
Processo produtivo da Manufatura do 
Vestuário de Moda – MVM

Academic Performance of Fashion, Prod-
uct Development, Social Importance of 
MVM and the Textile Chain Manufactur-
ing and Production Process of Fashion 
Apparel - MVM

O primeiro é um projeto de pesquisa para propor junto ao MEC o 
estabelecimento da Moda como um campo específico do saber 
e como um espaço acadêmico para publicação de pesquisa 
científica sobre o Universo da Moda. O segundo se propõe a 
reunir e aprofundar estudos do vestuário de moda, figurinos, 
seus materiais e sua qualidade no processo de desenvolvimen-
to de coleção de seus produtos e seus impactos nos processos 
de produção. O terceiro estuda a confecção e a Manufatura do 
Vestuário de Moda – MVM, grande setor de geração de renda 
e inclusão social com impactos ambientais causados pelos pro-
cessos de produção e beneficiamentos de fios, tecidos e pro-
dutos. O último estuda outsourcing, postponement, just-in-time, 
qualidade, suply chain management, PCP, led time, produção 
mais limpa. A sustentabilidade também é objeto de estudo nes-
sa linha de pesquisa.

The first is a research project proposal to the MEC to suggest the 
establishment of Fashion as a specific field of knowledge and as 
an academic field for the publication of scientific research on the 
said universe. The second aims to gather and deepen studies 
of fashion apparel, costumes, materials and their quality in the 
process of developing a collection of products and the impact 
on production processes. The third studies the production and 
the Manufacturing of Fashion Clothes - MFC, great sector for 
income generation and social inclusion with environmental im-
pacts caused by production processes and beneficiation of yarn, 
fabrics and products. The latest studies outsourcing, postpone-
ment, just-in-time, quality, Suply Chain Management, PCP, led 
time, cleaner production. The sustainability is also an object of 
study in this line of research.

Palavras-chave: têxtil, moda, ergonomia, modelagem, sustent-
abilidade, estratégias, qualidade, postponement

Key-words: textile, fashion, ergonomics, modeling, sustainabil-
ity, strategies, quality, postponement
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Este livro tem por objetivo apresentar os elementos que movimentam 
o Universo do Vestuário de Moda e influenciam as empresas que 

possuem atividades industriais, comerciais e de serviços relacionados 
com produtos que tem características de moda. Em cada estação 

climática as empresas de moda disponibilizam, para seus consumi-
dores, maior número de diferentes modelos de produtos e menor quan-

tidade por modelo, fato que determina cada vez mais características 
diversificadas da manufatura do setor. Essa prática obriga as empre-
sas a lançar minicoleções intermediárias para que o público encontre 

nas vitrines, em cada mês ou semana, novas opções de consumo.

O gráfico da Cadeia Têxtil foi inicialmente elaborado na pesquisa 
de mestrado e aprimorado na tese de doutorado, examinado sob a 

ótica da Engenharia de Produção. Conduz a questionamentos sobre 
os múltiplos setores diretos e indiretos relacionados aos produtos 
de moda. Em cada relação, observam-se diversas interdependên-

cias e correlações. Em cada elo há também vários agentes atuando 
de formas distintas e independentes sob menor ou maior grau de 

influência do Universo da Moda. Eis aí um vasto campo para estudos 
e pesquisas na área do conhecimento acadêmico, tendo por objetivo 

aprimorar e otimizar esforços para um melhor desempenho desses 
agentes no país.

Mendes, F.D.; Sacomano, J.B.; Fusco, J.P.A. Rede de Empresas 
– a Cadeia Têxtil e as estratégias de manufatura na indústria 
brasileira do vestuário de moda. São Paulo: ed. Arte & Ciência, 
2010.

Mendes, F.D. A dança do corpo vestido: uma forma de ex-
pressão e comunicação. Capítulo do livro Diário de pesquisa-
dores: Traje de Cena, organizado por Viana, F. e Muniz, R. São 
Paulo: ed. Estação das Letras e Cores, p. 39, 2012.

Mendes, F.D.; Andreoni M.A.D.L.; Sacomano, J.B. Design de 
Estamparia, uma Estratégia Competitiva na Manufatura do 
Vestuário de Moda - MVM. In: 1º CIMODE – 1º Congresso Inter-
nacional de Moda e Design, 2012, Albuquerque, 2012.

Mendes, F.D.; LIMA, F.D.M.; Sacomano,,J.B.; Fusco, J.P.A. 
Competitive Strategy with Social and Environmental Responsi-
bility in the MVM - Jeanswear Segment. In: POMS Spring Chica-
go Conference, 2012, Chicago, Illinois, 2012.
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Francisco Pontes Júnior
Graduado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Universidade 
de Pernambuco-UPE, Doutor em Ciências/Reabilitação pela Universidade Federal de São 
Paulo-Escola Paulista de Medicina-UNIFESP/EPM, Docente do curso de Gerontologia da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo-EACH/USP.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0450348084689386

Grupo de Pesquisa CNPq: Grupo de pesquisa em fisiologia do exercício aplicado à 
saúde e ao desempenho humano-GPFEX

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=ImO3TLIAAAA-
J&hl=pt-PT&oi=ao

Nome em Citações Bibliográficas: Pontes JR, F.L. Pontes, F.L. Pontes Junior, F.L. 

E-mail: lucianopontes@usp.br 

Telefone: +55-11-3091-8113

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A-1, Sala 204

1. Comportamento cardiovascular ao 
exercício físico 2. envelhecimento e ex-
ercício físico 3. doenças cardiovascu-
lares, comorbidades associadas e ex-
ercício físico

1. cardiovascular behavior to physical 
exercise 2. aging and exercise 3. cardi-
ovascular diseases, comorbidities and 
physical exercise.

A fisiologia do exercício se baseia nas diferentes respostas 
agudas e crônicas dos sistemas fisiológicos a uma ampla var-
iedade de exercício físico, dentro deste contexto investigamos 
o comportamento do sistema cardiovascular ao exercício físico 
em indivíduos treinados e sedentários. Além disso, é estudado 
o papel do exercício físico nos mecanismos fisiopatológicos das 
doenças cardiovasculares e o mecanismo pelo qual o exercício 
pode reverter ou reduzir a progressão da doença em diferentes 
segmentos populacionais, como adultos e idosos.

Exercise physiology is based on the different acute and chronic 
responses of physiological systems to a wide variety of exercise, 
in this context we investigate the behavior of the cardiovascular 
system to exercise in sedentary and trained individuals. Further-
more, we study the role of physical exercise in the pathophysi-
ology of cardiovascular diseases and the mechanism by which 
exercise can reverse or reduce  the progression of disease in 
different populations , such as adults and  elderly.

Palavras-chave: exercício físico, fisiologia do exercício, envel-
hecimento, doenças cardiovasculares

Key-words: Physical exercise, exercise physiology, aging, car-
diovascular disease



Prof. Dr. Aylton Figueira Júnior, Prof. Dr. Danilo Sales Bocalini, 
Ms. Daniel Rodriguez.

Equipe

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq), Programa de núcleos de apoio a pesquisa da Uni-
versidade de São Paulo (NAP-PRPqUSP)

Financiamento

Manual de avaliação física. Mario Augusto Charro, Reury 
Frank Pereira Bacurau, Francisco Navarro, Francisco Luciano 

Pontes Júnior, Editora Phorte, 2010

Hypotensive response after water-walking and land-walking 
exercise sessions in healthy trained and untrained women. Int 

J Gen Med. 2011, 4: 549-54.

Effects of water-based exercise in obese older women: impact of 
short-term follow-up study on anthropometric, functiona fitness 
and quality of life parameters. Rica RL, Carneiro RM, Serra AJ, 
Rodriguez D, Pontes Junior FL, Bocalini DS. Geriatr Gerontol 
Int. 2013, 13 (1): 209-14. 
Effects of circuit-based exercise programs on the body composi-
tion of elderly obese women. Bocalini DS, Lima LS, de Andrade 
S, Madureira A, Rica RL, Dos Santos RN, Serra AJ, Silva JA 
Jr, Rodriguez D, Figueira A Jr, Pontes FL Jr. Clin Interv Aging. 
2012, 7:551-6. 
Hemophilia and exercise. Souza JC, SIMOES HG, Campbell 
CSG, Pontes JR FL, Boullosa  D.A. PRESTES J. Int J Sports 
Med.  2012, 33: 83-88, 2012. 
Hypotensive response after water-walking and land-walking ex-
ercise sessions in healthy trained and untrained women. Rod-
riguez D, Silva V, Prestes J, Rica RL, Serra AJ, Bocalini DS, 
Pontes FL Jr. Int J Gen Med. 2011, 4: 549-54. 
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Linha de pesquisa: Research line:

Gerardo Kuntschik
Prof Dr no Bacharelado em Gestão Ambiental e nos programa de mestrado em Mudança 
Social e Participação Política; e em Ecologia de Ambientes Aquáticos e Terrestres, ambos 
na USP. MSc em Sensoriamento Remoto pelo INPE, Dr em Ecologia pela USP. Especial-
ização nas universidades de Freiburg e Goettingen, ambas na Alemanha.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0935509284997343

Grupo de Pesquisa CNPq: Mudanças socioespaciais

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=QoujlDEAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: KUNTSCHIK, G

Web-Site: hhttp://www.each.usp.br/gkuntschik/

E-mail: gkuntschik@usp.br

Telefone: +55-11-3091-8850 / 3091-3330

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 350 A

Geoprocessamento na gestão ambien-
tal; governança dos recursos naturais

Geomatics for environmental manage-
ment; governance of natural resources

Interesses: espacializar e quantificar o avanço do desmata-
mento e pesquisar causas e possíveis consequências desse 
fenômeno utilizando técnicas de Geoprocessamento. Estimar a 
quantidade de biomassa vegetal aérea em áreas florestais e de 
savana, mediante imagens de satélite. Estudar as práticas de 
governança em órgãos colegiados de gestão de unidades de 
conservação.

I am interested in the evolution of deforestation in tropical and 
subtropical forests using GIS and remote sensing. I am also 
interested in estimating the amount of above ground plants bi-
omass in forests and savanna areas. Recently I have been re-
searching about the governance in Protected Areas in Brazil.

Palavras-chave: Geoprocessamento; Sensoriamento remoto; 
cerrado; biomassa vegetal; governança participativa

Key-words: GIS; Remote sensing; cerrado; plants biomass; 
participative governance



Diamantino Pereira, Renato Abdo, Laís Cristina Alvares Assis, 
Iohana Nogeira, Ana Paula Fracalanza, Sidnei Raimundo, Pe-
dro Roberto Jacobi

Equipe

 CNPq

Financiamento

Avanço do desmatamento por antropismo em uma área do SO 
da Argentina nos anos 1990 e 2008.

Relação entre os valores médios de biomassa lenhosa aérea 
em áreas de cerrado e os valores de retroespalhamento (dB) 

da imagem do satélite japonés JERS-1 (SAR banda L)

Kuntschik, G.; Assis, L. C. A.  Análise das práticas de gover-
nança ambiental participativa no Conselho Gestor da APA 
Marinha do Litoral Centro do Estado de São Paulo. VI Encontro 
Nacional da ANPPAS. Belém, PA. 2012.  Bitencourt, M. D. ; Mes-
quita Jr, H. N. de ; 
Kuntschik, G. ; Rocha, H. R. ; Furley, P. A.  Cerrado vegetation 
using optical and radar remote sensing: two brazilian case stud-
ies. Canadian Journal of Remote Sensing, v. 33, p. 468-480, 
2007.  Bitencourt, M. D. ; Mesquita Jr, H. N. de ; 
Kuntschik, G.  Describing Savannas Physiognomies and sea-
sonal tropical forests using temporal SAR (JERS-1) and optical 
images (Landsat) in São Paulo State - Brazil. In: EORC/JAXA, 
2004. (Org.). JERS-1 Research Invitation Program - Final Re-
port. 1 ed., 2004, v. 1, p. 53-73.
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Linha de pesquisa: Research line:

Gisele da Silva Craveiro
Bacharel em Ciência da Computação (1995) pela UFMS, Mestre em Ciência da Com-
putação (1998) pelo IC-UNICAMP e Doutora em Engenharia Elétrica pela Escola Politéc-
nica da USP. Desde 2005 é docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0361123363747622

Grupo de Pesquisa CNPq: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?-
grupo=00676097FO0AHR

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=FYa-
CAWwAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: Craveiro, G. S.

Web-Site: http://www.gpopai.usp.br

E-mail: giselesc@usp.br

Telefone: +55-11-3091-8134/ 3091-8829

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 252

Acesso a Informação, Transparëncia, 
Participação e Dados Abertos Governa-
mentais

Access to Information, Transparency, 
Participation and Open Government 
Data

A transparëncia orcamentaria é um fator instrumental para a 
melhor compreensão do conceit do orçamento dentro de um 
contexto democrático. Os coódigos internacionais de boas 
práticas de governança apontam a internet como o meio de 
comunicação com o potencial de oferecer essa informação de 
maneira atualizada e transparente para vários atores na socie-
dade e os dados abertos governamentais adicionaram elemen-
tos importantes a esse cenário. Nossa pequisa pretende dar 
contribuições nas seguintes linhas 1. Avaliação da qualidade da 
informação divulgada na web 2 Discutindo e propondo padrões 
de publicação na web 3Consumo de dados abertos providos por 
fontes oficiais para contrução de aplicativos cívicos 4 Avaliação 
de impacto de iniciativas de governo aberto.

Budget transparency is an instrumental factor for better under-
standing the concept of budget within a democratic context. 
International codes for best governance practices in public 
management have appointed the internet as a communication 
media with the potential to provide this information in a timely 
and transparent manner to the several players in the society, 
and open government data has added important elements to this 
scenario. Our research aims to give contributions in the following 
lines 1. Assessing the quality of information disclosured on the 
web 2. Discussing and proposing standards of web publishing 
3. Consuming data provided by official sources in order to build 
civic applications 4. Evaluating impact of open government ini-
tiatives.

Palavras-chave: dados abertos governamentais, transparen-
cia, participacao, orcamento publico, web semantica

Key-words: open government data, transparency, participation, 
public budget, taxonomy, ontology, semantic web



Jorge A. S. Machado, Pablo Ortellado,,Marcelo Tavares de 
Santana, Fernando Ferreira Diniz, Andres Martano, Livio Cravo 
Martins,,José Alcazar Pérez, João Porto de Albuquerque, José 
Rodolfo Beluzo

Equipe

Fundação Ford, Ministério da Cultura, Ministério da Justiça, 
World Wide Web Foundation, International Development 
Research Center

Financiamento

Projeto Cuidando do Meu Bairrro (www.gpopai.usp.br/cuidan-
do) que constrói uma visualização dos gastos em infraestrutura 
constantes no orçamento público da cidade de São Paulo. Ele 

consome dados, encontra elementos textuais que permitam 
uma geolocalização e os exibe no mapa da cidade, possibil-
itando que o cidadão interessado acompanhe o status (de 

acordo com a cor) do gasto realizado em
uma determinada obra.

Logo do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para 
Acesso à Informação que, desde 2006, constitui-se como um 
dos primeiros grupos de pesquisa formados na EACH e que 
reunem pesquisadores de várias áreas do conhecimento e 
tem atuado em temas como Acesso Aberto, Software Livre, 

Transparênica e Accountability, Cultura Livre, Governo Aberto, 
Direito Autoral, Licenças Livres, Dados Abertos Governamen-

tais entre outros.

CRAVEIRO, G. S.; SANTANA, M. T.; ALBUQUERQUE, J. P. As-
sessing Open Government Budgetary Data in Brazil. 2013, Nice. 
International Conference on Digital Society.
CRAVEIRO, G. S. . Where does the money go? The challenge 
of transparency in state spending - Brazil Report. In: Alan Finlay. 
(Org.). The internet and corruption Transparency and accounta-
bility online- GIS Watch 2012. 1ed.Melville: Association for Pro-
gressive Communications, 2012, v. , p. 1-250.
MACHADO, J. A. S. ; CRAVEIRO, G. S. . Reprodução Proibida 
: Financiamento público e direitos de cópia privados. Liinc em 
Revista, v. 7, p. 485-509, 2011.
PAULA, N. ; CRAVEIRO, G. S. ; SATO, L. M. . Data Transfer 
in Advance on Cluster. Lecture Notes in Computer Science, v. 
4671, p. 599-607, 2007.
BARBOSA, D. P. ; CRAVEIRO, G. S. . Estudo técnico da legis-
lação nº 89 de 2003 acerca da Internet brasileira. 1. ed. Bauru: 
Canal 6, 2010. v. 1. 44p .
 CRAVEIRO, G. S. ; MACHADO, J. A. S. ; ORTELLADO, P. . O 
mercado de livros técnicos e científicos no Brasil: subsídio públi-
co e acesso ao conhecimento. 1. ed. Bauru: Canal 6, 2008. 49p .
CRAVEIRO, G. S. . Brazil Country Report. In: A. Finlay. (Org.). 
Global Information Society Watch 2010 - Focus on ICTs and en-
vironmental sustainability. Montevideo: Association for Progres-
sive Communications/Hivos, 2010, v. , p. 99-101.
CRAVEIRO, G. S. ; ZAYAN, J. . Cyber laws must punish individ-
uals not society: specialist. Agence France-Press, 17 nov. 2009.
 CRAVEIRO, G. S. ; SATO, L. M. . CPAR-Cluster: a Runtime 
System for Heterogeneous Clusters with Mono and Multipoces-
sor Nodes. In: IEEE/ACM International Symposium on Cluster 
Computing and the Grid (CCGrid), 2004, Chicago. 4th IEEE/
ACM International SySymposium on Cluster Computing and the 
Grid, 2004.
 CRAVEIRO, G. S. ; ANIDO, R. O. . Derivação de Algoritmo de 
detecção de terminação distribuída a partir de um Esquema de 
Detecção de Deadlock. In: II Workshop em Sistemas Distribuí-
dos, 1998, Curitiba. Anais do II Workshop em Sistemas Dis-
tribuídos, 1998. p. 105-112.
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Linha de pesquisa: Research line:

Gislene Aparecida dos Santos
M.A em Filosofia, PhD em Psicologia. Livre-docente pela USP. Pós-doutorado no Kings Col-
lege London e York University. Estágio de Pesquisa na University of Pittsburgh. Professora 
do curso de Gestão de Políticas Públicas e do Programa de Pós Graduação em Direitos 
Humanos - USP. Pesquisadora do Diversitas e do GEPPIS.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2429128741364993

Grupo de Pesquisa CNPq: GEPPIS - Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas 
Públicas para a Inclusão Social

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=-9DYSx8AAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: SANTOS, G.A.

Web-Site: http://www.each.usp.br/gislenesantos

E-mail: gislene@usp.br 

Telefone: +55-11-3091 8808

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 355E

Estudos Críticos e Culturais do Direito Critical and Cultural Studies of Law

Investigamos o Direito na perspectiva dos estudos críticos e 
culturais de modo a  refletir sobre como a criação e aplicação 
das leis, as demandas sociais e individuais por justiça, inclusão, 
proteção e criação de direitos são permeadas por aspectos 
sócio-culturais. Discutimos os dilemas para a fundamentação 
dos princípios de direito e de justiça decorrentes da introdução 
de novos sujeitos de direito articulados em torno de categorias 
como gênero, raça, etnias, identidades culturais, grupos sociais, 
entre outras.Atualmente, pesquisamos a percepção que se tem 
sobre as injúrias raciais e sobre o racismo. Indagamos se haveria 
relação entre o motivo edênico e o grau de percepção do racis-
mo. A investigação tem como objetivos, a partir de uma amostra 
não probabilística, analisar os casos arquivados de denúncia de 
crimes de injúria racial no Fórum de São Paulo - Capital para 
verificar a presença do motivo edênico na percepção da injúria 
racial; buscar compreender, por meio das teorias de reconhe-
cimento , críticas, culturais e pós-coloniais, os modos como a 
injúria racial é vivida e percebida por suas vítimas e a forma 
como essa vivência afeta sua inserção na sociedade. Outras 
pesquisas realizadas pelo GEPPIS – linha: Estudos Críticos e 
Culturais do Direito são: 1- Ações coletivas e Estado: um es-
tudo da proteção constitucional dos interesses transindividuais 
dos negros no Brasil; 2- Justiça e Diversidade. Percepções das 
discriminações por gênero e raça entre os profissionais do Di-
reito; 3-Discursos decisórios na prática judicial: concepções de 
Direitos Humanos a partir da jurisprudência e sua relação com o 
tema do reconhecimento da diversidade; 4-Estudo das ofensas 
racistas. Questões de Lei e Estado.

We investigate the law in a perspective of cultural and critical 
studies to reflect in what way the creation and enforcement of 
laws, social and individual demands for justice, inclusion, pro-
tection and creation of rights are permeated by socio-cultural 
aspects. We discuss the dilemmas for the foundation of the 
principles of law and justice arising from the introduction of new 
subjects of law articulated through categories such as gender, 
race, ethnicity, cultural identity, social groups, among others. 
Currently, we are researching about perception on racial insults 
and racism. We inquire whether there would be a relationship 
between the edenic reason and the degree of perception of ra-
cial insults. Research will aim, considering a non probabilistic 
sample, to analyze: the closed cases reported to crimes of ra-
cial insults at the Forum of Sao Paulo - Capital for detecting the 
presence of the edenic reason in the perception of racial insults; 
review and seek to understand, through the theories of recogni-
tion, critical, cultural and postcolonial studies, the ways in which 
racial insults is lived and perceived by their victims and how this 
experience affects their integration into society. Other research-
es conducted by GEPPIS – topic: Critical and Cultural Studies of 
Law are: 1- Collective action and State: a study of constitutional 
protection of transindividual interests of Blacks in Brazil; 2- Deci-
sion speeches in judicial practice: concepts of human rights from 
the jurisprudence and its relation to the issue of recognition of 
diversity; 3- Justice and Diversity. Perceptions of discrimination 
by race and gender among legal professionals; 4-Studying racial 
insults. Questions of Law and State.

Palavras-chave: estudos culturais do direito, estudos críticos 
do direito, racismo, identidade nacional brasileira

Key-words: cultural studies of law; critical studies of law, rac-
ism, Brazilian national identity



Gislene Aparecida dos Santos, Camila Matos, Helton Hissao 
Noguti, Natália Neris Silva Santos. Edinaldo C. Santos Jr (as-
sessoria jurídica) e Jefferson A.B. Freitas (assessoria S.I). Juli-
ana Ribeiro Brandão, Celso Eduardo Santos de Melo. Parcerias 
internacionais: York University; University of Pittsburgh e Queen 
Mary- University of London

Equipe

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP)

Financiamento

Gráfico com a amostragem dos processos e inquéritos de 
racismo e injúria racial em São Paulo

Grupo de Pesquisa

SANTOS, G.A.Reconhecimento, utopia, distopia. Os sentidos 
das políticas de cotas raciais. São Paulo, Annablume/FAPESP, 
2012. 
SANTOS, G.A. As políticas multiculturais e o reconhecimento 
de identidades como novas formas de contrato social e efeti-
vação da justiça. CCJUR, 8, 2010, p.29-39. 
SANTOS, G. A. Cuotas raciales, identidad negra y derechos en 
el Brasil.Íconos (Quito), 32, 2008, p. 133-144. 
SANTOS, G.A. Racism and Its Masks in Brazil. In: BRANCHE, J. 
Race, Colonialism, and Social Transformation in Latin America 
and Caribbean, Gainesville:University Press of Florida, 2008, p. 
91-115. 
SANTOS, G. A (coord.). Coleção Percepções da Diferença, São 
Paulo, Terceira Margem, 2009. SANTOS, G.A. A invenção do 
‘ser negro’. São Paulo; Rio de Janeiro, Pallas/Educ/FAPESP, 
2002. 
SANTOS, G. A.Selvagens, exóticos e demoníacos. Idéias e 
imagens sobre uma gente de cor preta.Estudos Afro-Asiáticos, 
Brasil, 24, 2002, p. 275 – 289.
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Gladys Beatriz Barreyro
Doutora em Educação pela USP. Master em Ciencias Sociales, (FLACSO- Argentina) e 
Graduação na Universidad de Buenos Aires (UBA). É professora da USP, no Programa de 
Pós-Graduação em Educação, no Programa de Pós-Graduação em Integração da América 
Latina - e na Escola de Artes, Ciências e Humanidades -EACH.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7838269174931334

Grupo de Pesquisa CNPq: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?-
grupo=0067708UFPW6IR

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=XWSYVv0AAAA-
J&hl=pt-BR

Nome em Citações Bibliográficas: BARREYRO, G.B.

Web-Site: http://each.uspnet.usp.br/gladysb

E-mail: gladysb@usp.br
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000 - Prédio I1, Sala 304 B

Políticas de educação superior no Brasil 
e na América Latina

Higher education policies in Brazil and 
Latin America

São estudadas as políticas de educação superior desde a úl-
tima década do século XX até a atualidade, especialmente no 
Brasil e na América Latina. As tendências de política são a inter-
nacionalização,a regionalização, a mercadorização e a democ-
ratização da educação superior, que se verificam em políticas 
regionais ou nacionais. Estudam-se políticas específicas, com 
ênfase para análise de casos nacionais e comparações entre 
países. Especial interesse, apresentam as políticas de acred-
itação regional da educação superior e as de avaliação da edu-
cação superior brasileira, assim como a expansão da educação 
superior brasileira e os processos de democratização do aces-
so, em curso.

We study the higher education policies since the last decade of 
the twentieth century to the present day, especially in Brazil and 
Latin America. The political trends are internationalization, re-
gionalization, the commodification and democratization of high-
er education, which occur in regional or national policies. We  
specific policies, with emphasis on case studies and national 
cross-country comparisons. Special interest  have the process-
es of regional accreditation of higher education and the evalua-
tion of brazilian higher education, as well as the expansion and 
the democratization of brazilian higher education.

Palavras-chave: Educação Superior - Avaliação da Educação 
Superior - Política de educação superior

Key-words: HIGHER EDUCATION - HIGHER EDUCATION 
EVALUATION - HIGHER EDUCATION POLICIES



José Carlos Rothen; Silvana Lorena Lagoria; Gabriella Hizume; 
Sheyla Pedrucci; Aurélio Ferreira da Silva; Lauro Victor Nunes; 
Emanuel Meque Antônio.

Equipe

FAPESP (aux. à pesquisa) CNPQ (Universal) CNPQ (Universal, 
rede Universitas).

Financiamento

Avaliação da Educação: diferentes abordagens críticas, 
coletânea, 2011.

Mapa do ensino superior privado, . livro. Gladys Beatriz 
Barreyro, 2008

BARREYRO, G. B.; ROTHEN, J.C.; Avaliação da educação 
superior nos governos Lula. In: SILVA JR, J.R.; CATANI, A.M. 
CHAVES, V.J.. (Org.). Consequências da mundialização da uni-
versidade pública brasileira. 1a.ed.São Paulo: Xamã, 2012, v. , 
p. 45-59 

ROTHEN, J.C. ;BARREYRO, G. B.. Avaliação da educação 
superior no segundo governo Lula: Provão II ou a reedição de 
velhas práticas?. Educação & Sociedade v. 32, p. 21-38, 2011. 

ROTHEN, J.C. (Org.);BARREYRO, G. B. (Org.) . Avaliação da 
educação: diferentes abordagens críticas. São Paulo: Xamã, 
2011. 122p . 

BARREYRO, G. B.. Mapa do ensino superior privado. Brasília: 
INEP/MEC, 2008. 77p
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Linha de pesquisa: Research line:

Graziela Serroni Perosa
Graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1988-1992), 
mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de 
São Paulo (1993-1998). Fez estágio de estudos na Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales de Paris (2002-2003). É doutora em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas (2005).

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0795817216296506

Grupo de Pesquisa CNPq: Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=6Yt818cAAAA-
J&hl=pt-BR

Nome em Citações Bibliográficas: Perosa, G. S.

E-mail: grazielaperosa@yahoo.com.br

Telefone: +55-11-5579-7232

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio Edifício I1, Sala 355G

Educação e desigualdades sociais Education and social inequalities

Atualmente estamos desenvolvendo um projeto sobre as práti-
cas de educação de famílias de grupos populares e das classes 
médias na periferia de São Paulo, em um contexto econômico 
mais amplo de crescimento da renda. A pesquisa é realizada 
a partir da análise de dados estatísticos e indicadores sociais, 
de um lado e de outro lado, aliamos à análise estatística à real-
ização de entrevistas biográficas. Nosso objetivo neste projeto 
é construir uma tipologia das estratégias educativas e de as-
censão social das famílias de classes populares e novas class-
es médias, residentes em São Paulo. Focalizaremos o caso das 
famílias monoparentais ou que acumulam diversas fragilidades, 
procurando compreender como se mobilizam ou se desmobi-
lizam frente à escolarização. Na primeira etapa, identificamos 
e relacionamos os diferentes indicadores sociais das subpre-
feituras da cidade de São Paulo (Infocidade, IBGE e SEADE). 
O nível educacional, renda, idade das mães, tamanho do dom-
icilio, tipo de chefia familiar, número de estabelecimentos de 
ensino públicos e privados por região da cidade, as taxas de 
homicídios serão identificados, visando a caracterizar compara-
tivamente cada subprefeitura. Espera-se construir uma tipologia 
das famílias e das diferentes periferias da cidade de São Paulo 
(mais violentas, mais heterogêneas, por exemplo). Em seguida, 
vamos trabalhar sobre a base de dados de avaliações educacio-
nais do INEP (Censo Escolar, Prova Brasil, SAEB, ENEM), com 
o objetivo de construir uma tipologia das escolas (dependên-
cia administrativa, o número de matrículas e desempenho nas 
avaliações). Serão escolhidas, então, escolas e subprefeituras, 
nas quais realizaremos uma centena de entrevistas com dire-
tores, professores, pais e formuladores de políticas públicas. A 
exploração das bases de dados (IBGE,INEP) permitirá elaborar 
um mapa integrado sobre a tipologia das escolas e das famílias 
na cidade. As entrevistas com famílias de diferentes tipos de-
vem permitir lançar luz sobre os obstáculos à transmissão do 
capital econômico e cultural nas famílias vulneráveis, bem como 
os tipos de acidentes biográficos que as fragilizam ainda (de-
semprego, doenças, separações, fracasso escolar). O conhec-
imento destes obstáculos deve permitir a elaboração de políti-
cas públicas mais focalizadas em áreas da cidade e escolas 
prioritárias.

We are currently developing a project on education practices 
of families of low income groups and the middle classes in the 
outskirts of São Paulo, in a larger economic context of income 
growth. The survey is based on the analysis of statistical data 
and social indicators on the one hand and on the other hand, 
we combine statistical analysis of biographical interviews. Our 
goal in this project is to construct a typology of educational strat-
egies and social advancement of families of classes and new 
middle classes, living in São Paulo. We will focus on the case 
of single parents or who accumulate several weaknesses, trying 
to understand how to mobilize or demobilize front of the school. 
In the first step, we identify and relate the different social indica-
tors boroughs of the city of São Paulo (Infocidade, and SEADE 
IBGE). The educational level, income, maternal age, household 
size, type of household head, number of schools by public and 
private area of   the city, the homicide rates will be identified in 
order to characterize comparatively each borough. Expected to 
construct a typology of families and different neighborhoods of 
the city of São Paulo (more violent, more heterogeneous, for ex-
ample). Then we will work on the database of reviews of educa-
tional INEP (School Census, Brazil Exam, SAEB, ENEM), aiming 
to construct a typology of schools (dependency management, 
enrollment and performance in assessments). Will be chosen, 
then schools and boroughs, in which we will carry out a hundred 
interviews with principals, teachers, parents and policy makers. 
The exploitation of databases (IBGE, INEP) will develop an in-
tegrated map on the typology of schools and families in the city. 
Interviews with families of different types should allow shed light 
on the obstacles to the transmission of cultural and economic 
capital in vulnerable families, as well as the types of accidents 
that biographical weaken further (unemployment, illness, sepa-
ration, school failure). The knowledge of these obstacles should 
allow the development of public policies more focused on areas 
of the city and schools priority.

Palavras-chave: educação; desigualdade social; segregação 
escolar e urbana

Key-words: education, social inequality, school segregation 
and urban



Graziela Perosa (EACH), Cristiana Kerches (EACH), Ursula 
Peres (EACH), Ana Maria Almeida (UNICAMP) e Jean-Pierre 

Equipe

Projeto submetido à CAPES (2012) e à ao edital INFRA da 
Pró-reitoria de Pesquisa (2013)

Financiamento

Resultado parcial da análise de indicadores sociais e educa-
cionais em São Paulo com o software SPAD.

Adriana Dantas (aluna de mestrado em Estudos Culturais), 
Graziela Perosa e Helena Marcon (aluna de Gestão de Políti-

cas Públicas) durante visita de campo.

DANTAS, A. S. R.2012DANTAS, A. S. R. ; PEROSA, G. S. . Ex-
pansão escolar na periferia de São Paulo: o caso de Ermelino 
Matarazzo. Revista Confluências Culturais, v. 1, p. 20-28, 2012. 
ALMEIDA, A.2010ALMEIDA, A. ; PEROSA, G. S. ; ROCHA, M. 
S. P. M. L. ; TOMIZAKI, K. . Educação e fronteiras sociais. Revis-
ta de Sociologia da Educação, v. 1, p. 8-25, 2010.
PEROSA, G. S.2010PEROSA, G. S. . A passagem pelo sistema 
de ensino em 3 gerações: classe e genero na segmentação do 
sistema de ensino. Educação & Sociedade (Impresso), v. 31, p. 
391-409, 2010.
PEROSA, G. S.2008 PEROSA, G. S. . Educação diferenciada 
e trajetórias profissionais femininas. Tempo Social. Revista de 
Sociologia da USP, v. 20, p. 51-68, 2008.
Citações:2|2
ROCHA, M. S. P. M. L.2008ROCHA, M. S. P. M. L. ; PEROSA, 
G. S. . Notas etnográficas sobre a desigualdade educacional 
brasileira. Educação e Sociedade, v. 29, p. 425-449, 2008.
PEROSA, G. S.2007 PEROSA, G. S. . Família e escola na so-
cialização de meninas. Cadernos do CRH (UFBA), v. 20, p. 23-
34, 2007.
PEROSA, G. S.2006 PEROSA, G. S. . A aprendizagem das dif-
erenças sociais: classe, gênero e corpo em uma escola para 
meninas. Cadernos Pagu (UNICAMP), Campinas, v. 26, n.No 
Prelo, p. 87-111, 2006.
PEROSA, G. S.2004PEROSA, G. S. . Grupos familiares, inves-
timentos educacionais e o mercado escolar em São Paulo. Pro-
Posições (Unicamp), Campinas, v. 15, n.2, p. 61-75, 2004.
Citações:1
PEROSA, G. S.2002PEROSA, G. S. . Os paulistas de quatro-
centos anos: família e estilo de vida (resenha). Plural (USP), v. 
9, p. 137-142, 2002.
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Linha de pesquisa: Research line:

José Mauro C. Hernandez
Professor Livre Docente da EACH/USP. Graduado e mestre em Administração de Empresas 
(FEA USP), tecnólogo em Processamento de Dados (FATEC SP) e doutor em Adminis-
tração de Empresas (EAESP FGV). Suas pesquisas acadêmicas têm se concentrado na 
área de comportamento do consumidor (extensão de marcas e processo de tomada de 
decisões).

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4252546617077534

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=aK41WdUAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: Hernandez, J.M.C.

E-mail: jmhernandez@usp.br 

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 202D

Mercados e Consumo Markets & Consumption

Esta linha estuda a gestão de mercados e a sua interface com 
processos de inovação. O objetivo é conduzir pesquisa que ger-
ará insights para enfrentar os desafios do marketing na atuali-
dade. Os projetos de pesquisa se concentram em temas como 
desenvolvimento de novos produtos, serviços e análise do com-
portamento do consumidor, entre outros da gestão estratégica 
de marketing. O conhecimento gerado deve orientar as empre-
sas a identificar oportunidades e contribuir para o desenvolvi-
mento teórico do marketing no Brasil.

This research stream studies the management of markets and 
its interfaces with innovation processes. The main objective is to 
generate insights to face the current chalenges in the manage-
ment of marketing. The research projects focus on themes such 
as new product development, service management, consumer 
behavior, and strategic marketing. The knowledge should help 
companies to identifiy the best opportunities of the marketing 
and contribute for the theoretical development of marketing in 
Brazil.

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor, Gestão Es-
tratégica de Marketing, Inovação

Key-words: Consumer Behavior, Strategic Marketing,
Innovation



José Afonso Mazzon (FEA USP, Brazil) Evandro Luiz Lopes (Un-
inove, Brazil) Scott Wright (Providence College, USA)

Equipe

FAPESP, CNPq, INCT-Fluidos Complexos, NAP-Fluidos Com-
plexos

Financiamento

Extensão de marcas: Um das minhas áreas de investigaçao

Julgamento e Tomada de Decisões: Uma das minhas áreas 
de investigação

Lopes, E.L.; Hernandez, J.M.C.; Silva, D. O efeito da marca na 
negligência da omissão: Uma pesquisa experimental. Revista 
de Administração Contemporânea, 2013 (in press).
Wright, S. A. ; Hernandez, J. M. C. ; Sundar, A.; Dinsmore, J.; 
Kardes, F. R. . If it Tastes Bad it Must Be Good: Consumer Naïve 
Theories and the Marketing Placebo Effect. International Journal 
of Research in Marketing, 2013 (in press).
Mazzon, J.A.. ; Hernandez, J. M. C. . Produção científica bra-
sileira em marketing no período 2001-2009. RAE (Impresso), v. 
53, p. 69-82, 2013.
Teixeira, J. M. ; Hernandez, J. M. C. . Valores de Compra: Os an-
tecedentes e as relações com os Resultados do Varejo. REAd. 
Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre. Online), v. 
18, p. 130-160, 2012.
Hernandez, J. M. C.; Menck, T. M. ; Lopez, D. M. G. ; Mocellin, L. 
F. T. Extensão de marcas corporativas de serviços: o efeito da 
similaridade percebida da extensão e da qualidade percebida 
da marca. Revista de Administração Contemporânea, v. 15, p. 
561-579, 2011.
Moretti, S. L. A. ; Hernandez, J. M. C.; Muritiba, P. M.; Muriti-
ba, S. Cor ou escolaridade de personagens de propaganda? 
Preferências entre universitários. RAE (Impresso), v. 51, p. 498-
510, 2011.
Hernandez, J. M. C.; Santos, C. C. Development-based trust: 
proposing and validating a new trust measurement model for 
buyer-seller relationships. BAR. Brazilian Administration Re-
view, v. 7, p. 1, 2010.
Püschel, J.; Mazzon, J. A.; Hernandez, J. M. C. . Mobile bank-
ing: proposition of an integrated adoption intention framework. 
International Journal of Bank Marketing, v. 28, p. 389-409, 2010.
Lopes, E. L.; Hernandez, J. M. C.; Nohara, J. J. Escalas concor-
rentes para a mensuraçãoda qualidade percebida: uma com-
paração entre a Servqual e a RSQ. RAE (Impresso), v. 49, p. 
401-416, 2009.
Hernandez, J. M. C.; Mazzon, J. A. Um estudo empírico dos de-
terminantes da adoção de Internet Banking entre não usuários 
brasileiros. RAC. Revista de Administração Contemporânea 
(Impresso), v. 12, p. 9-39, 2008.
Hernandez, J. M. C. ; Mazzon, J.A. Adoption of internet banking: 
proposition and implementation of an integrated methodology 
approach. International Journal of Bank Marketing, v. 25, p. 72-
88, 2007.
Hernandez, J. M. C. Um estudo empírico sobre os benefícios da 
procura e do uso da Internet como fonte de informações. Revis-
ta de Administração Contemporânea, Curitiba, Brasil, v. 6, n.3, 
p. 149-173, 2002.
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Linha de pesquisa: Research line:

José Renato de Campos Araújo
Professor-doutor na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) foi coordenador 
do curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, 
campus Leste entre 2006 e 2011. Realizou seu doutorado em Ciências Sociais no Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da UNICAMP.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8064924072142366

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=vh5PshsAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: Araújo, J. R de C.

E-mail: zrenato@usp.br

Telefone: +55-11-3091-8115

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 339-e

Brasil Migrante. Fluxos Populacionais, 
Políticas Públicas e Estruturas Estatais 
(1980-2012)

“Brasil Migrante”. Population Flows, 
Policies Public and State Structures

Projeto e Grupo de Estudos em torno da questão das “Políticas 
Migratórias Brasileiras”, o qual têm por objetivos mapear den-
tro do Estado brasileiro (governo federal) quais são as estru-
turas burocráticos-administrativas que tratam diretamente de 
questões relativas aos fluxos migratórios brasileiros. Os fluxos 
migratórios referem-se tanto aos fluxos de brasileiros para o ex-
terior, quanto ao fluxo de estrangeiros para o território brasilei-
ro, com o projeto tentando abarcar as ações estatais (políticas 
públicas) das últimas quatro décadas do desenvolvimento in-
stitucional do Estado brasileiro.

Project and Study Group on the issue of “Migration Policies Bra-
sileiras”, which are designed to map goals within the Brazilian 
state (federal government) what are the bureaucratic-adminis-
trative structures that deal directly with issues concerning mi-
gration in Brazil. Migration flows refer to flows of both Brazilians 
abroad, as the flow of foreigners into the Brazilian territory, trying 
to embrace the project with state actions (policies) of the last four 
decades of institutional development of the Brazilian state.

Palavras-chave: Política Migratória, Políticas Públicas, Mi-
grantes

Key-words: Migration Policy, Public Policy, Migrants



Tatiana Solimeo (TCC - IC), Karina Veglione (Ensinar com 
Pesquisa - IC), Bruna Tamires de Souza Cruz (Tutoria Acadêmi-

Equipe

Pró Reitoria de Graduação USP; Programa Tutoria Acadêmica e 
Ensinar com Pesquisa

Financiamento

GT - Migrações Internacionais, ANPOCS 2012

Mesa Redonda Educação e Políticas Públicas - 8ª Semana de 
Gestão de Políticas Públicas - EACH/USP

ARAÚJO, José Renato de Campos . Gestão de Políticas Públi-
cas: Uma Nova Experiência?. Temas de administração pública 
(UNESP. Araraquara), v. 2, p. 1-12, 2011.

SALLES, Maria Do Rosário R ; ARAÚJO, José Renato de Cam-
pos . Abdelmalek Sayad, um ‘escrivão público. Revista USP, 
São Paulo, v. 41, p. 224-230, 1999.

ARAÚJO, José Renato de Campos . Associações e Etnia: O 
Palestra Itália. Travessia (São Paulo), São Paulo, v. 34, p. 17-19, 
1999.

 ARAÚJO, José Renato de Campos . Palestra Itália e sua Tra-
jetória: Associativismo e Etnicidade. Revista Brasileira de Estu-
dos da População, Brasília, v. 14, n.1/2, p. 19-49, 1997.

ARAÚJO, José Renato de Campos . O Palestra Itália e sua Tra-
jetória: Associativismo e Etnicidade. Estudios Migratorios Lati-
noamericanos, Buenos Aires, v. 1, n.34, p. 593-641, 1996.
Livros publicados/organizados ou edições

ARAÚJO, José Renato de Campos . Imigração e Futebol: O 
Caso Palestra Itália. 1. ed. São Paulo: FAPESP/Editora Sumaré, 
2000. v. 1. 151p .
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Linha de pesquisa: Research line:

Júlia Baruque Ramos
Graduação (1988), Mestrado (1995) e Doutorado (2000) em Engenharia Quimica pela 
EPUSP, graduação em Direito USP (1993) e livre-docência pela EACH-USP (2011), onde 
leciono no curso Têxtil e Moda (grad. e pós-grad.). Trabalhei antes no Instituto Butantan e 
Rhodia Têxtil. Pesquisa em TECNOLOGIA TÊXTIL e BIOTECNOLOGIA.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7827852209292889

Grupo de Pesquisa CNPq: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.
jsp?pesq=7827852209292889

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=BRCOgk4AAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: BARUQUE-RAMOS, J.

Web-Site: http://each.uspnet.usp.br/inovafibra/

E-mail: jbaruque@usp.br

Telefone: +55-11-30918195 / 3091816

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1 (Titanic), Sala 357-E

Fibras têxteis vegetais nativas e reci-
cladas: prospecção, caracterização físi-
co-química, beneficiamento enzimático 
e propostas de aplicação

Textile vegetal native fibers and recycled 
native: prospecting, physicochemical 
characterization, enzymatic processing 
and application proposals

Há subdivisão em quatro linhas de pesquisa: 1) Fibras têxteis 
vegetais nativas: prospecção, caracterização físico-química, 
beneficiamento enzimático e propostas de aplicação A presente 
linha de pesquisa propõe a triagem, caracterização físico-quími-
ca e beneficiamento enzimático de fibras vegetais nativas 
visando a descoberta de novas matérias-primas para o desen-
volvimento de têxteis (tecidos, “non-woven” e compósitos). Por 
motivos econômico e ambiental, há crescente interesse inter-
nacional no emprego de fibras vegetais alternativas, especial-
mente para fabricação de compósitos em substituição aos fabri-
cados com madeira ou materiais sintéticos. 2) Sustentabilidade 
- Reciclagem de resíduos têxteis Objetiva-se pesquisar alterna-
tivas de reciclagem para resíduos têxteis, através de: i) pesqui-
sa bibliográfica em tópicos de Ecologia Industrial, Avaliação do 
Ciclo de Vida, sustentabilidade, reciclagem e reutilização da 
fibra de algodão, novas tecnologias ambientais no setor de têx-
til e moda, entre outros; ii) reciclagem (desfibragem) de artigos 
têxteis produzidos com fibras de algodão e posterior fiação; e 
iii) comparação de características do fio de algodão virgem e 
do reciclado. 3) Extratos vegetais nativos para aplicação na in-
dústria têxtil O uso de extratos vegetais nativos para beneficia-
mento e acabamento têxtil pode ser uma alternativa sustentável 
e ecologicamente correta em relação às atuais matérias-primas 
utilizadas pelo mercado. Esta linha de pesquisa tem por objetivo 
geral efetuar a caracterização físico-química de extratos vege-
tais nativos com potencial como matérias-primas para aplicação 
nos processos de beneficiamento e acabamento da indústria 
têxtil e realizar propostas de uso. 4) Processos, equipamentos, 
gestão  e design para a cadeia têxtil O objetivo é o estudo de 
processos, equipamentos e gestão para a cadeia têxtil, sendo 
que esta engloba diversas etapas: produção das fibras, fios, te-
cidos, malhas, tecidos não-tecidos, produção de têxteis técnic-
os, confecçao e etapas acessórias de todo o processo produtivo 
e de comercialização (como por exemplo, design, comunicação, 
automação, etc).

It is subdivided into four research lines: 1) Textile vegetal native 
fibers: prospecting, physicochemical characterization, enzymat-
ic processing and application proposals This research line pro-
poses the prospecting, physicochemical characterization and 
enzymatic processing of vegetal native fibers aiming the discov-
ery of new raw materials for the development of textile products 
(fabrics, “non-woven” and composites). Taking in account eco-
nomic and environmental reasons, there is raising international 
interest in alternative vegetal fibers employment, especially for 
manufacturing composites in or’der to replace wood or synthetic 
materials. 2) Sustainability - Textile waste recycling It aims to re-
search alternatives for textile waste recycling by means of: i) lit-
erature review about Industrial Ecology, Life Cycle Assessment, 
sustainability, recycling and reuse of cotton fiber, new environ-
mental technologies in the sector of textile and fashion among 
others, ii) recycling (shredding) of textile goods produced from 
cotton fibers and subsequent spinning yarn production iii) com-
paring characteristics between recycled and virgin cotton yarn. 
3) Native vegetal extracts for employment in the textile industry 
The employment of native vegetal extracts for textile processing 
and finishing can be a sustainable and environmentally friendly 
alternative compared to current materials employed by the mar-
ket. This line of research aims to perform the physicochemical 
characterization of native vegetal extracts with potential as raw 
materials for employing in processing and finishing processes 
in the textile industry and to suggest application proposals. 4) 
Processes, equipments, management and design for the textile 
productive chain It aims the study of processes, equipments and 
management for the textile productive chain, which includes 
several steps: production of fibers, yarns, fabrics, knitting, non-
woven fabrics, production of technical textiles, clothing and fur-
thermore accessory steps around the production process and 
marketing (e.g., design, communication, automation, etc.).

Palavras-chave: fibra têxtil vegetal, caracterização físicoquimi-
ca, reciclagem têxtil, extrato vegetal

Key-words: textile vegetal fiber, physicochemical characteriza-
tion, textile recycling, vegetal extract



 Isabel Cristina Italiano, João Paulo Pereira Marcicano, Maria 
Sílvia Barros de Held, Regina Aparecida Sanches, Silgia Apare-
cida da Costa, Sirlene Maria da Costa, Waldir Mantovani, Wânia 
Duleba, Welton Fernando Zonatti (doutorando), Bárbara Maria 
Gama Guimarães (mestranda), Bárbara Leonardi (mestranda), 
Camila Calado Vicente (IC), Flávia Maciel Ribeiro Costa (IC), 
Laís Feltrin Sidou (IC)

Equipe

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil); 
FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo; CYTED - Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (sede 
em Madrid - Espanha); Universidade de São Paulo
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Microscopia óptica transversal de corte de 35 micrometros 
(aumento de 640 X) de fibra da espécie vegetal Lantana 

Compósitos produzidos com resina époxi e resíduos de têxteis 
100% poliéster (acima) e teste de carga de ruptura, tenaci-

dade, alongamento e módulo de Young em 
 dinamômetro (abaixo)

SANTOS, S., ARAUZ, L. J., BARUQUE-RAMOS, J., LEBRUN, 
I., CARNEIRO, S.M., BARRETO, S. A., SCHENKMAN, R.P.F. 
Outer membrane vesicles (OMV) production of Neisseria men-
ingitidis serogroup B in batch process. Vaccine (Guildford), v.30, 
p.6064 - 6069, 2012. 

2.   ARAUZ, L.J., JOZALA, A. F., BARUQUE-RAMOS, J., MAZ-
ZOLA, P.G., PESSOA, A., PENNA, T. C.V. Culture medium of 
diluted skimmed milk for the production of nisin in batch cultiva-
tions. Annals of Microbiology , v.62, p.419 - 426, 2011. 

3.  BARUQUE-RAMOS, J., FILHO, H. M., FREIRE, M. V., PE-
RES, S. M. Experiências na área de engenharias e ciências 
aplicadas. ComCiência (UNICAMP). , v.115 (edição eletrônica), 
art. 678, 2010. 

4.  DUARTE, A.Y.S., BARUQUE-RAMOS, J., SANCHES, R. A., 
MANTOVANI, W. Produção de algodão orgânico no Brasil e seu 
Potencial de Uso na Moda. Química Têxtil , v.98, p.24 - 28, 2010. 

5.  DUARTE, A.Y.S., SANCHES, R. A., MANTOVANI, W., BA-
RUQUE-RAMOS, J. Produção de algodão orgânico, colorido e 
transgênico no Brasil e testes físicos de controle de qualidade 
da fibra e fio de algodão. Química Têxtil , v.96, p.66 - 77, 2009. 

6.     BARUQUE-RAMOS, J., HISS, H., CONVERTI, A., GON-
CALVES, V. M., RAW, I. Accumulation of Organic Acids in Culti-
vations of Neisseria meningitidis C. Journal of Industrial Microbi-
ology and Biotechnology , v.33, p.869 - 877, 2006.
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Planejamento sob Incerteza em In-
teligência Artificial

Probabilistic Planning in Artificial Intel-
ligence

Processos de decisão markovianos (MDPs)  fornecem um ar-
cabouço matemático para modelar a atividade de tomada de 
decisão sequencial,  por exemplo, nas áreas de planejamen-
to, pesquisa operacional e robótica. Um MDP modela a inter-
ação entre um agente e seu ambiente. A cada instante o agente 
robótico ou de software faz uma escolha de ações que tem efei-
tos probabilísticos e decide executar uma ação que produzirá 
um estado futuro e uma recompensa. O objetivo do agente é 
maximizar a recompensa ganha ao longo de uma sequência de 
escolhas de ações. Várias soluções eficientes  foram propos-
tas que são capazes de resolver problemas com um número 
razoável de estados. Porém, extensões conhecidas de um MDP 
são mais adequadas para representar problemas práticos de 
maior interesse para aplicações reais, entre elas: (1) um MDP 
descrito por variáveis de estado, chamado de MDP fatorado que 
permite representar o espaço de estados de maneira mais com-
pacta  (2) um MDP cujas probabilidades não são completamente 
conhecidas, chamado de MDP-IP e (3) um MDP híbrido, que 
permitem descrever problemas com variáveis contínuas e dis-
cretas. Nesse projeto  estamos interessados em  definir novos 
algoritmos para MDPs fatorados, MDP-IPs  e MDPs híbridos. 
Com isso, será possível desenvolver aplicações práticas, como 
por exemplo, o planejamento de tráfego urbano e automação de 
linhas de montagem industrial.

Markov decision process (MDP) is a mathematical framework 
to model sequential decision making, for example, in planning, 
operation research and robotics areas. An MDP models the in-
teraction between an agent and its environment. At every stage, 
the robotic or software agent decides to execute an action (with 
probabilistic effects) that will produce a future state and a re-
ward. The agent’s goal is to maximize the reward gained over 
a sequence of action choices. Many efficient solutions were 
proposed for solving this type of problems with a reasonable 
number of states. However, known extensions of an MDP are 
better suited to represent practical problems of greatest interest 
for real applications, including: (1) an MDP described by state 
variables, called factored MDP that allows to represent the state 
space in a more compact form (2) an MDP whose probabilities 
are not completely known, called MDP-IP, and (3) Hybrid MDP 
which allows to describe problems with continuous and discrete 
variables. In this project, we are interested on extending previ-
ous results defining new algorithms for factored MDPs, MDP-IPs 
and hybrid MDPs. Thus, it will be possible to develop practical 
applications, such as urban traffic planning and automation of 
industrial assembly lines.

Palavras-chave: Planejamento Probabilístico, MDPs, Tomada 
de Decisão Sequencial, Probabilidades Imprecisas.

Key-words: Probabilistic Planning, MDPs , Sequential Deci-
sion-making, Imprecise Probabilities.



Leliane Nunes de Barros, Scott Sanner
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq)

Financiamento

Recompensa obtida pelo agente para o problema da mochila 
e o robô de marte modelado com processos de decisão 

markovianos híbridos.

Comparação dos algoritmos de Iteração de Valor Aproximada 
e Programação Multilinear Aproximada para o problema de 

planejamento de tráfego urbano modelado como um processo 
de decisão markoviano com probabilidades imprecisas.

Delgado, Karina Valdivia ; Sanner, Scott ; de Barros, Leliane 
Nunes . Efficient solutions to factored MDPs with imprecise tran-
sition probabilities. Artificial Intelligence (General ed.), v. 175, p. 
1498-1527, 2011. 

Delgado, Karina Valdivia ; de Barros, Leliane Nunes ; Cozman, 
Fabio Gagliardi ; Sanner, Scott . Using mathematical program-
ming to solve Factored Markov Decision Processes with Impre-
cise Probabilities. International Journal of Approximate Reason-
ing, v. 52, p. 1000-1017, 2011. 

Sanner, S. ; Delgado, K. V. ; Barros, L. N. . Symbolic Dynamic 
Programming for Discrete and Continuous State MDPs. In: 27th 
Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, 2011, Barce-
lona.  p. 643-652. 

Delgado, K. V. ; Fang, C. ; Sanner, S. ; Barros, L. N. . Symbolic 
Bounded Real-Time Dynamic Programming. In: Brazilian Sym-
posium on Artificial Intelligence, 2010, Sao Bernardo. Lectures 
Notes in Artificial Intelligence Series. Berlin: Springer, 2010. v. 
6404. p. 193-202. 

Delgado, K. V. ; Barros, L. N. ; Cozman, F.G. ; Shirota Filho R. . 
Representing and Solving Factored Markov Decision Processes 
with Imprecise Probabilities. In: 6th Imternational Symposium 
on Imprecise Probability: Theories and Applications, 2009, Dur-
ham.  p. 169-178. 

Delgado, K. V. ; Sanner, S. ; Barros, L. N. ; Cozman, F.G. . Ef-
ficient Solutions to Factored MDPs with Imprecise Transition 
Probabilities. In: 19th International Conference on Automated 
Planning and Schedulling - ICAPS 2009, 2009, Thessaloniki.   p. 
98-105.
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Estudo de métodos de otimização com-
binatória para o tratamento de proble-
mas de natureza discreta.

Study combinatorial optimization meth-
ods for treating problems of discrete na-
ture.

Muitos problemas de otimização combinatória, conhecidos 
como NP-difíceis, são investigados através de técnicas de pro-
gramação matemática. A obtenção de uma solução para os 
problemas dessa classe é comprovadamente difícil. Nestas 
circunstâncias, tais problemas são modelados como problemas 
de programação inteira e algoritmos desta natureza são inves-
tigados utilizando-se dos métodos clássicos da teoria poliédri-
ca como, por exemplo, branch-and-bound, branch-and-cut e 
planos de corte. Tais estratégias se mostraram eficientes na 
solução de instâncias de grande porte como, por exemplo, para 
o problema do caixeiro viajante. Outra vantagem de fazer uso de 
tais métodos é o fato de que podemos obter soluções aproxima-
das de problemas com garantia de qualidade. Neste contexto, 
os problemas são abordados tanto do ponto de vista teórico, 
quanto do ponto de vista prático, neste caso, com o desenvolvi-
mento e a implementação de algoritmos eficientes.

Many combinatorial optimization problems, known as NP-hard, 
are investigated through mathematical programming techniques. 
Obtaining a solution to problems of this class is admittedly dif-
ficult. Under these circumstances, such problems are modeled 
as integer programming problems and algorithms of this nature 
are investigated by using classical methods of the theory polyhe-
dral such as, for example,  branch-and-bound, branch-and-cut 
and cutting planes. These strategies have proven themselves 
efficient in solving large instances such as, for example, the trav-
eling salesman problem. Another advantage of making use of 
such methods is the fact that we can obtain approximate solu-
tions to problems with quality assurance. In this context, prob-
lems are addressed both from theoretical point of view and from 
the practical point of view, in this case with the development and 
implementation of efficient algorithms.

Palavras-chave: Otimização combinatória, programação intei-
ra, NP-difícl.

Key-words: Combinatorial optimization, integer programming, 
NP-hard
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Cutting Planes

Branch-and-Bound

Artigo submetido e aceito no VII Latin-American, Graphs, and 
, Optimization Symposium, April, 22-26,2013 Lima, Karla Rob-
erta; Campêlo, Manoel; Moura, Phablo; Wakabayashi, Yoshiko; 
Polyedral Studies on the Convex Recoloring Problem.

Lima, Karla Roberta, Wakabayashi, Yoshiko. Convex Recoloring 
of Paths. Electronic Notes in Discrete Mathematics. , v.37, p.165 
- 170, 2011. Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: 
Meio digital. Home page: [doi:10.1016/j.endm.2011.05.029]

Lima, Karla Roberta, BARBOSA, R. M. Alguns problemas so-
bre conjuntos independentes em grafos. Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Operacional, 2006, Goiânia, GO. XXXVIII SBPO, 
2006. 
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Química Medicinal Computacional Computational Medicinal Chemistry

Nas últimas décadas, uma das grandes revoluções no proces-
so de desenvolvimento de novos fármacos está relacionada ao 
emprego de métodos computacionais na descoberta e planeja-
mento de novas substâncias bioativas (NCEs), possíveis candi-
datas a futuros fármacos. Dentro deste contexto está inserida a 
modelagem química, que pode ser utilizada em várias etapas 
do processo de desenvolvimento de novas NCEs, tais como: 
gerenciamento e análise de dados, desenvolvimento e organ-
ização de base de dados, predição de propriedade biológica, 
análise de diversidade e similaridade molecular, ensaio virtual, 
seleção e classificação de compostos, relações qualitativas e 
quantitativas entre estrutura (ou propriedade) e atividade bi-
ológica, modelos estatísticos, predição de propriedades in vivo 
de compostos, dentre outros. Desta forma, o grupo de pesquisa 
em química medicinal computacional vem empregando diversas 
metodologias para melhor compreender os principais fatores 
relacionados com a interação entre ligantes bioativos e alvos 
biológicas de grande relevância terapêutica.

In recent decades, one of the great revolutions in the drug de-
velopment is related to the use of computational methods in the 
discovery and design of new chemical entities (NCEs), possible 
candidates for future drugs. In this context, it is inserted mod-
eling chemistry which can be used in various stages of NCE 
development, such as data management and analysis, devel-
opment and organization of database, predicting biological 
property, and diversity and molecular similarity analyses, virtual 
screening, selection and classification of compounds, qualitative 
and quantitative relationships between structure (or property) 
and biological activity, statistical models predicting in vivo prop-
erties of compounds, among others. Thus, the research group in 
computational medicinal chemistry has employed various meth-
odologies to better understand the main factors related to the 
interaction between bioactive ligands and biological targets of 
great therapeutic relevance

Palavras-chave: Química Medicinal Computacional, Métodos 
de Química Teórica, Relação entre Estrutura e Atividade, Do-
cagem.

Key-words: Computational Medicinal Chemistry, Quan-
tum-chemical Methods, Quantitative Structure-Activity Rela-
tionships, Docking.



FAPESP, CNPq, CAPES, Ĺ Oreal/Academia Brasileira de Ciên-
cias/UNESCO.
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Resultados obtidos por métodos de química quântica.

Resultados obtidos a partir de estudos de química medicinal 
computacional.

1. SILVA, D. C.; LIMA, E. F.; ANDRICOPULO, A. D.; HONORIO, 
K. M.  Med. Chem., 9, 22-31, 2013. 
2. MALTAROLLO, V. G.; SILVA, D. C.; HONORIO, K. M. J. Braz. 
Chem. Soc., 23, 85-95, 2012. 
3. SALUM, L. B.; ANDRICOPULO, A. D.; HONORIO, K. M.  J. 
Mol. Graph. Model., 32, 19-31, 2012. 
4. LOZANO, N.; MALTAROLLO, V. G.; WEBER, K. C.; HONO-
RIO, K. M.; GUIDO, R. V.; ANDRICOPULO, A. D.; SILVA, A. B. F.  
Med. Chem., 8, 1045-1056, 2012. 
5. GERTRUDES, J. C.; MALTAROLLO, V. G.; SILVA, R. A.; 
OLIVEIRA, P. R.; HONORIO, K. M.; SILVA, A. B. F. Curr. Med. 
Chem., 19, 4289-4297, 2012. 
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V. C.; ANDRICOPULO, A. D.; DA SILVA, A. B. F.  Int. J. Quantum 
Chem., 112, 3364-3370, 2012. 
7. MALTAROLLO, V. G.; HONORIO, K. M. Chem. Biol. Drug 
Des., 8, 533-544, 2012. 
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34, 300-305, 2011. 
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33, 694-699, 2010. 
12. CARVALHO, L. F.; BITAR, R.; ARISAWA, E. A.; BRANDAO, 
A.; HONORIO, K. M.; CABRAL, L. A.; MARTINHO, H.; ALMEI-
DA, J.  Photomed. Laser Surg., 28, S111-S117, 2010. 
13. MALTAROLLO, V. G.; MELLO, P. H.; HONORIO, K. M.  J. 
Mol. Model., 16, 799-804, 2010. 
14. PEREIRA, F. D.; HONORIO, K. M.; SANNOMIYA, M.  Quím. 
Nova Escola, 32, 73-77, 2010. 
15. WEBER, K. C.; SALUM, L. B.; ANDRICOPULO, A. D.; HON-
ORIO, K. M.; SILVA, A. B. F.  Eur. J. Med. Chem., 45, 1508-1514, 
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Inovação e Empreendedorismo Innovation and Entrepreneurship

As pesquisas desenvolvidas pelo NEI – Núcleo de Empreende-
dorismo Inovador e GEHI – Grupo de Estudos em Habitats de 
Inovação são pesquisas voltadas para a investigação em áre-
as de Inovação e Empreendedorismo. Tem como finalidade 
investigar as relações teórico-práticas vinculadas a inovação 
tecnológica, inovação social e empreendedorismo no âmbito da 
universidade e do contexto sócio-econômico, envolvendo a in-
terface entre o mundo acadêmico e mundo empresarial. O NEI 
busca relacionar a universidade, a sociedade e o empreende-
dorismo abordando aspectos pedagógicos do ensino, pesquisa 
e extensão na área e apresenta, através de estudos de caso, 
passos transitados para conseguir disseminar a cultura do em-
preendedorismo no contexto de toda uma unidade de ensino. 
Com relação ao GEHI tem-se que  Habitats de inovação são 
ambientes propícios ao desenvolvimento contínuo de inovações 
tecnológicas. Os habitats constituem espaços de aprendizagem 
coletiva, intercâmbio de conhecimentos e práticas produtivas, 
de interação entre os diversos agentes de inovação: empresas, 
instituições de pesquisa, agentes governamentais. Incubadoras 
de empresas, parques tecnológicos, arranjos produtivos locais 
(APLs), hotéis de idéias/projetos, clusters industriais e empre-
sariais, consórcios são alguns exemplos usuais de habitats de 
inovação. Neste sentido, o grupo cria um ambiente favorável 
para a discussão e abordagem acadêmica do movimento, as-
sim como permite a criação de uma massa critica de talentos 
capazes de auxiliar interessados na definição de rumos e geren-
ciamento de tais habitats de inovação; desenvolvendo estudos 
sobre conhecimentos, informação e políticas de ciência, tecn-
ologia articulados à questão da sustentabilidade, bem como, 
estudos prospectivos sobre necessidades nacionais, regionais 
e locais de ciência, tecnologia e inovação, as relações univer-
sidade-sociedade e o desenvolvimento de tecnologias sociais.

The research developed by NEI - Center for Innovative Entre-
preneurship and GEHI - Study Group on Innovation Habitats are 
research-oriented research in areas of Innovation and Entre-
preneurship. It aims to investigate the theoretical and practical 
relations tied to technological innovation, social innovation and 
entrepreneurship within the university and the socio-economic 
context, involving the interface between academia and the busi-
ness world. The NEI seeks to relate the university, society and 
entrepreneurship addressing pedagogical aspects of teaching, 
research and outreach in the area and shows, through case stud-
ies, steps forward to achieve disseminate the culture of entre-
preneurship in the context of an entire teaching unit. Regarding 
GEHI has Habitats that are innovation environments conducive 
to the continued development of technological innovations. The 
habitats are spaces of collective learning, knowledge sharing 
practices and productive interaction between the different ac-
tors of innovation: companies, research institutions, government 
agents. Business incubators, technology parks, local productive 
arrangements (LPAs), hotels ideas / projects, industrial clusters 
and business consortia are examples of innovation usual habi-
tats. In this sense, the group creates a favorable environment for 
discussion and academic approach of the movement, as well as 
allowing the creation of a critical mass of talent that can assist 
stakeholders in defining direction and management of habitats 
such innovation, developing studies on knowledge, informa-
tion and policies for science, technology articulated the issue 
of sustainability, as well as prospective studies needs national, 
regional and local science, technology and innovation, universi-
ty-society relations and the development of social technologies.’

Palavras-chave: Empreendedorismo, Inovação Tecnológica e 
Inovação Social.

Key-words: Entrepreneurship, Innovation and Social
Innovation.



Coordenação: Profª Luciane Meneguin Ortega.
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 Financiamento Parcial do Governo do Estado de São Paulo 
para a construção do prédio da Incubadora Tecnológica e Social 
da USP Leste. Universidade de São Paulo: financiamento par-
cial da Universidade de São Paulo para a construção do prédio 
da Incubadora Tecnológica e Social da USP Leste, entre outros.

Financiamento

Incubadora Tecnológica e Social (HabITS) da USP Leste.

Programa Empreendedorismo-Escola

ORTEGA, L. M. Campos Leste da USP cria novas oportuni-
dades de negócios. Revista Prefeitos & Gestões SP., Edição Nº 
8 São Paulo - SP, p. 10 - 13, 02 de fev. de 2012. 

ORTEGA, L. M. Influenciando uma Instituição de Ensino através 
do Empreendedorismo. VII Congresso EGEPE. Florianópolis. 
EGEPE. São Paulo: Associação Nacional de Estudos em Em-
preendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, 2012. 

ORTEGA, L. M. O processo de Marketing em Incubadoras de 
Empresas. XV SIMPOI - Simpósio de Administração de Pro-
dução, Logística e Operações Internacionais. São Paulo: FGV, 
2012. 

ORTEGA, L. M. . Diretrizes para Estruturação de um Habitat de 
Inovação.. In: XII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos 
e Incubadoras de Empresas, 2012, Foz do Iguaçu. XII Seminário 
Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, 
2012.
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Linha de pesquisa: Research line:

Luciano Antonio Digiampietri
possui graduação (2002) e doutorado (2007) em Ciência da Computação pela UNICAMP. 
É professor pesquisador no Bacharelado e no Mestrado em Sistemas de Informação na 
EACH-USP. Tem experiência nas áreas de Biologia Computacional, Bancos de Dados, In-
teligência Artificial, Processamento de Imagens e Vídeos e Análise de Redes Sociais.

Curriculo Lattes: lattes.cnpq.br/1689147340536405

Grupo de Pesquisa CNPq: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?-
grupo=0067103WZ9GQ1B

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=9jjZobAAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: Digiampietri, L. A.; Digiampietri, Luciano A.; Digi-
ampietri, L.; Digiampietri, Luciano

Web-Site: http://each.uspnet.usp.br/digiampietri/

E-mail: luciano.digiampietri@gmail.com

Telefone: +55-11-3091-8916

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A1, Sala 110P

Gerenciamento de Workflows Científicos Scientific Workflows Management

Diversos ramos da ciência envolvem um grande uso de recursos 
computacionais. Com a grande disponibilização de ferramentas 
de software na forma de serviços Web, aplicações locais e bibli-
otecas de funções, surge a necessidade do desenvolvimento de 
meios automatizados para a composição dessas ferramentas 
de forma a prover funcionalidades mais complexas. Workflows 
são uma das formas de se organizar conjuntos de atividades 
com o objetivo de atingirem uma dada meta. Este projeto visa 
a desenvolver mecanismos de composição automática e ex-
ecução de workflows considerando as características sintáticas 
e semânticas das interfaces das atividades envolvidas na com-
posição.

Several scientific studies involve an intense use of computation-
al resources. The growth in the number of available software 
tools as Web services, local applications and functions libraries, 
made necessary the development of automatic ways to com-
pose these tools in order to provide more complex functionali-
ties. Workflows are one approach for organizing sets of activities 
in order to achieve a given goal.  This project aims to develop 
workflows automatic composition and execution mechanisms 
considering the syntactic and semantics characteristics of ac-
tivities’ interfaces.

Palavras-chave: Workflows Científicos, Composição Automáti-
ca, Integração e Interoperabilidade

Key-words: Scientific Workflows, Automatic Composition, Inte-
gration and Interoperability



Ariane Machado Lima, Edmir Parada Vasques Prado, Esteban 
Fernandez Tuesta, Fábio Nakano, José de Jesús Pérez Alcázar, 
Karina Valdivia Delgado, Luiz Paulo Moura Andrioli, Norton Tre-
visan Roman, Patrícia Rufino Oliveira, Rogério Mugnaini, Sara-
jane Marques Peres

Equipe

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq)

FinanciamentoCópia de tela da ferramenta de gerenciamento de workflows. 
O workflow desta tela contém um conjunto de atividades para 

o processamento de imagens de embriões de insetos de forma 
a identificar precisamente as posições de cada um de seus 

segmentos. Os workflows podem ser criados automaticamente 
ou manualmente através da interface gráfica e executam de 

maneira concorrente.

Resultado da execução do workflow da imagem anterior: 
análise morfológica de imagens de embriões. Diversas ativ-
idades foram executadas para filtrar e realçar a imagem de 

maneira a possibilitar a identificação dos segmentos/faixas de 
cada embrião.

Medeiros, C.B.; Alcazar, J.J.P.; Digiampietri, L.; Pastorello, G.Z.; 
Santanche, A.; Torres, R.S.; Madeira, E.; Bacarin, E.. WOODSS 
and the Web. SIGMOD Record, v.34, n.3, p.18, 2005.

Digiampietri, L.A.; Alcazar, J.J.P.; Medeiros, C.B.. An ontolo-
gy-based framework for bioinformatics workflows. IJBRA, v.3, 
p.268, 2007.

Barga, R.; Digiampietri, L.A.. Automatic Capture and Efficient 
Storage of eScience Experiment Provenance. Concurrency and 
Computation. Practice & Experience, v.20, p.419-429, 2008.

Zuniga, J.C.; Alcazar, J.J.P.; Digiampietri, L.. Implementation Is-
sues for Automatic Composition of Web Services. Workshops of 
the 21st DEXA, 2010.

Digiampietri, L.A.; Alcazar, J.J.P.; Freitas, R.S.; Araujo, J.C.; 
Ostroski, E.H.; Santiago, C.R.N.. Uso de Planejamento em In-
teligência Artificial para o Desenvolvimento Automático de Soft-
ware. AutoSoft 2011.
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Linha de pesquisa: Research line:

Luis Schiesari
Biólogo (USP), Mestre em Zoologia (USP) e em Ecologia (Univ de Michigan, EUA), PhD em 
Ecologia e Biologia Evolutiva (Univ de Michigan, EUA) e Livre-Docente em Ecologia (USP), 
com Pós-Doutorado em Ecotoxicologia (Univ de Medicina Veterinária de Viena, Áustria). 
Professor Associado de Gestão Ambiental e Orientador do PPG em Ecologia da USP.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3043536104564941

Grupo de Pesquisa CNPq: Ecologia Teórica e Aplicada em Paisagens Modificadas

ISI / Google Acadêmico: http://www.researcherid.com/rid/E-8624-2012

Nome em Citações Bibliográficas: Schiesari, L. ou Schiesari, L.C.

Web-Site: http://www.each.usp.br/lschiesa

E-mail: lschiesa@usp.br

Telefone: +55-11-3091-8120

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 350E

Ecologia teórica e aplicada em paisa-
gens degradadas

Theoretical and applied ecology in de-
graded landscapes

A demanda por comida, fibras e biocombustíveis imposta por 
uma população humana em crescimento vertiginoso torna a 
agricultura industrial uma atividade produtiva essencial. Ocorre 
que a agricultura é uma das atividades humanas mais danosas 
ao meio ambiente, estando diretamente envolvida na destruição 
e degradação de habitats nativos, na introdução de espécies 
exóticas, no sobreconsumo de recursos hídricos, na geração de 
gases estufa e na contaminação de ar, água e solos por fertili-
zantes e pesticidas. 
Nossa programa de pesquisa propõe testar a hipótese de que a 
conversão e uso da terra tem impacto substancial sobre comu-
nidades biológicas, bem como desvendar alguns dos principais 
vetores físico-químicos e mecanismos demográficos que medi-
am a perda, adição, ou substituição de espécies em paisagens 
degradadas. 
A busca por estas respostas está baseada num programa de 
pesquisa abrangente envolvendo amostragem, experimen-
tação, e modelagem; bem como compilação e síntese de bibli-
ografia relevante em bases de dados. O componente amostral 
consiste em amostragens quantitativas de propriedades abióti-
cas, produtores, consumidores e predadores em corpos d´água 
replicados distribuidos ao longo de um gradiente de degradação 
ambiental (floresta < pastagem < plantação) em dois contextos 
de campo de grande relevância ambiental, social e econômica: 
o interior de São Paulo, tradicional produtor de cana-de-açúcar, 
e as Cabeceiras do Rio Xingu, fronteira da expansão da soja no 
Mato Grosso. O componente experimental é realizado em esca-
las múltiplas – laboratório, mesocosmos e campo – de forma a 
maximizar o poder na detecção de relações de causa-e-feito en-
tre processos hipotetizados e padrões observados na natureza. 
Através deste programa de pesquisa pretendemos gerar conhe-
cimento que embase o desenvolvimento de práticas ambiental-
mente responsáveis de manejo da terra, rumo à conciliação da 
produção de alimentos com a conservação da biodiversidade e 
dos serviços ecossistêmicos.

The pressing demands for food, fiber and biofuels that are im-
posed by a precipitously growing human population turn indus-
trial agriculture into an essential productive activity. Not surpris-
ingly, however, agriculture involves both benefits and costs to 
the society. In particular, industrial agriculture is one of the most 
environmentally harmful human activities, being directly respon-
sible for native habitat degradation and destruction, introduction 
of invasive species, overconsumption of freshwater, emission 
of greenhouse gases and contamination of air, water and soil 
with fertilizers and pesticides. Our research programme aims at 
testing the hypothesis that land conversion and land use have 
significant  impacts on biological communities, as well as uncov-
ering some of the most important physico-chemical drivers, and 
demographic mechanisms, that mediate species losses, addi-
tions and replacements in degraded landscapes.
Answers to these questions are sought by a broad research pro-
gramme involving sampling, experimentation, and modeling; as 
well as the compilation and synthesis of literature data in da-
tabases. The sampling component consists in quantitative sur-
veys of abiotic properties, producers, consumers and predators 
in replicated water bodies distributed across gradients of envi-
ronmental degradation (forests  < pastures < plantations) in two 
contexts of high social, economic and environmental relevance: 
rural State of São Paulo, traditional producer or sugarcane, and 
the headwaters of Rio Xingu, frontier of soybean expansion in 
Southern Amazon. The experimental component is based on 
manipulation at multiple scales – lab, mesocosms, and field - 
to maximize the power in establishing clear cause-and-effect 
relationships between hypothesized processes and observed 
impacts. 
Ultimately, our research programme seeks to contribute with the 
development of environmentally responsible land management 
practices towards the reconciliation of food prodution with the 
conservation of biodiversity and ecosystem services.

Palavras-chave: ecologia, ecotoxicologia, biodiversidade, con-
servação, agricultura, ecossistemas aquáticos

Key-words: ecology, ecotoxicology, biodiversity, conservation, 
agriculture, freshwater ecosystems



Dr Luis Schiesari, Dra Cristina Adams, Dra. Maria Olimpia de 
Rezende, Dr. Evaldo Espíndola, Dr. Carlos Navas, Paulo Ilha, 
Mariana Moutinho, Bianca dos Santos, Daniel Negre, Ilberto Ca-
lado (USP), Dr. Alex Krusche (CENA-USP), Dra. Denise Rossa 
Feres, Dr. Eduardo Almeida (UNESP), Oswaldo Carvalho (Insti-
tuto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), Dra. Britta Grillitsch 
(Univ Viena, Austria), Dr. Theo Brock (Alterra, Holanda), Dr. Earl 
Werner, Dr. Scott Peacor, Dra. Ivette Perfecto
(Univ Michigan, EUA)

Equipe

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
World Bank / International Finance Corporation

Financiamento
A conciliação da produção de alimentos, fibras e biocombus-

tíveis com a conservação da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos está entre as mais desafiadoras questões 

ambientais do século XXI.

Estrutura trófica das comunidades aquáticas analisadas em 
nosso programa de pesquisa

Schiesari, L., A. Waichmann, T. Brock, C. Adams & B. Grillitsch. 
No prelo. Pesticide use and biodiversity conservation in the Am-
azonian agricultural frontier. Philosophical Transactions of the 
Royal Society B (Biological Sciences). 

Schiesari, L. 2012. Defensivos agrícolas: como evitar danos à 
saúde e ao meio ambiente. Série Boas Práticas 8. Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia. 12 pp. 

Peacor, S.D., K. Pangle,L. Schiesari & E. E. Werner. 2012. Scal-
ing-up anti-predator phenotypic responses of prey: impacts over 
multiple generations in a complex aquatic community. Proceed-
ings of the Royal Society B (Biological Sciences) 279 (1726):122-
128. 

Schiesari, L., & B. Grillitsch. 2011. Pesticides meet megadiversi-
ty in the expansion of biofuel crops. Frontiers in Ecology and the 
Environment 4(9):215-221. 

Verdade, V., A. Carnaval, M. T. Rodrigues, L. Schiesari, D. Pa-
van, J. Bertoluci. 2011. Decline of amphibians in Brazil. In. Heat-
wole, H. and M. Wilkinson (ed). Amphibian Biology v 9. Status of 
Decline of Amphibians: Western Hemisphere. Part 2: Uruguay, 
Brazil, Ecuador and Colombia. Chipping Norton, Australia: Sur-
rey Beatty and Sons, p. 85-127. 

Grillitsch, B. & L. Schiesari. 2010. Chapter 12. The ecotoxicology 
of metals in reptiles. Pp 341-451 In: Sparling, D.W., G. Linder & 
Bishop, C.A. & S. Krest (eds): Ecotoxicology of Amphibians and 
Reptiles, 2nd edition. CRC Press, New York, NY, USA. 

Schiesari, L., E. E. Werner, and G.W. Kling. 2009. Carnivory and 
resource-based niche differentiation in anuran larvae: implica-
tions for food web and experimental ecology. Freshwater Biology 
54: 572-586. 

Peacor, S., L. Schiesari & E.E. Werner 2007. Mechanisms of 
nonlethal predator effect on cohort size variation: ecological and 
evolutionary implications. Ecology 88: 1536-1547 . 

Schiesari, L., B. Grillitsch & H. Grillitsch. 2007. Biogeographic 
biases in research and their consequences for linking amphibian 
declines to pollution. Conservation Biology 21:465-471. 
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Linha de pesquisa: Research line:

Luis Paulo de Carvalho Piassi
Professor Associado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Bacharel e 
Licenciado em Física pela USP (1990), Mestre em Ensino de Ciências pela USP (1995), 
Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP, Livre-Docente em Artes, Cultu-
ra e Lazer pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (2012).

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7420619142693736

Grupo de Pesquisa CNPq: Interfaces

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=MEEIWWIAAAA-
J&hl=pt-BR

Nome em Citações Bibliográficas: PIASSI, L. P.

Web-Site: http://wwww.cienciamao.usp.br

E-mail: ippiassi@usp.br 

Telefone: +55-11-3091-8872

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A1, Sala T04J

Estudos críticos da fantasia e sua apli-
cação à educação em ciências

Critical studies of fantasy and its appli-
cation to science education

Tendo como pano de fundo os referenciais dos estudos culturais, 
nossa linha de pesquisa se propõe ao estudo das expressões 
do contrafactual e da fantasia em produções literárias, musicais 
e audiovisuais e manifestações a elas associadas, tendo como 
hipótese que tais expressões figurativizam relações de identi-
dade e diferença. O estudo investiga a fantasia manifestada nas 
produções midiáticas da cultura pop, sobretudo as voltadas ao 
público jovem, adolescente e infantil e suas semióticas visuais e 
textuais, incluindo filmes, quadrinhos, livros, seriados, vestuário, 
jogos, canções, bandas de música e congêneres e sua eventual 

Having as background the cultural studies references, our line of 
research proposes to study the expressions of the counterfactu-
al and the fantasy in literary, musical and audiovisual works and 
its associated manifestations, taking as hypothesis that such ex-
pressions depict identity and difference relationships. The study 
investigates the fantasy manifested in media productions of the 
pop culture, mainly that oriented to a young, teen and child pub-
lic and its visual and textual semiotics, including films, cartoons, 
books, animations, TV series, clothing, games, songs, music 
bands and counterparts and its eventual appropriation, adap-

Palavras-chave: mídias, fantasia, cultura pop, ensino de ciên-
cias, estudos culturais, alteridade

Key-words: media, fantasy, pop culture, science teaching, cul-
tural studies, otherness



Agatha Matias, Amanda Poletto, Caynnã Santos, Emerson 
Gomes, Emerson Santos, Fabiana Santos, Francisco Nasci-
mento Jr, Gabriela Arlindo, Gabriela Duarte, João Ramos, Luci-
ana Duarte, Luís Piassi, Maria Vitoreli, Natany Gomes, Patrícia 
Quitschal, Paula Araujo, Renata Teles, Ricardo Lacerda, Rosa-
na Souza, Rui Vieira, Tânia Vizachri, Tatiana Silva

Equipe

CNPq, Pró-Reitorias de Cultura e Extensão, de Graduação e de 
Pesquisa da USP

Financiamento

Teatro de fantoches em escola pública: adaptação do livro 
infantil para abordar questões éticas e ecológicas relaciona-

das aos animais

Grupo de pesquisa Interfaces em três momentos (2011 e 2012)

PIASSI, L. P. C. O segredo de Arthur Clarke: um modelo semióti-
co para tratar questões sociais da ciência usando a ficção 
científica. Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (Impres-
so), v. 14, p. 209-226, 2012. 
PIASSI, L. P. C. A perspectiva sociocultural da física nos ro-
mances de ficção científica de Arthur Clarke. Revista Brasileira 
de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 11, p. 205-226, 2011. 
PIASSI, L. P. C. Robôs e androides: a abordagem de questões 
sociopolíticas de ciência e tecnologia em sala de aula. Revista 
Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 11, p. 165-
184, 2011. 
PIASSI, L. P. C.; PIETROCOLA, M. Ficção científica e ensino 
de ciências: para além do método de encontrar erros em filmes. 
Educação e Pesquisa (USP. Impresso), v. 35, p. 525-540, 2009. 
PIASSI, L. P. C.; SANTOS, E. I.; VIEIRA, R. M. B.; FERREIRA, 
N. C. O discurso ideológico sobre Aristóteles nos livros didáti-
cos de Física. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 
Ciências, v. 9, p. 1-19, 2009. 
PIASSI, L. P. C. ; PIETROCOLA, M. . De olho no futuro: ficção 
científica para debater questões sócio-políticas de ciência e tec-
nologia em sala de aula. Ciência & Ensino (UNICAMP. Impres-
so), v. 1, p. 8, 2007.
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Linha de pesquisa: Research line:

Luiz Gonzaga Godoi Trigo
Professor Titular da EACH-USP (2011), livre docente em Lazer e Turismo (ECA USP, 2003), 
doutor em Educação (Unicamp, 1996), mestre em Filosofia da Educação (PUCC, 1988). 
Graduado em Filosofia e Turismo pela PUC-Campinas. Autor de vários artigos e livros sobre 
cultura, viagens, turismo, entretenimento e educação.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0322089095908308

Grupo de Pesquisa CNPq: Pesquisa, educação e atuação profissional em turismo e 
hospitalidade

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/scholar?start=0&q=luiz+Gon-
zaga+godoi+trigo&hl=pt-BR&as_sdt=0

Nome em Citações Bibliográficas: TRIGO, L.G.G.

Web-Site: http://luiztrigo.blogspot.com

E-mail: trigo@usp.br

Telefone: +55-11-99232.2424

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1 (Titanic), Sala 235F

Turismo étnico-afro no Brasil Ethnic-afro tourism in Brazil

A pesquisa desenvolve uma discussão teórica sobre turismo 
étnico-afro no Brasil, um ema recentemente valorizado por 
pesquisadores. A pesquisa possui três objetivos: revisar a 
história das culturas afro no Brasil; identificar como essas iden-
tidades são valorizadas; analisar destinos turísticos inseridos 
nesse contexto cultural.

The research develops a theoretical discussion on the ethnical 
Afro tourism in Brazil, a theme that just recently has deserved 
due attention from scholars, and is the motive to which this ap-
proach is justified. It has three objectives: 1) to review the history 
of Afro cultures in Brazil; 2) to identify forces that assure respect 
for this identities and, 3) to analyze how Afro destinations must 
be worked within this context.

Palavras-chave: turismo etno afro, cultura, planejamento Key-words: afro-ethnical tourism, culture, planing



Alexandre Panosso Netto José Roberto Yasoshima

Equipe

Não há financiamento.

Financiamento

Participação em uma coleção coordenada pelo colega da 
EACH, Eduardo Sanovicz, com livro em co-autoria com chris 
Cooper e M. Michael Hall, em um projeto editorial da Elsevier. 

Foto tirada no lançamento, em São Paulo.

Participação em projeto editorial internacional (London/New 
York: Routledge, 2012), como co-autor em capítulo.

TRIGO, Luiz G. G. . Existencialismo - um enfoque cultural. 1. ed. 
Curitiba: Ibpex, 2011. v. 1. 190p .

TRIGO, Luiz G. G. ; Cooper, C. ; Hall, C. M. . Turismo contem-
porâneo. 1. ed. São Paulo: Elsevier, 2011. v. 1. 176p .

TRIGO, Luiz G. G. ; PANOSSO NETTO, A. ; SILVA, FJP . Pro-
grama de qualificação a distância para o desenvolvimento do 
turismo: formação de gestores das políticas públicas do turismo. 
1. ed. Florianópolis: SEAD/FAPEU/UFSC, 2009. v. 1. 308p .

TRIGO, Luiz G. G. ; PANOSSO NETTO, A. . Cenários do turismo 
brasileiro. 1. ed. São Paulo: Aleph, 2009. v. 1.

TRIGO, Luiz G. G. . Pensamento filosófico - um enfoque educa-
cional. 1. ed. Curitiba: Ibpex, 2009. v. 1. 230p .

Artigos (últimas publicações)

PANOSSO NETTO, A. ; TRIGO, Luiz G. G. ; COSTA, H. . Comu-
nicação sobre evento. International conference. Gender issues: 
Implications for leisure and tourism.. Turismo: Visão e Ação (On-
line), v. 14, p. 1-6, 2012.

TRIGO, Luiz G. G. ; Mazzaro, R. M. . Movimentos Globais e 
Cenários em Turismo: uma realidade dinâmica, uma viagem ao 
futuro. Revista Turismo em Análise, v. 23, p. 486-508, 2012.

PANOSSO NETTO, A. ; TRIGO, Luiz G. G. . Indicadores de 
Cientificidade do Turismo no Brasil. Revista Turismo & Desen-
volvimento, v. 1, p. 387-397, 2010.

Capítulos de livros (últimas publicações)

TRIGO, Luiz G. G. . Os novos clusters do entretenimento. In: 
Mario Carlos Beni. (Org.). Turismo: planejamento estratégico e 
gestão. 1ed.Barueri, SP: Manole, 2012, v. 1, p. 345-364.

TRIGO, Luiz G. G. ; PANOSSO NETTO, A. ; LEAL, S. R. . Tour-
ism education and research in Brazil. In: Guilherme Lohmann; 
Dianne Dredge. (Org.). Tourism in Brazil - Environment, man-
agement and segmentes. 1ed.Oxon: Routledge, 2012, v. 1, p. 
173-188

TRIGO, Luiz G. G. . Brazil: The CVC Tour Operator case in 
Brazil. In: Weiermair, Klaus;Keller, Peter;Pechlaner, Harald;Go, 
Frank M.. (Org.). Innovation and entrepreneurship. 1ed.Berlim: 
Erich Schmidt Verlag, 2010, v. , p. 31-43.
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Linha de pesquisa: Research line:

Luiz Paulo Moura Andrioli
Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Mackenzie (87); 
Mestrado em Genética pelo IB-USP (94); Doutorado em Bioquímica pelo IQ-USP (99); 
Pós-Doutorado em Biologia do Desenvolvimento na New York University, NY, EUA (99-02); 
Jovem Pesquisador FAPESP no IB-USP (03-08); Professor Doutor da EACH (desde 2008).

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6095210189679861

Grupo de Pesquisa CNPq: Bioinformática e Informática Médica - USP

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=cyM8KRIAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: Andrioli, LP; Andrioli, LPM

Web-Site: http://http//www.each.usp.br/lpma

E-mail: ipma@usp.br 

Telefone: +55-11-3091-1027

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A1, Sala 104E

Genética Molecular e Biologia do Desen-
volvimento

Genetics and Developmental
Biology

No laboratório investigamos mecanismos de regulação da tran-
scrição que determinam a expressão diferencial dos genes que 
controlam o programa genético responsável pela formação 
do padrão corporal dos animais. Nossos estudos incorporam 
genética, biologia celular e molecular, bioquímica e bioinformáti-
ca. O foco de pesquisa do laboratório são estudos da cascata 
de segmentação do organismo modelo Drosophila melano-
gaster. Outro foco de nosso interesse é a análise comparativa 
do desenvolvimento entre insetos e para isso, investigamos a 
segmentação em outras espécies. Recentemente introduzimos 
no laboratório estudos do início do desenvolvimento em inver-
tebrados marinhos, assunto pouco estudado do ponto de vista 
molecular.

In the laboratory we investigate regulatory mechanisms of tran-
scription that lead to the differential gene expression of genes 
that control the genetic developmental program responsible for 
the body pattern formation in animals. In our studies we incor-
porate genetics, molecular and cellular biology, biochemistry 
and bioinformatics. The focus of research in the laboratory is the 
segmentation cascade of the model organism Drosophila mela-
nogaster. Other focus of our interest is the comparative analysis 
of the development among insects and for this, we investigate 
segmentation in other species. Recently we introduced in the 
laboratory studies of the early development of marine inverte-
brates, a subject poorly investigated in molecular terms.

Palavras-chave: expressão gênica, transcrição, segmentação, 
Drosophila, formação e evolução corporal

Key-words: gene expression, transcription, segmentation, 
Drosophila, body pattern formation and evolution
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Cascata de segmentação de Drosophila. (a) Concentração 
e distribuição de produtos dos genes maternos ao longo do 

eixo anterior (Ant)- posterior (Post) do embrião da Drosophila: 
mRNA (à esquerda) e proteína (à direita). As proteínas mater-
nas (Bcd, Hb, Nos, Cad) desencadeiam a expressão temporal 
de genes zigóticos gap (b), pair-rule (c) e segmenty- polarity 

(d), levando a segmentação do embrião.

Hibridação in situ de genes pair-rule. Embriões transgênicos 
de Drosophila expressando o gene gap hkb ao longo de toda 

região ventral mostram o efeito específico da repressão de 
hkb na sua intersecção com a porção ventral das faixas 1 e 2 
de h (A), eve (B), run (C) e ftz (D). Os embriões são da mesma 

idade, estão de lado, com sua região anterior à 
frente e ventral abaixo.

Andrioli LP. 2012. Toward new Drosophila paradigms. Genesis, 
50(8):585-598. 

Andrioli LP, Digiampietri LA, de Barros LP, Machado-Lima A. 
2012. Huckebein is part of a combinatorial repression code in 
the anterior blastoderm. Dev Biol, 361(1):177-185. PMID:

Ribeiro TC, Ventrice G, Machado-Lima A, Andrioli LP. 2010. 
Investigating giant (Gt) repression in the formation of partially 
overlapping pair-rule stripes. Dev Dyn, 239(11):2989-2999.

Andrioli LP, Gorab E, Amabis JM. 2008. The DNA puff 4C ex-
presses a salivary secretion protein in Trichosia pubescens (Dip-
tera; Sciaridae). Arch Insect Biochem Physiol, 67(2):76-86.

Andrioli LP, Oberstein AL, Corado MS, Yu D, Small S. 2004. 
Groucho-dependent repression by Sloppy-paired 1 differentially      
positions anterior pair-rule stripes in the Drosophila embryo. Dev 
Biol, 276(2):541-551.

Andrioli LP, Vasisht V, Theodosopoulou E, Oberstein A, Small 
S. 2002. Anterior repression of a Drosophila stripe enhancer 
requires three position-specific mechanisms. Development, 
(21):4931-4940.
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Luiz Menna-Barreto
Graduação em Ciências Biomédicas FMRP/USP em 1973, mestrado na FMR-
PUSP em 1976 e o doutorado no ICB/USP em 1981. Atividades de pesquisa na 
grande área de sistema nervoso e comportamento. Desde 1981 me dedico a 
área da cronobiologia. Sou um dos responsáveis pela introdução da pesquisa 
em cronobiologia no Brasil e na América Latina.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6262673963010890 

Grupo de Pesquisa CNPq: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.
jsp?pesq=6262673963010890 

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?user=nq3SSaoAAAA-
J&hl=pt-BR 

Nome em Citações Bibliográficas: Menna-Barreto, L. 

E-mail: menna@usp.br 

Telefone: +55-11-3091-8831 

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1, Sala 252

Cronobiologia - organização temporal 
da matéria viva

Chronobiology - temporal organization 
of life

Tenho trabalhado com diversos modelos animais na área da 
cronobiologia, de peixes cavernícolas a roedores, sendo meu 
foco principal a área da cronobiologia humana. Nessa área me 
ocupo de desafios temporais presentes nos horários escolares, 
horários de trabalho, mudanças de fuso horário, padrões do 
ciclo vigília/sono ao longo do desenvolvimento e em distintas 
condições ambientais.

I have been working with several animal modes in the field of 
chronobiology, from cave fishes to rodents, my main interest is 
on human chronobiology. In this field I study temporal challeng-
es prsent in school schedules, working hours, time zone chang-
es, patterns of the sleep/wake cycle along development and un-
der distinct environmental conditions.

Palavras-chave: cronobiologia, modelos humanos, desenvolvi-
mento, ontogênese, desafio temporal

Key-words: chronobiology, human models, development, on-
togeny, temporal challenge
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Relógio segundo Salvador Dali - sugiro apreciar como um 
convite a pensar o tempo como produção humana

Vista da janela de um convento em Erice (Sicília, Itália) onde 
participei de seminário sobre ensino de cronobiologia

Biological Rhythm Research
Publication details, including instructions for authors and sub-
scription information: http://www.tandfonline.com/loi/nbrr20 
External temporal organization in biological rhythms Luiz Men-
na-Barreto a & Antoni Díez-Noguera b a Escola de Artes, Ciên-
cias e Humanidades, Universidade de São Paulo, São, Paulo, 
Brazil b Departament de Fisiologia, Facultat de Farmàcia, Uni-
versitat de Barcelona, Barcelona, Spain Available online: 21 Nov 
2011

To cite this article: Luiz Menna-Barreto & Antoni Díez-Noguera 
(2011): External temporal organization in biological rhythms, Bi-
ological Rhythm Research, DOI:10.1080/09291016.2011.638111
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09291016.2011.6
38111
Biological Rhythm Research 2011, 1–12, iFirst article
External temporal organization in biological rhythms Luiz Men-
na-Barreto a* and Antoni Díez-Noguera b aEscola de Artes, 
Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Pau-
lo, Brazil; bDepartament de Fisiologia, Facultat de Farma`cia, 
Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain (Received 1 Sep-
tember 2011; final version received 23 October 2011) 
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Linha de pesquisa: Research line:

Madalena Pedroso Aulicino
Formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, em 1971, completou o 
ensino fundamental e médio em escolas públicas do Estado de São Paulo e começou sua 
carreira profissional como professora de Geografia também em escola pública.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7851122716655864

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.fr/citations?user=co8dG20AAAAJ&hl=fr

Nome em Citações Bibliográficas: AULICINO, Madalena Pedroso; AULICINO, M.P.

E-mail: mada.lzt@usp.br 

Telefone: +55-11-3091-8904

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio A1, Sala 210

Turismo, desenvolvimento, impactos so-
cioeconômicos, cultura, lazer e identi-

tourism, development, socioeconomic 
impacts, Culture, leisure and identity

Duas linhas de pesquisa se mantém em curso. Uma sobre a 
relação entre a atividade turística e o processo de desenvolvi-
mento, por meio de repercussões sociais e econômicas, em nív-
el local e regional, com destaque para a organização regional, 
que se configura estratégica diante das condições de funcion-
amento do mercado global. Outra linha de pesquisa refere-se 
a questões culturais entrelaçadas à comunicação on line e a 
mídias de massa da sociedade da informação, e que tem práti-
cas de lazer como instrumentos de dominação ideológica com 
repercussões sobre a consciência de classe, sobre processos 

Two research is still ongoing. One on the relationship between 
tourism and development process through social and economic 
repercussions in local and regional level, with emphasis on the 
regional organization, which sets forth strategic operating con-
ditions of the global market. Another line of research relates to 
cultural issues intertwined with online communication and mass 
media information society, and has leisure practices as instru-
ments of ideological domination with repercussions on class 
consciousness on socialization processes and still on commu-
nity relations.

Palavras-chave: Turismo. Desenvolvimento Cultura. Lazer. 
Consciência de Classe.

Key-words:  tourism. Development. Culture. Leisure. Class 
Consciousness



Projeto Rondon: Cabrobó, Pernambuco - 2010

AULICINO, Madalena Pedroso. O lazer e o Escola Pública de 
Ensino Médio em Ermelino Matarazzo. Licere. Centro de Estu-
dos de Lazer e Recreação. (On line). v. 14, 2011.

AULICINO, Madalena Pedroso. Turismo e desenvolvimento re-
gional: um estudo no Estado de São Paulo. Turismo em análise.  
v. 22, 2011.

AULICINO, Madalena Pedroso. Inventários de Lazer e Turismo: 
de um contexto mais amplo ao trabalho de campo. LAGE, Bea-
triz Helena Gelas (org.). Lazer e Turismo: conceitos e reflexões 
II. 1ed. São Paulo: Plêiade, 2009.

AULICINO, Madalena Pedroso. Lições de Geografia entre Tu-
rismo e Hotelaria. CIRILO, Lecy, FURTADO, Silvana (org.) Turis-
mo e hotelaria: uma visao multidisciplinar. São Paulo: Anhembi 
Morumbi, 2007.

AULICINO, Madalena Pedroso. Turismo e estâncias: impactos e 
benefícios para os municípios. São Paulo: Futura, 2001.

AULICINO, Madalena Pedroso. Algumas implicações da ex-
ploração turística dos recursos naturais. RODRIGUES, Adyr Ba-
lastreri (org.) Turismo e ambiente – reflexões e propostas. São 
Paulo: Hucitec, 1997

AULICINO, Madalena Pedroso. Turismo e estâncias: impactos 
positivos. Turismo em Análise. São Paulo, v.5, n.2, 1994
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Marcelo Antunes Nolasco
Graduado em Ciências Biológicas (UFSCar,1988), Mestre em Bioengenharia (USP,1993), 
Doutor em Eng. Hidráulica e Saneamento (EESC-USP,1998), Pós-Doutorado em Eng. Am-
biental (UFPR,2004), Livre Docente (USP,2012). Atua na área de saneamento ambiental. É 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1145872018010727

Grupo de Pesquisa CNPq: GEPASS - “Grupo de Estudo e Pesquisa em Água, Sanea-
mento e Sustentabilidade”

ISI / Google Acadêmico: http://www.researcherid.com/rid/A-2082-2010

Nome em Citações Bibliográficas: Nolasco, M. A.; Nolasco, Marcelo Antunes; 

Web-Site: http://www.each.usp.br/mnolasco

E-mail: mnolasco@usp.br

Telefone: +55-11-3091-8902
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000 - Prédio I-1 - 3º andar, Sala 337

Caracterização, tratamento e reúso de 
águas residuárias

Wastewater characterization, treatment 
and reuse

As atividades desenvolvidas em nosso Grupo de Pesquisa GEPASS 
e no Laboratório de Saneamento Ambiental consistem nos estudos 
de processos e de tecnologias ambientais, no desenvolvimento de 
métodos para remediação de águas em áreas urbanas e periurba-
nas, em estudos de recuperação de áreas degradadas, no aprimo-
ramento da instrumentação analítica de caracterização da poluição, 
estudos experimentais de processos de controle de processos am-
bientais e tecnológicos, na avaliação impactos da poluição à saúde 
humana e ambiental. Algumas temáticas relacionadas direta e indi-
retamente à poluição e seu controle trabalhadas em nosso Grupo 
de Pesquisa incluem:
A avaliação da qualidade da água superficial (mananciais) e subter-
rânea em termos qualitativos destinadas ao abastecimento humano;
Desenvolvimento de protótipos em escala laboratorial e pilotos para 
o tratamento de poluentes convencionais e não-convencionais para 
a purificação de água para consumo humano.
Estudos sobre o desenvolvimento de tecnologias simplificadas com 
vistas à redução dos atuais déficits de saneamento básico, espe-
cialmente esgotamento sanitário e resíduos sólidos, em áreas pe-
riurbanas.
A caracterização de problemas decorrentes do acúmulo de polu-
entes no ambiente e seus efeitos sobre a saúde humana e sobre a 
socioeconomia local.
O desenvolvimento de metodologias de amostragem e caracter-
ização de poluentes nos diversos compartimentos ambientais;
O tratamento, a utilização e valorização de resíduos urbanos (águas 
residuárias e resíduos domiciliar) com vistas a produção de energias 
renováveis e/ou aproveitamento e valorização de seus subprodutos.
Desenvolvimento de bioindicadores para medir a poluição ambien-
tal.
Produção de material a partir das atividades desenvolvidas no Lab-
oratório para divulgação ao publico para aumentar a consciência da 
população sobre os problemas relacionados a poluição equestões 
de saneamento;
Estudos de habitação sustentável, reúso de água, eficiência en-
ergética dentre outros.

 The activities developed in our Research Group –GEPASS 
and in the Sanitation Laboratory  consist in the construction of 
scientific knowledge and involves the study of processes and 
environmental technologies in developing methods for remedi-
ation of contaminated waters in urban and peri-urban studies, 
improvement of analytical instrumentation for characterization 
pollution, experimental studies of processes controlling environ-
mental and technological processes, in assessing the impact 
of pollution on human health. Some issues related directly and 
indirectly to pollution and worked in the our Research Group in-
clude: 1) Assessing the quality of surface water (springs) and 
underground qualitatively intended for human supply; 2) Devel-
opment of prototypes in the laboratory scale and pilot for treating 
pollutants conventional and unconventional for the purification 
of drinking water. 3) Studies on the development of technolo-
gies simplified in order to reduce the current deficit of sanita-
tion, especially wastewatwer treatment; 4) The characterization 
of problems arising from the accumulation of pollutants in the 
environment and their effects on human health and socioeco-
nomical asécts; 5) The development of methods for sampling 
and characterization of pollutants in different environmental 
compartments ; 6) The processing, use and recovery of munic-
ipal solid and wastewater in order to produce renewable energy 
and/or recovery of byproducts. 8) Development of bioindicators 
to measure pollution; 9) Studies of sustainable housing, water 
reuse, energy efficiency.

Palavras-chave: Tratamento de águas residuárias, micropolu-
entes, reúso, sustentabilidade;

Key-words: Wastewater treatment, micropollutants, reuse, sus-
tainability;
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Bench Scale constructed wetlands for municipal landfill lea-
cheate treatment - Environmental Sanitation Laboratory, EACH/

USP (2012).

Logo do GEPASS: Grupo de Pesquisa EACH/USP

RIBEIRO, E. N. ; NOLASCO, M. A. ; SOUSA JUNIOR, W. C. ; 
Urruchi, W.M.I. ; JULIO, M. . Rainwater characterisation and its 
potential use in a Brazilian airport plant. International Journal of 
Environmental Engineering (Print), v. 4, p. 394, 2012. 
RIBEIRO, E. N. ; SOUSA JUNIOR, W. C. ; NOLASCO, M. A. ; De 
Julio, M. ; Urruchi, W.M.I. . Airports and environment: proposal 
of wastewater reuse at São Paulo International Airport (10.1002/
clen.201100682). Clean (Weinheim. Internet), v. 40, 2012. 
Froehner, Sandro; Machado, Karina Scurupa ; Stefen, Elisa ; No-
lasco, Marcelo. Occurrence of Sexual Hormones in Sediments 
of Mangrove in Brazil. Water, Air and Soil Pollution (Print), 2011. 
de la Vega-Leinert, A. Cristina ; NOLASCO, Marcelo Antunes 
; Stoll-Kleemann, Susanne . UNESCO Biosphere Reserves in 
an Urbanized World. Environment (Washington, D.C.), v. 54, p. 
26-37, 2011. 
DOUBRAWA, Amanda ; NOLASCO, M. A. Avaliação de uma tril-
ha interpretativa monitorada como instrumento de aprendizagem 
em educação ambiental. Educação Ambiental em Ação, v. 31, 
2010. 
RIBEIRO, E. N. ; Urruchi, W.M.I. ; SOUSA JUNIOR, W. C. ; 
Souza, E.C. ; NOLASCO, M. A. Uso eficiente da água em in-
stalações aeroportuárias: o caso do Aeroporto Internacional de 
São Paulo. Revista DAE, v. 180, p. 71-78, 2009. 
BARBOSA, Samuel Alves ; NOLASCO, Marcelo A. Pós-trata-
mento de Efluente de Tanque Séptico por um Biofiltro Aerado 
Submerso. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales: 
Investigación, desarollo y práctica, v. 1, 2007. 
BUZZINI, Andréa ; NOLASCO, M. A.; PIRES, Eduardo Cleto; 
SPRINGER, Allan M . Evaluation of aerobic and anaerobic treat-
ment of Kraft pulp mill. Water Practice & Technology, v. 001, 
2006. 
BOSSLE, Renato Cabral; NOLASCO, M. A. Impactos das 
variáveis de uso e ocupação do solo na degradação da quali-
dade da água na Bacia Hidrográfica do Rio Arujá (São José dos 
Pinhais-PR). Revista Acadêmica. Ciências Agrárias e Ambien-
tais, v. 4, p. 46-53, 2006. 
NOLASCO, M. A.; ABDANUR, Adriano . Remediação de Água 
Subterrãnea Contaminada por Hidrocarbonetos. . Revista 
Acadêmica. Ciências Agrárias e Ambientais, v. 3, 2005. 
NOLASCO, M. A. ; CAMPOS, A. ; SPRINGER, Allan M ; PIRES, 
Eduardo Cleto. Lysis and recycle to control excess sludge pro-
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effect of chlorinated organic compounds. Water Science and 
Technology, London, v. 46, n. 10, p. 55-61, 2002. 
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Marcelo de Souza Lauretto
Graduado em Ciências da Computação pela UFMS (1992), mestre em Matemática Aplicada 
(1996) e doutor em Bioinformática (2007) pela USP. Atuais áreas de pesquisa: Aprendizado 
de máquina; Estatística computacional; Testes de hipóteses Bayesianos; Análise quantitati-
va de risco microbiológico; Inteligência artificial aplicada a finanças.
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Métodos de Estimação de Parâmetros e 
Seleção de Modelos em Regressão so-
bre Dados Composicionais

Methods for Parameter Estimation and 
Model Selection in Compositional Data 
Regression

Dados composicionais consistem em vetores cujos compo-
nentes são proporções ou percentuais de um certo total, e 
surgem com grande freqüência em diversas áreas. Seu espaço 
amostral é o Simplex, com características bastante distintas do 
Espaço Euclidiano. Assim, métodos de regressão construídos 
para dados não restritos fornecem frequentemente inferências 
inadequadas quando aplicados sobre dados composicionais. 
Uma das abordagens para regressão sobre dados composicio-
nais é o modelo de regressão Dirichlet, no qual se considera 
que o vetor resposta segue uma distribuição Dirichlet D(a_1, 
a_2, ..., a_D). Dado um vetor de covariáveis x = (x_1, x_2, ..., 
x_C), um modelo de regressão é obtido de forma imediata, ao 
considerar-se cada parâmetro a_j como uma função positiva de 
x. Dessa forma, obtém-se uma distribuição Dirichlet condicion-
al em x. O objetivo geral dessa linha de pesquisa é estender 
a implementação de métodos de estimação de parâmetros e 
seleção de modelos na análise de regressão sobre dados 
composicionais, com especial ênfase na Regressão Dirichlet 
e nas transformações do Simplex sobre o Espaço Euclidiano. 
Os objetivos específicos são: a) Desenvolver métodos de se-
leção de modelos para regressão Dirichlet baseados no teste 
de significância FBST (Full Bayesian Significance Test) b) Inves-
tigar outras funções de ligação além da função identidade na 
regressão Dirichlet, com especial ênfase na resolução de prob-
lemas de instabilidade numérica através da adoção de métodos 
de regularização; c) Investigar métodos baseados em transfor-
mações Simplex-Espaço Euclidiano; d) Desenvolver uma bibli-
oteca computacional para modelos de regressão sobre dados 
composicionais, para livre distribuição.

Compositional data consist of vectors which components are 
proportions or percentages of a whole, and arise very often in 
several areas. Their sample space is the Simplex, with quite dis-
tinct features in comparison with Euclidean Space. So, regres-
sion methods designed to unconstrained data may frequently 
provide inadequate inferences when applied to compositional 
data. One approach for regression on compositional data is 
the Dirichlet regression, which assumes that the response vec-
tor follows a Dirichlet distribution D(a_1, a_2, ..., a_D). Given 
a covariate vector x = (x_1, x_2, ..., x_C), a regression model 
is promptly obtained, by considering each parameter a_j as a 
positive function of x, and thus obtaining a Dirichlet distribution 
conditional on x. The main objective of our research is to extend 
some methods for parameter estimation and model selection in 
the context of compositional data regression, with special focus 
on Dirichlet Regression and maps of Simplex over the Euclide-
an space. The specific objectives are: a) To develop methods 
for model selection in Dirichlet regression based on the Full 
Bayesian Significance Test (FBST); b) To explore possible link 
functions and to implement efficient methods for parameter esti-
mation; c) To study methods based on transforms from Simplex 
to Euclidean Spaces; d) To develop an open-source library for 
regression models for compositional data.

Palavras-chave: Regressão Dirichlet, Dados composicionais, 
Estimação de parâmetros, Seleção de modelos

Key-words: Dirichlet regression, Compositional data, Parame-
ter estimation, model selection
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Exemplo de aplicação de regressão sobre dados composi-
cionais: Modelagem das concentrações de areia, silte e argila 
em solo do leito de lagos, em função de sua profundidade. As 
curvas nos gráficos representam dois modelos de Regressão 

Dirichlet, ajustados com polinômios de primeira e segunda 
ordem (linhas contínuas e tracejadas, respectivamente).

Modelagem dos percentuais do orçamento familiar gasto em 
moradia, alimentação, serviços e outras despesas, em função 
da renda mensal total (eixo horizontal) e do sexo do(a) chefe 

do domicílio: masculino (pontos azuis) e feminino (pontos 
vermelhos).

CAMARGO, A. P. ; STERN, J. M. ; LAURETTO, M. S. . Estima-
tion and model selection in Dirichlet regression. AIP Conference 
Proceedings, v. 1443, p. 206-213, 2012.
BERNARDO, G. G. ; LAURETTO, M. S. ; STERN, J. M. . The 
Full Bayesian Significance Test for Symmetry in Contingency 
Tables. AIP Conference Proceedings, v. 1443, p. 198-205, 2012.
LAURETTO, M.S.; NAKANO, F.; FARIA JR, S.R.; PEREIRA, 
C.A.B. ; STERN, J.M. A straightforward multiallelic significance 
test for the Hardy-Weinberg equilibrium law. Genetics and Mo-
lecular Biology (Impresso), v. 32, p. 619-625, 2009.
LAURETTO, M. S. ; STERN, J M . FBST for Mixture Model Se-
lection. AIP Conference Proceedings, Melville, v. 803, p. 121-
128, 2005.
LAURETTO, M. S. ; STERN, J. M. . Testing significance in Bayes-
ian classifiers. In: K. Nakamatsu; J. M. Abe. (Org.). Frontiers in 
Artificial Intelligence and Application Series - Advances in Logic 
Based Intelligent Systems. Amsterdam: IOS Press, 2005, v. 132
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Marcelo Fantinato
Bacharel em Ciência da Computação (UEM-PR, 1999); Mestre em Engenharia Elétrica 
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Linha de Produto para Gestão de Pro-
cessos de Negócio

Product Line for Business Process Man-
agement

O objetivo desta pesquisa é oferecer uma abordagem completa 
de Linha de Produto (PL - Product Line) para a gestão dinâmica 
de processos de negócio baseados em serviços web, centrada 
em templates de contratos eletrônicos envolvendo organizações 
cooperativas. Linha de Produto é uma abordagem da engen-
haria de software que visa racionalizar o reúso no desenvolvi-
mento de sistemas, a qual pode ser adaptada para a Gestão de 
Processos de Negócio (BPM - Business Process Management). 
Um grande desafio é criar uma PL com aspectos dinâmicos, 
normalmente não necessários no desenvolvimento de software 
convencional, mas necessário para o contexto de BPM baseado 
em SOA. Diferentes aspectos técnicos, de processo e organiza-
cionais devem ser considerados nesta linha de pesquisa.

Providing a complete Product Line (PL) approach for the dy-
namic Business Process Management (BPM) based on Web 
services, focusing on artifacts reuse and electronic contract 
templates involving the cooperative organizations. Product Line 
is a software engineering approach whose goal is the systemat-
ic reuse in the development of systems, which can be adapted 
to the Business Processes Management. A major challenge in 
this project is to create a PL with dynamic aspects, usually not 
necessary in conventional software development, but necessary 
for the SOA-based BPM context. Different technical, process 
and organizational aspects should be considered within this re-
search line.

Palavras-chave: Linha de Produto, Gestão de Processos de 
Negócio, Arquitetura Orientada a Serviços

Key-words: Product Line, PL, Business Process Management, 
BPM, Service-oriented Architecture, SOA
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Interação Humano-Computador Human-Computer Interaction

A usabilidade é um requisito valioso para os produtos de Sistemas 
de Informação. A avaliação de usabilidade está cada vez mais se 
tornando uma parte importante do processo de desenvolvimento 
de software. Entre as atividades desenvolvidas por este pesquisa-
dor destacam-se: (a) uma abordagem para suportar avaliação de 
usabilidade de sistemas web por meio da análise de arquivos de 
log dos servidores web. A metodologia desenvolvida neste trabalho 
consiste em filtrar arquivos de log, para capturar as tarefas realiza-
das, e comparar com um modelo descritivo das tarefas possíveis 
de serem desempenhadas em um website. As tarefas realizadas 
são descritas pelos recursos web essenciais para o cumprimento 
dessas tarefas. As métricas de usabilidade obtidas deste processo 
podem indicar possíveis problemas de usabilidade. (b) desenvolver 
uma ferramenta que faça uma coleta automatizada dos elemen-
tos de interação dos websites para servir de suporte e apoio no 
processo de avaliação de usabilidade, tornando-os, desta maneira, 
mais claros e com maior possibilidade da interação com o usuário 
ser realizada de forma mais eficaz e eficiente. No desenvolvimen-
to das atividades relacionadas a esta proposta de trabalho estão 
sendo propostos o projeto e a implementação de uma ferramenta 
que automatizadamente informe quais os elementos de interação 
estão contidos em cada uma das páginas dos websites a serem 
avaliados. Tal coleta visa auxiliar no desenvolvimento de ferra-
mentas que apoiem a avaliação da usabilidade, tanto de forma 
automatizada quanto por meio da apresentação de questionári-
os confeccionados de forma prática, pois irão apresentar apenas 
perguntas específicas aos elementos de interação que realmente 
estejam contidos nos websites. (c) Implementa136ção do aplicativo 
ErgoSV. Esta ferramenta utilizara a abordagem de observa136ção 
de usuário com foco nas técnicas de lmagem e verbaliza136cção. 
Uma aplica136ção que possa registrar imagens da face do usuário 
e coletar palavras pronunciadas que representem o pensamento do 
utilizador poderia gerar insumos sobre a qualidade da intera136ção 
automaticamente, utilizando os dados coletados nos teste. Pre-
tende-se obter como resultado um aplicativo de automa136ção das 
atividades de interpreta136ção dos dados da avalia136ção e, as-
sim, reduzir tempo, custo, problemas de locomo136ção e carga de 
trabalho do avaliador

Usability is a valuable requirement for Information Systems’ prod-
ucts. Usability evaluation is increasingly becoming an important 
part of software development process. Among the activities devel-
oped by this researcher are: (a) an approach for supporting usability 
evaluation of web systems by analyzing log files of web servers. 
The methodology developed in this work is to filter log files, to cap-
ture the tasks performed, and compare with a model describing the 
possible tasks to be performed on a website. The tasks performed 
are described by web resources essential to the fulfillment of these 
tasks. The usability metrics obtained by this process can indicate 
possible usability problems. (b) to develop a tool that makes an au-
tomated collection of interaction elements of the websites to provide 
support and assistance in the evaluation of usability, making them, 
thus, lighter and more possibility of user interaction be carried out 
more effectively and efficiently. In the development of activities re-
lated to this proposed work are being proposed to design and im-
plement a tool that  tells which elements of interaction are contained 
in each of the pages of websites to be evaluated. This collection is 
intended to assist in the development of tools to support evaluation 
of usability, both automated and through the submission of ques-
tionnaires made   in practice, because they will only submit specific 
questions to the elements of interaction that are actually contained 
in the websites. (c) o develop the ErgoSV Software. This tool will 
support usability evaluation using the observation approach, main-
ly, filming and verbalization. A software that can register face imag-
es and words pronounced by user that represent his/her thought 
could create information about the interaction quality of software 
automatically. Intend to achieve as a result a software to automate 
the data processing and information interpretation tasks, reducing 
time and cost of evaluation and workload for the evaluator. 

Palavras-chave: Interação Humano-Computador, Usabilidade, 
Avaliação da Usabilidade 

Key-words: Human-Computer Interaction, Usability, Usability 
Evaluation
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Processos Inovadores Innovative Processes

Enfoca a atuação dos diversos players da atividade turística 
pertencentes ao setor público, ao mercado (consumidores, in-
termediários e fornecedores) e ao Terceiro Setor, bem como 
as situações/possibilidades de interação entre estes atores, a 
partir de estudos sobre temas como suporte de tecnologias da 
informação e da comunicação e dispositivos móveis, planeja-
mento turístico e desenvolvimento socioeconômico.

The ‘Innovative Processes’ research focuses on the tourism in-
dustry players - government, private sector (consumers, suppli-
ers) and the third sector, as well as the real interactions among 
them, considering previous researches on information technol-
ogy and the use of mobile devices, tourism planning and social/
economic development.

Palavras-chave: Turismo; Inovação; Desenvolvimento Turístico; 
Políticas de Turismo.

Key-words: Tourism; Innovation; Tourism Development; Tour-
ism Policy.
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Sociologia do Esporte Sociology Sport

Pesquisas Interdisciplinares em Sociologia do Esporte é um 
grupo de pesquisa que busca compreender o fenômeno espor-
tivo e sua relação com a sociedade. O grupo foca o estudo em 
três linhas de pesquisa, a primeira tem como foco entender o 
esporte pelo olhar das humanidades, buscando os motivos para 
a prática, às perspectivas sociais e a importância das políticas 
públicas no setor. A segunda linha investiga o fenômeno esporte 
com dimensões que vão além da própria prática, mas como algo 
no mundo contemporâneo que possibilita a intervenção na ed-
ucação, na transformação social e na qualidade de vida, por 
exemplo. A terceira linha tem como escopo a compreensão do 
futebol no Brasil. Os estudos têm como objetivo entender o pro-
cesso de desenvolvimento do futebol no Brasil, a partir da leitura 
da sua importância na sociedade contemporânea.

Interdisciplinary Research in Sociology of Sport is a research 
group that seeks to understand the sport phenomenon and its 
relationship with society. The group focuses on the study of 
three lines of research, the first focuses on understanding the 
sport through the eyes of the humanities, seeking the reasons 
for the practice, the social perspectives and the importance of 
public policies in the sector. The second line investigates the 
phenomenon sport with dimensions that go beyond the practice 
itself, but as something in the contemporary world that allows 
for interventions in education, social change and quality of life, 
for example. The third line is scoped understanding of football 
in Brazil. The studies aim to understand the process of devel-
opment of football in Brazil, from reading its importance in con-
temporary society

Palavras-chaves: sociologia, esporte Key-words:  sociology; sport
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Linha de pesquisa: Research line:

Marcone Corrêa Pereira
Bacharel em Matemática pela UFMG (1999), mestre em Matemática (2001) e doutor em 
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Dinâmica de Equações Parabólicas 
Semilineares e suas Aplicações

Dynamics of Semilinear Parabolic Prob-
lems and Their Applications.

Estudar o comportamento assintótico e geométrico de Siste-
mas Dinâmicos gerados por Equações Diferenciais Parciais 
resultantes da modelagem de fenômenos biológicos, físicos 
e químicos. De maneira geral investiga-se temas de pesquisa 
associados a estabilidade, simplicidade e hiperbolicidade de 
equilíbrios, suas bifurcações, existência e persistência de con-
juntos invariantes pelo fluxo, variedades invariantes, existên-
cia e continuidade de atratores, sua dimensão fractal, taxa de 
atração etc. Além disso, pretende-se identificar propriedades do 
fluxo que são ou não genéricas com relação a perturbação do 
sistema, principalmente aquelas ocasionadas pela variação de 
não-linearidades e do domínio de definição das soluções.

Currently our scientific interests are concentrated in infinite-di-
mensional dynamical systems defined by semilinear parabolic 
boundary value problems, as well as, their asymptotic behavior 
with respect to some parameters of the equation lying in some 
appropriated metric spaces. These parameters usually have 
physical or biological significance on the model and are taken 
to vary. Such dynamical systems often possess a maximal com-
pact and invariant set, called global attractor, which attracts any 
bounded subset by the semi-flow. This set contains all relevant 
information of the asymptotic dynamics of the system being ac-
credited as an important object to study. We have worked hard in 
order to understand the structural properties of the global attrac-
tor of parabolic problems studying its existence, composition, 
persistence, as well as upper and lower semi-continuity under 
regular and singular perturbations.Palavras-chave: Equações Parabólicas Semilineares, Siste-

mas Dinâmicos.

Key-words: Semilinear Parabolic Problems, Dynamical Sys-
tems.
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Marcos Bernardino de Carvalho
Bacharel, licenciado e mestre em Geografia (FFLCH-USP). Doutor em Ciências Sociais 
(PUC-SP). Pós-doutorado no Departamento de Geografia Humana da Universidade de 
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ProMuSPP.Docência na EACH-USP (2012).
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História e epistemologia da geografia e 
das ciências sociais. Educação ambien-
tal (fundamentos teóricos). Abordagens 
didáticas da geografia. Relações socie-
dade-ambiente

History and epistemology of geography 
and social sciences. Environmental edu-
cation (theoretical). Teaching approach-
es of geography. Society-environment 
relations

Desenvolve análise histórica e filosófica das teorias do turismo 
A primeira linha tem sido desenvolvida no âmbito de um pro-
jeto denominado “Matrizes Socioambientais — e antropoge-
ográficas — das Ciências Sociais”, dedicado à continuidade de 
uma investigação sobre a  história da constituição disciplinar 
das ciências sociais, com incursões pelas histórias que geógr-
afos, antropólogos, sociólogos e historiadores nos contam de si 
próprios. O intuito é reunir, examinar e investigar episódios, fatos 
e personagens, compartilhados pela histórias das mencionadas 
ciências sociais, que, a exemplo de uma ‘matriz antropoge-
ográfica’, da qual em grande parte todas elas descendem, per-
mitam-nos compor um conjunto mais ampliado de fatores, indic-
ativos da existência de ‘matrizes socioambientais’ nas origens 
dessas ciências. A segunda linha de pesquisa, relacionada aos 
fundamentos teóricos da Educação Ambiental, consiste em um 
conjunto de ações e investigações reunidas sob a denominação 
“Observatório de Educação Ambiental”, voltado ao conhecimen-
to do estado da arte da produção acadêmico-científica em torno 
da EA no Brasil. Aqui, avalia-se especialmente as proximidades 
e os distanciamentos, daquilo que em nome da EA se faz, com 
relação ao campo da chamada EA crítica. Essa linha também 
é dedicada ao desenvolvimento da proposição de referências, 
especialmente teóricas, para o desenvolvimento desse campo 
crítico. As outras linhas mencionadas — Abordagens didáticas 
da geografia escolar  e Relações Sociedade-Ambiente —, tem 
sido constantemente desenvolvidas sobretudo com a produção 
de textos voltados para a utilização didática nos níveis básicos 
de ensino, no caso da primeira, e com a produção de reflexões 
teóricas sobre as referências e os modelos que balizam o enten-
dimento das relações mencionadas, no caso da segunda.

The first line of research has been developed with a project 
called “Social-Environmental - and Anthropo-geographical – 
Matrices of the Social Sciences”,  which is dedicated to the con-
tinuity of the investigation about the history of the disciplinary 
foundation of the social sciences, with “incursions” in the stories 
that geographers, anthropologists, sociologists and historians 
tell us about themselves. The aim is to gather, examine and in-
vestigate episodes, events and characters, shared by the afore-
mentioned social sciences stories that, as in the anthropo-geo-
graphical matrix which most of them descend from, allow us to 
put together a wider set of factors, indicative of the existence of  
‘social-environmental matrices’ in the origins of these sciences. 
The second line of research, related to the theoretical basis of 
the Environmental Education, consists of a set of actions and 
investigations brought together under the name “Observatory 
of Environmental Education”, aimed at the understanding of the 
academic-scientific production about the EE in Brazil. Here we 
especially evaluate the distances and proximities of what in the 
name of EE is done in relation to the field of the so-called crit-
ical EE. This line is also dedicated to the development of the 
proposition of references, especially theoretical, for the develop-
ment of this critical field. The other lines mentioned – Teaching 
Approaches of Geography and Society-Environment Relations 
- has been constantly developed mainly with the production of 
texts to be used for teaching in basic levels of education as with 
the first line, and the production of theoretical reflections about 
references and models that guide the understanding of the rela-
tionships mentioned in the case of the second.

Palavras-chave: Geografia, história das ciências sociais, epis-
temologia, educação ambiental, sociedade-ambiente

Key-words: Geography, history of social sciences, epistemolo-
gy, environmental education, society-environment
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Linha de pesquisa: Research line:

Marcos Ryotaro Hara
Bacharel (1997) e licenciatura (1998) em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências 
da Universidade de São Paulo (IB USP). Mestre (2001) e Doutor (2005) em Ciências, na 
área de Zoologia, pelo IB USP. Pós-doutoramento (2006-2007) junto ao IB USP. Professor 
Doutor MS-3 na Escola de Ciências, Artes e Humanidades (EACH) da USP desde 2007.
Docência na EACH-USP (2012).
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Sistemática de opiliões Pachylinae 
(Arachnida: Opiliones) e evolução do 
comportamento de defesa e substância 
odorífera em Gonyleptidae

Systematic of Pachylinae harvestmen 
(Arachnida: Opiliones) and evolution of 
defensive behavior and defensive secre-
tions in Gonyleptidae

Os opiliões são o terceiro grupo mais rico em Arachnida (de-
pois de Acari e Araneae), com cerca de 6000 espécies. São 
caracterizados pela presença de um par de glândulas odoríferas 
no prossoma, transferência direta de esperma via pênis, articu-
lação típica entre fêmur e trocanter e perna II de função sensori-
al. Constituem um grupo interessante, pois (i) é rico em número 
de espécies na região neotropical, (ii) apresenta um histórico 
taxonômico desafiador e (iii) tem um amplo repertório de com-
portamento de defesa. Em termos sistemáticos, descrevo es-
pécies e estabeleço identidade de espécies já descritas (dev-
ido às descrições originais pobres para os padrões atuais) da 
subfamília Pachylinae, a mais rica (ca. 400 espécies) da família 
Gonyleptidae (ca. 800 espécies), principal grupo da região ne-
otropical. Nessa linha de pesquisa, também proponho relações 
de parentesco entre as espécies usando análise cladística, con-
tribuindo para futuros estudos biogeográficos, comportamenta-
is, entre outros. Em termos comportamentais e químicos, inves-
tigo a forma pelas quais a substância odorífera é emitida nas 
espécies de opiliões, bem como identificação dos compostos 
que compõem essa substância, e como essas características 
evoluíram nos opiliões Gonyleptidae

Harvestmen are the third richest group in Arachnida (after 
Acari and Araneae), with approximately 6000 species. They are 
characterized by the presence of a pair of scent glands in the 
prosoma, direct transfer of sperm via penis, typical articulation 
between femur and trochanter and leg II with sensorial func-
tion. They constitute an interesting group, because it (i) is rich 
in number of species in the Neotropical region; (ii) presents a 
challenging taxonomical history and (iii) has a wide repertoire of 
defensive behavior. In the systematic context, I describe species 
and establish identities of already described species (due to the 
poor original descriptions for modern standards) of the subfam-
ily Pachylinae. Pachylinae is the richest (ca. 400 species) sub-
family of the family Gonyleptidae (ca. 800 species), which is the 
main group of Neotropical region. We also propose relationships 
among the species using cladistic analysis, thus contributing to 
future studies in biogeography, behavior, among others. In the 
behavioral and chemical context, I study how the defensive se-
cretion is released by the harvestmen species, as well as identi-
fying the compounds of those secretions and how they evolved 

Palavras-chave: aracnídeos; Opiliones; sistemática; taxono-
mia; fauna neotropical; comportamento de defesa

Key-words: arachnids; Opiliones; systematic; taxonomy; Neo-
tropical fauna; defense behavior
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As bases biológico-culturais do ensino 
de Ciências: Os protagonistas, as práti-
cas e as suas relações.

The biological and cultural basis of sci-
ence education: The protagonist, the 
practices and their relations.

 O ensino de ciências no momento histórico presente no Brasil 
tem apontado para um crescente desinteresse dos estudantes 
e para a desvalorização do trabalho docente. Mesmo diante dos 
avanços das investigações e da inovação em todas as áreas do 
conhecimento, particularmente da ciência e tecnologia, as práti-
cas educativas de uma maneira geral, continuam sendo como 
décadas atrás e não promovem o genuíno exercício reflexivo e 
não geram transformações no cenário educativo. A partir da Te-
oria do Conhecer de Humberto Maturana e Francisco Varela e 
da contribuição de Ximena Dávila para a perspectiva da Biologia 
Cultural, interessa-nos estudar e compreender os fundamentos 
biológicos e culturais tanto dos sujeitos envolvidos no ensi-
no-aprendizagem das ciências da natureza, quanto das suas 
ações. Para nós os sujeitos são ao mesmo tempo atores e pro-
tagonistas das ações e das praticas educativas escolares, dos 
fundamentos das ações formativas e das relações que surgem 
no conviver social da sala de aula ou da escola.

The science teaching at the actual historical moment in Brazil 
has appointed to a growing lack of interest of the students and 
to the devaluation of the teachers work. Even in the face of ad-
vances in research and innovation in all areas of knowledge, 
particularly of science and technology, educational practices 
in general, remain as decades ago and does not promotes the 
genuine reflective exercise and do not generate changes in the 
educational setting. With basis in the knowledge Biology theory 
developed by Humberto Maturana and Francisco Varela and Xi-
mena Dávila´s contributions to the Cultural Biology perspective, 
we are interested in studying and understanding the biological 
and cultural bases of both the subjects involved in the teaching 
and learning of science of nature, as their actions. For us, the 
subjects are both actors and protagonists of school educational 
practices and the actions, of the fundamentals of training ac-
tions and relations that arise in the social live classroom or in 
the school

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem de Ciências, Teoria do 
Conhecer de Maturana e Varela, Biologia Cultural.

Key-words: Science Teach-learning, Maturana and Varela 
Knowledge´s Theory, Cultural Biology



O Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia Cultur-
al (GPEnCiBiC) conta com a participação de Amanda Cristina 
da Silva, André José de Oliveira, Antonio Dégas Mendes Neto 
Storelli, Cláudia Segantini Leme, Charles Moreira Fernandes, 
Diana Borges dos Santos, Herbert Gomes da Silva, Jacque-
line Camargo Nogueira, Kêmeli Mamud Godoi, Letícia Tenório 
Mourão, Otávio Crozoletti Costa, Renata Harumi, Solange Maria 
da Silva, Vanessa Marim Chiku.

Equipe

FAPESP, CAPES, CNPq.

Financiamento

1. GOMES, H.; INFANTE-MALACHIAS, M. E. Investigar la expli-
cación de los educandos en clases de ciencias: las bases cul-
turales y biológicas. Revista de Educación de las Ciencias, 14, 
junho, 2013. (no prelo). 
2. SANTOS, D. B.; INFANTE-MALACHIAS, M. E. Utilização do 
Modelo Didático Analógico (MDA) no Ensino Superior: Uma 
aproximação à metacognição. Techné, Episteme y Didaxis, v. 
Extra, p. 1022-1028, 2011. 
3. CORREA, P, R; VALLE, B. X. ; DAZZANI, M.; INFANTE-MAL-
ACHIAS, M. E . The importance of scientific literacy in fostering 
education for sustainability: Theoretical considerations and pre-
liminary findings for a Brazilian experience. Journal of Cleaner 
Production, v. 18, p. 678-685, 2010. 
4. INFANTE-MALACHIAS, M. E;  PADILHA, I.Q,M; WELLER, M; 
SANTOS, S. The difficulties of brazilian undergraduate students 
to learn basic genetics. REEC. Revista Electrónica de Enseñan-
za de las Ciencias, v. 9, p. 657-668, 2010. 
5.  BARREYRO, G.B. ; VIVIANI, L, LIMA,  A.L.G ; INFANTE-MAL-
ACHIAS, M. E ; DOMINGUEZ, C. ; CAZETTA, V. Una propuesta 
innovadora para las prácticas de enseñanza de profesores de 
ciencias: La experiencia del curso de licenciatura en ciencias de 
la naturaleza (EACH-USP) en São Paulo Brasil. Investigación en 
la escuela, v. 72, p. 95-105, 2010. 
6. SILVA, P; CORREA, P; INFANTE-MALACHIAS, M. E. Charles 
Darwin goes to school: the role of cartoon and narratives in set-
ting science in an historical context. Journal of Biological Educa-
tion, v. 43, p. 53-59, 2009. 
7. INFANTE-MALACHIAS, M. E ; CORREA, P, R. Elaboración 
colaborativa de mapas de conceptos. Novedades Educativas, 
v. 219, p. 26, 2009. 
8. FEJES, M; INFANTE-MALACHIAS, M. E ; NAVAS, A, ; 
NUNES, C. Proceso de autoría/creación de simulaciones real-
izado por profesores de química: una experiencia de capacitac-
ión en servicio. Enseñanza de las Ciencias, v. 26, p. 281, 2008. 
Capítulos de livros: 
1. INFANTE-MALACHIAS, M. E. Interdisciplinaridade e res-
olução de problemas: Algumas questões para quem forma fu-
turos professores de ciências. In: Carlos Alberto dos Santos; 
Aline Ferreira de Quadros. (Org.). Utopia em busca de possibil-
idade: Abordagens interdisciplinares no ensino das ciências da 
natureza. 1ed.Foz do Iguaçu: UNILA, 2011, p. 93-104. 
2. CORREA, P, R.; INFANTE-MALACHIAS, M. E. Expanded col-
laborative learning and concept mapping: A road to empowering 
students in classrooms. In: Rita Marriot; Patricia Lupion Torres. 
(Org.). Handbook of Research on Collaborative Learning using 
Concept Mapping. : Hershey,PA:Information Science Publish-
ing, 2009, p. 283-300.

PublicaçõesGrupo de Pesquisa em encontro com Humberto Maturana e 
Ximena Dávila ao Ensino de Ciências.

Representação de duas unidades autopoiéticas em aco-
plamento estrutural com o meio e entre elas. Adaptação do 

desenho original do Professor Humberto Maturana, elaborada 
por Herbert Gomes da Silva.
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Doutora em Educação, professora doutora 2 na Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da USP., docente nos Programas de Pós-Graduação em Educação (FE) e Mudanças So-
ciais e Participação Política (EACH) da USP. Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa Edu-
cação, Sociedade e Políticas Públicas: concepções da teoria histórico-cultural.Docência 
na EACH-USP (2012).

Curriculo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
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ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=mar-
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000 - Prédio I1, Sala 357A

1. Práxis como Atividade Formadora; 2. 
Políticas Públicas em Educação; 3. Tra-
balho, Educação e Lazer: contribuições 
para o desenvolvimento humano

1. Praxis and Activity Trainer, 2. Public 
Policies in Education, 3. Labor, Educa-
tion and Leisure: contributions to human 
development

As pesquisas desenvolvidas no GEPESPP,  Grupo de estudos 
e pesquisas Educação, Sociedade Políticas Públicas: con-
cepções da Teoria Histórico-Cultural, têm como finalidade in-
vestigar as relações teórico-práticas vinculadas aos processos 
educativos seja na educação formal, não formal ou informal que 
criam possibilidades para a transformação social nos diver-
sos contextos na sociedade. O referencial teórico-metodológi-
co que subsidia o desenvolvimento das pesquisas é a teoria 
histórico-cultural e  o materialismo histórico dialético. O objeto 
de interesse para a realização das pesquisas são os processos 
de planejamento, desenvolvimento e avaliação no campo da ed-
ucação de forma geral provenientes de políticas públicas que 
promovam inserções sócio-culturais em contextos complexos e 
as organizações coletivas provenientes das relações de grupo 
nas respectivas áreas de conhecimento. Tem-se o interesse em 
investigar a formação dos sujeitos ativos envolvidos em coletivi-
dades de estudo na atividade formadora, sejam eles vinculados 
à educação básica, à formação profissional ou permanente

The research developed in GEPESPP, group studies and re-
search Education, Society Public Policy: conceptions of Histor-
ical-Cultural Theory, are aimed to investigate the relationship 
theoretical and practical educational processes is linked to the 
formal, non-formal or informal that create opportunities for so-
cial change in various contexts in society. The theoretical and 
methodological framework that subsidizes the development of 
the research is the cultural-historical theory of historical mate-
rialism and dialectical. The object of interest for the realization 
of the research is the planning, development and evaluation in 
the field of education in general from public policies that pro-
mote socio-cultural insertions in complex contexts and organ-
izations from the collective group relations in their respective 
areas knowledge. There has been interest in investigating the 
formation of active subjects involved in the study communities 
in forming activity, they are bound to basic education, vocational 
training or permanent.

Palavras-chave: Caos, Teoria Histórico-Cultural, Práxis, Edu-
cação, Políticas Públicas, Formação de Professores

Key-words:  Historical and Cultural Theory, Praxis, Education, 
Public Policies in Education, Teacher Training
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;Érika Brasileiro;Janaina Carrasco;Leonardo de Souza;Sueli de 
Oliveira;Maria Aparecida Malagrino;Sandra Assali;Sandra Ba-
tistão;Isabel Akemi;Eliane Pereira

Equipe

CNPq

Financiamento

BERNARDES, M. E. M. Mediações Simbólicas na Atividade 
Pedagógica: Contribuições da Teoria Histórico-Cultural para o 
Ensino e a Aprendizagem. 1. ed. Curitiba: Editora CRV, 2012. 
v. 1. 224p .
BERNARDES, M. E. M. O Método de Investigação na Psicologia 
Histórico-Cultural e a Pesquisa sobre o Psiquismo Humano, Re-
vista Psicologia Política (Impresso), v. 10, p. 1-26, 2010.
BERNARDES, M. E. M. . Pedagogia e Mediação pedagógica. In: 
José Carlos Libâneo; Nilda Alves. (Org.). Temas de Pedagogia: 
diálogos entre didática e currículo. 1ed.São Paulo: Cortez Edto-
ra, 2012, v. 1, p. 77-97.
BERNARDES, M. E. M. ; CEDRO, W. L. ; MORETTI, V. D. ; 
RIGON, A. J. . O Desenvolvimento Psiquico e o Processo Edu-
cativo. In: Manoel Oriosvaldo de Moura. (Org.). A Atividade Ped-
agógica e a teoria Histórico-Cultural. Brasilia: Liber Livro, 2010, 
v. 1, p. 45-66.
1. BERNARDES, M. E. M. . Atividade Educativa, Pensamento 
e Linguagem: contribuições da Psicologia Histórico-Cultural. 
Psicologia Escolar e Educacional (Impresso), v. 15, p. 323-332, 
2011. 2. BERNARDES, M. E. M. . O Pensamento na Atividade 
Prática: implicações no processo pedagógico. Psicologia em 
Estudo (Impresso), v. 16, p. 521-531, 2011. 3. BERNARDES, M. 
E. M. . A Educação como Mediação na Teoria Histórico-Cul-
tural: Compromissos Ético e Político no Processo de Emanci-
pação Humana. Revista Psicologia Política (Impresso), v. 10, 
p. 1-6, 2010. 4. BERNARDES, M. E. M. . O Método de Inves-
tigação na Psicologia Histórico-Cultural e a Pesquisa sobre o 
Psiquismo Humano. Revista Psicologia Política (Impresso), v. 
10, p. 1-26, 2010. 5. BERNARDES, M. E. M. ; MOURA, M. O. 
. Mediações Simbólicas na Atividade Pedagógica. Educação e 
Pesquisa (USP. Impresso), v. 35, p. 463-478, 2009. Citações:1 
6. BERNARDES, M. E. M. . Ensino e Aprendizagem como Un-
idade Dialética na Atividade Pedagógica. Psicologia Escolar 
e Educacional (Impresso), v. 13, p. 235-242, 2009. Citações:2 
7. BERNARDES, M. E. M. . Transformação do pensamento e 
da linguagem na aprendizagem de conceitos. Psicologia da 
Educação (Impresso), v. 26, p. 67-85, 2008. 8. BERNARDES, 
M. E. M. ; Asbahr, F.da S.F. . Atividade pedagógica e o desen-
volvimento das funções psicológicas superiores. Perspectiva 
(UFSC), v. 25, p. 315-342-315, 2007.

Publicações

BERNARDES, M. E. M. . Mediações Simbólicas na Atividade 
Pedagógica: Contribuições da Teoria Histórico-Cultural para 

o Ensino e a Aprendizagem. 1. ed. Curitiba: Editora CRV, 
2012. v. 1. 224p . Arte da capa: Milton Bernardes.ao Ensino de 

Ciências.
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Graduada em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e 
doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, é docente no 
Curso de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo, com ênfase em gerontologia ambiental, Gestão de Projetos e Design Thinking.
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Ambiência – espaço construído adequa-
do para um envelhecimento saudável.

Ambience - built space suitable for 
healthy aging.

Abordar os diversos aspectos da ambiência através de ex-
periências que utilizam metodologias colaborativas com base 
no Design Thinking, buscando encontrar processos ou produtos 
para melhoria do bem-estar considerando os aspectos extrín-
secos que influenciam no envelhecimento mas, também, na 
construção de subjetividades que se estabelece nos encontros 
entre os sujeitos que participam do lugar

To address the various aspects of ambience through experi-
ences that use collaborative methodologies based on Design 
Thinking, trying to find processes or products to improve the 
well-being considering the extrinsic aspects that influence the 
aging, but also in the construction of subjectivities that establish-
es matches between the individuals participating in the place.

Palavras-chave: Gerontologia Ambiental, Design Thinking, En-
velhecimento, Arquitetura, Urbanismo.

Key-words: Environmental Gerontology, Design Thinking, Ag-
ing, Architecture, Urbanism.
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PRCEU USP - Pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
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Desenvolvimento de protótipo para informações sobre Doença 
de Alzheimer em comunidade da Zona Leste.

Levantamento de percepções de idosos moradores em Institu-
ição de Longa Permanência a respeito do que lhes é impor-

tante num lugar bom para se viver

Publicação do artigo Aprendizagem Baseada em Projetos e 
Metodologias Ativas e Colaborativas de Aprendizagem nos 
Anais da Conferência Internacional PBL ABP 2012, em mídia 
digital, sendo também autores a Profª Drª Tânia Pereira Chris-
topoulos, o Prof. MSc. Reinhold Andreas Steinbeck e o Acad. 
Pedro Henrique Junqueira Martins. 
Trata de analisar o caso de um projeto pedagógico baseado em 
interdisciplinaridade e em um trabalho conjunto entre membros 
docentes e discentes da EACH USP e membros da comunidade 
local. O projeto nasceu como um curso extracurricular, minis-
trado em 2011, como parte de um programa de educação já ex-
istente na Universidade de São Paulo, que aplica o conceito de 
educação baseada em problemas e projetos (PBL). Durante o 
curso, estudantes, professores e membros da comunidade lo-
cal foram envolvidos na aplicação de uma nova metodologia de 
aprendizado e solução de problemas – o enfoque do aprendiza-
do baseado em problemas combinado com a utilização de 
técnicas de design thinking. A relevância deste artigo está na 
sua possibilidade em demonstrar como atores provenientes de 
distintos ambientes podem aplicar uma metodologia criativa e 
inovadora, promovendo inclusão social de membros da comuni-
dade, legitimando um novo meio de ensinar e engajando vários 
estudantes com demandas locais. Cali – Colômbia, junho/julho 
de 2012. 
Participação no II Seminário de Pesquisa da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – II SPq 
EACH/USP, apresentando resultados do grupo H do Núcleo de 
Pesquisa Novas Arquiteturas Pedagógicas – NP NAP, com o 
título “Design Social” - inspirações no design thinking, negócios 
sociais e cultura brasileira. Publicação no Livro de Resumos. 
USP EACH – São Paulo, 09 de novembro de 2012. 
Elaboração do artigo “O d-USPLeste - Laboratório de Design, 
Inovação e Criatividade - como programa para integrar universi-
dade e comunidade na busca de soluções inovadoras para suas 
demandas”. Inicialmente como relatório final de atividades que 
foram a cabo no ano de 2012, esta publicação pretende demon-
strar o potencial desta iniciativa para motivar outros membros 
da universidade e das comunidades que participam em work-
shops, grupos de estudo e desenvolvimento de protótipos. São 
Paulo, fevereiro de 2013. 
Elaboração do artigo “Design Thinking como metodologia para 
compreender motivações, desejos e necessidades em moradi-
as assistidas para idosos.” como resultado da pesquisa elabo-
rada pelo grupo interdisciplinar no âmbito do Programa Ensinar 
com Pesquisa 2012-2013, demonstrando como metodologias 
colaborativas permitem maior entrosamento entre pesquisador 
e sujeitos, alcançando resultados significativos para o desen-
volvimento de protótipos inovadores. São Paulo, fevereiro de 
2013.
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CULTURA E ARTE NO LAZER E 
TURISMO

CULTURE AND ART IN LEISURE
 AND TOURISM

O grupo de pesquisas “Cultura e Arte no Lazer e Turismo” tem 
caráter multidisciplinar e seu objetivo é o de reunir pesquisa-
dores, professores, alunos de graduação, mestrado e doutora-
do, profissionais de notório saber e experiência comprovada e 
outros interessados em compartilhar estudos sobre a cultura e 
a arte e

The research group “Culture and Art in Leisure and Tourism” 
has multidisciplinary character and your goal is to bring together 
researchers, teachers, undergraduates, masters and doctoral 
degrees, professionals of renowned and proven experience and 
others interested in sharing studies culture and art in its relation 
to leisure and tourism today and at different times

Palavras-chave: Arte - Cultura - Interdisciplinariedade - Lazer 
- Turismo

Key-words: Art - Culture - Interdisciplinarity - Leisure - Tourism
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Financiamento

DESIGN - XÍCARA - GUEIXA: Exemplo de deslocamento da 
forma em relação à função, tanto da figura humana repre-

sentada dentro da xícara interagindo com o líquido, como os 
chinelos desenhados no pires e a calcinha da figura repre-

sentada no côncavo da colher. Ensino de Ciências.

DESIGN - ALMOFADAS BOOMBOX: Exemplo de outro 
deslocamento da forma em relação à função. Neste caso,o de 
almofadas representam o som na do centro e nas laterais as 

caixas amplificadoras.

1.ALMEIDA, Ana Júlia Melo ; MENDES, Francisca R. N. ; HELD, 
M. Sílvia Barros de. . A tradição em fazer renda de bilros: estudo 
de caso das artesãs da Prainha, Aquiraz CE. Iara: Revista de 
Moda, Cultura e Arte, v. 4, p. 83-110, 2011.
 2. HELD, M. Sílvia Barros de. . A Pós-Modernidade e o Design: 
Interfaces. I Seminário Nacional de Pesquisa em Cultura Visual, 
v. I, p. 7-17, 2008.
 3. HELD, M. Sílvia Barros de. . A Imagem na Pós-Modernidade: 
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SP, p. 02-02, 1984.
 7. HELD, M. Sílvia Barros de. . A Influência Oriental na Cerâmi-
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- SP, v. 3, n.-, p. 99-113, 1984.
 8. HED, M. Sílvia Barros de. . A Socialização da Arte. Comu-
nicarte, PUCCAMP - IACT - Campinas - SP, v. 4, n.-, p. 185-187, 
1984. Textos em jornais de notícias/revistas
1. HELD, M. Sílvia Barros de. . Arte: por que Fazemos e Con-
sumimos?. Jornal City News, Campinas - SP, p. 3 - 3, 10 mar. 
1985.
2. HELD, M. Sílvia Barros de. . Técnicas de Modelagem e Pintu-
ra em Cerâmica - Sugestões para o Natal. Jornal diário do Povo, 
Campinas - SP, p. 2 - 2, 18 dez. 1984.
3. HELD, M. Sílvia Barros de. . Granito na Cerâmica - Aprenda 
e Decore sua Casa. Jornal Diário do Povo, Campinas, SP, p. 
06 - 06, 23 set. 1984.
4. HELD, M. Sílvia Barros de. . Técnicas de Modelagem e Pintu-
ra e Cerâmica. Jornal Diário do Povo, Campinas, SP, p. 02 - 02, 
13 maio 1984.
5. HELD, M. Sílvia Barros de. . Técnicas de Pintura em Cerâmica 
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Processos Inovadores Innovative Processes

A Linha de pesquisa Processos Inovadores enfoca a atuação 
dos diversos players da atividade turística pertencentes ao 
setor público, ao mercado (consumidores, intermediários e for-
necedores) e ao Terceiro Setor, bem como as situações/possi-
bilidades de interação entre estes atores, a partir de estudos 
sobre temas como suporte de tecnologias da informação e da 
comunicação e dispositivos móveis, planejamento turístico e de-
senvolvimento socioeconômico.

The “Innovative Processes’ research focuses on the tourism in-
dustry players - government, private sector (consumers, suppli-
ers) and the third sector, as well as the real interactions among 
them, considering previous researches on information technol-
ogy and the use of mobile devices, tourism planning and social/
economic development

Palavras-chave: Turismo; Inovação; Dispositivos Móveis; De-
senvolvimento Turístico; Política de Turismo

Key-words: Tourism; Innovation; Mobile Devices; Tourism De-
velopment; Tourism Policy
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Conferencistas de 21 nacionalidades presentes no 6a Con-
ferência Internacional sobre Turismo Responsável, realizada 

na EACH-USP em junho de 2012.ao Ensino de Ciências.

O grupo de pesquisa Turismo, Conhecimento e Inovação foi 
o organizador da RTD6 e também do V CLAIT - Congresso 

Latino Americano de Investigação Turística.
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1) Genética Epidemiológica dos Ritmos 
Circadianos e 2) Sono e Cultura

1) Genetic Epidemiology of Circadian 
Rhythms and 2) Sleep and Culture 

Os resultados de nossos estudos recentes indicam que os 
horários de dormir e acordar das pessoas são influenciados, 
menos pelos relógios de ponteiros ou digitais, do que pelo pa-
drão temporal dia/noite derivado da posição da terra e do sol no 
espaço e suas relações. Isso implica que os horários de dormir 
e acordar estão em desacordo com os fuso horários, ou seja, 
pessoas que vivem num mesmo fuso horário, mas em latitude 
e longitudes diferentes têm horários biológicos diferentes. Além 
das estruturas nervosas envolvidas no processamento deste 
sinal temporal associado ao claro/escuro natural, um grupo de 
genes está diretamente envolvido neste processamento, os 
chamados genes relógio. A observação dos resultados de nos-
sos estudos mostra que um destes genes, denominado Per3, 
carrega uma variação que só existe em primatas e que parece 
estar associada a uma característica praticamente ubíqua nesta 
ordem de animais que é a diurnalidade; ficar acordado de dia e 
dormir a noite. O estudo destes genes e suas interações com as 
condições ambientais resultam numa melhor compreensão da 
evolução humana associada com as variações anuais do ciclo 
claro/escuro ambiental ao longo do clina latitudinal e suas con-
sequências para saúde e organização social humana.

The light/dark cycle given by the rotation of earth around its own 
axis and around the sun has been shown to be the strongest 
zeitgeber that entrain circadian rhythms, inclusive to humans. 
Due to tilt in earth north/south axis in relation to the sun plan, 
the sunlight reaches earth differentially depending mainly on the 
latitude, resulting in an enormous variability of isolation levels 
and daylength along the latitudinal cline. Practically all physio-
logical processes are regulated by the signal coming from light/
dark. The suprachiasmatic nuclei, in the hypothalamus, is the 
first step in temporal processing of light/dark signaling and this 
processed signal is widespread through a net of nuclei inside 
hypothalamus giving rise to circadian control of endocrine, auto-
nomic and muscular systems and consequently behavior.  Part 
of the signal processing is related to gene expression, a group of 
genes, called clock genes, are directly involved in the regulation 
and maintenance of circadian rhythms in the body. Variations 
in these genes, as polymorphisms and mutations, are associat-
ed with aberrant or differential expression of circadian behavior. 
The strong link between these clock genes and environmental 
conditions derived from the position of the earth in the solar sys-
tem make them evident candidates to natural selection associ-
ated to light/dark cycle. The study of these genes and their inter-
action with environment results in a better comprehension of the 
human evolution related to the adaptation to annual variations of 
light/dark cycle through the latitudinal cline and its consequenc-
es to human health and social organization.

Palavras-chave: sono, ritmo circadiano, genética, genes reló-
gio, polimorfismos, humano, comportamento

Key-words: sleep, circadian rhythms, genetics, clock genes, 
polymorphisms, human, behavior
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Qualidade de vida de mulheres com 
sintomas depressivos no período 
gestacional

Health related quality of life of pregnant 
women with depressive symptoms

Os objetivos do estudo foram: analisar a influência dos sintomas 
depressivos na qualidade de vida relacionada à saúde percebida 
por mulheres na gestação de baixo risco e pós-parto e verificar os 
fatores socioeconômicos e obstétricos associados à qualidade de 
vida e aos sintomas depressivos. Trata-se de um estudo longitudi-
nal, com inclusão de 313 gestantes matriculadas em 11 Unidades 
Básicas de Saúde da zona sul do Município de São Paulo, SP. As 
participantes foram seguidas em quatro etapas: 20ª, 28ª, 36ª se-
manas de gestação e 45 dias após o parto, com ± 2 semanas em 
cada etapa. A coleta dos dados foi de julho de 2008 a março de 
2010. A amostra final das quatro etapas constou de 132 mulheres. 
Os dados sociodemográficos e obstétricos foram obtidos por meio 
de entrevista na primeira etapa, com exceção dos do pós-parto, 
que foram coletados na quarta etapa. Para avaliação dos sintomas 
depressivos, foi utilizada a Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS) e para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde, 
o questionário Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health 
Survey (MOS-SF36), que foram autoaplicados nas quatro etapas. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - Parecer 
nº 154/08-CEP/SMS. Os escores médios dos domínios do MOS-
SF36 apresentaram declínio ao longo da gestação com recuper-
ação no pós-parto, exceto Estado Geral de Saúde e Saúde Mental, 
com diferença significativa para Capacidade Funcional (p<0,000), 
Aspectos Físicos (p=0,001), Dor (p<0,001) e Vitalidade (p=0,002). 
A proporção de gestantes com sintomas depressivos variou nas 
quatro etapas, sendo de 29,5% na 20ª, 24,2% na 28ª, 24,5% na 36ª 
semanas de gestação e 33,6% com 45 dias de pós-parto. Houve 
correlação inversa significativa em todos os domínios do MOS-SF36 
e a EPDS, com variação no coeficiente de Spearman de 0,234 a 
0,785. Nas quatro etapas, os escores médios dos domínios mostr-
aram diferenças significantes, na comparação entre gestantes sem 
e com sintomas depressivos, exceto Dor, na segunda etapa e As-
pectos Físicos na quarta. Na regressão logística da qualidade de 
vida relacionada à saúde, os sintomas depressivos foram um fator 
de risco em todos os domínios, exceto Aspectos Físicos. Para os 
sintomas depressivos, as variáveis associadas foram situação con-
jugal, anos de estudo e número de consultas de pré-natal, como 
fatores de proteção e queixas como fator de risco. A presença dos 
sintomas depressivos na gestação e puerpério altera a percepção 
subjetiva da qualidade de vida relacionada à saúde em gestantes 
de baixo risco.

The aims of the present study were to analyze the influence of de-
pressive symptoms on the health related quality of life (HRQOL) per-
ceived by low risk pregnant women and at postpartum and verify 
the socioeconomic and obstetric factors associated with the quality 
of life and depressive symptoms. This is a longitudinal study and it 
was conducted with 313 pregnant women enrolled in 11 Basic Health 
Units of the southern area of São Paulo City, SP. The participants 
were followed up at their 20th, 28th, 36th weeks of gestation and 45 
days postpartum, with ± 2 weeks in each periods. Data was collect-
ed from July 2008 to March 2010. The final sample of four periods 
consisted of 132 women. Sociodemographic and obstetric data was 
obtained by interviewing subjects in the first period and postpartum 
data in the fourth period. For the assessment of depressive symp-
toms, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) was used and 
to assess the health related quality of life (HRQOL), the question-
naire Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey 
(MOS-SF36), which were self-administered in four stages. The study 
was approved by the Ethics in Research Committee nº 154/08-CEP/
SMS. The mean scores of the domains of MOS-SF36 presented de-
cline over the gestation with postpartum recovery, except in General 
(Health) and Mental Health, with a significant difference in Physical 
Functioning (p<0,000), Role Limitation due to Physical Problems 
(p=0,001), Bodily Pain (p<0,001) and Vitality (p=0,002). The propor-
tion of pregnant women with depressive symptoms was 29.5% at 
20th, 24.2% at 28th, 24.5% at 36th weeks of gestation and 33.6% 
at 45 days postpartum. There was a significant inverse correlation 
among all domains of the MOS-SF36 and the EPDS, with Spearman 
coefficients range of 0.234 to 0.785. At the four periods, the mean 
scores of the domains showed significant differences between preg-
nant subjects with or without depressive symptoms except Bodily 
Pain in the second period and Role Limitation due to Physical Prob-
lems in the fourth one. At HRQOL logistic regression the depressive 
symptoms were a risk factor in all domains, except Role Limitation 
due to Physical Problems. To depressive symptoms, the associat-
ed factors were marital status, years of education and the number 
of prenatal consultations as protective factors and complaints as 
a risk factor. The presence of depressive symptoms at pregnancy 
and postpartum changes the subjective perception of Health related 
quality of life in low risk pregnant women.

Palavras-chave: Enfermagem obstétrica Escala de depressão 
pós-parto Edinburgh Gravidez Qualidade de vida

Key-words: Edinburgh postnatal depression scale Nursing 
midwifery Pregnancy Quality of life
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Fibras Têxteis e Beneficiamento Têxtil, 
atuando principalmente nos seguintes 
temas: fibras protéicas, processos sus-
tentáveis e Desing Têxtil de tecidos
planos.

Textile Fibres and Textile Finish Process 
acting on the following topics: protein 
fibers, sustainable processes and 
Desing Textile fabrics plans.

Estudo da fibroína de aranhas, com objetivo de produzir seda 
de aranha em laboratório. Estudos de corantes naturais de ex-
tratos vegetais da biodiversidade do Brasil Estudo de proces-
sos de beneficiamento têxtil mais sustentáveis. Tecidoteca Em 
2005, foi fundada a Tecidoteca da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP), 
vinculada à Biblioteca da mesma Unidade. Seu objetivo é o de 
formar e disponibilizar um acervo de materiais têxteis, de modo 
que abrisse possibilidades para a concepção de projetos inter-
disciplinares seguindo a política pedagógica da EACH e com 
foco no tripé pesquisa, ensino e extensão. No mesmo ano, foi 
criado o curso de graduação de Bacharelado em Têxtil e Moda 
na mesma Escola.

Study of fibroin spiders, aiming to produce spider silk in the lab. 
Studies of natural dyes from plant extracts of Brazil’s biodiversity 
Study processes more sustainable textile processing. Tecidote-
ca In 2005 he founded the Tecidoteca School of Arts, Sciences 
and Humanities, University of São Paulo (EACH-USP), linked to 
the same library unit. His goal is to educate and provide a collec-
tion of textile materials, so that open possibilities for designing 
interdisciplinary projects following the policy of teaching focus-
ing on EACH and tripod research, teaching and extension. In the 
same year, was created undergraduate Bachelor of Fashion and 
Textiles at the same school.

Palavras-chave: seda, corantes, Têxtil, sustentabilidade Key-words: silk, dyes, textiles, sustainability
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1. Velhice e Educação; 2. Psicoeducação 
e o Cuidado Gerontológico

1. Aging and Education; 2. Psychoeduca-
tion and Care Gerontology.

1. A participação em iniciativas educacionais tem relação com a ma-
nutenção de atividades, aumento da satisfação com a vida, melhora da 
saúde percebida e das habilidades cognitivas entre os participantes. 
Proporciona a oportunidade de obter suporte emocional, informacional 
e instrumental, que podem ter efeitos poderosos no enfrentamento dos 
desafios inerentes ao envelhecimento e dos eventos de vida. Propicia 
benefícios na vida diária, promovem o bem-estar, reavivam fatores mo-
tivadores para a aprendizagem, que estavam escondidos desde a ju-
ventude, bem como contribuem para a aquisição de novas habilidades 
cognitivas. Promove sentimentos de bem-estar, proporcionam relações 
interpessoais e tem impacto positivo na vida dos idosos no que se refere 
à depressão e à satisfação social. Contribui para o crescimento pessoal, 
proporcionam oportunidades de trabalhos na comunidade, favorece o 
desenvolvimento da criatividade e da produtividade, cria espaços de 
socialização e aquisição de novos conhecimentos e contribui com no-
vas concepções e atitudes favoráveis em relação à velhice. As perdas 
cognitivas decorrentes do envelhecimento podem ser compensadas por 
ganho de conhecimento, pois ele atua como poderosa fonte de enriquec-
imento e modulação da cognição em qualquer época da vida humana. A 
oferta de oportunidades educacionais a idosos é amplamente justificada 
pela natureza do potencial compensatório dos declínios advindos nesta 
etapa do ciclo vital. Além disso, a participação em atividades educacio-
nais pode favorecer o aumento da atividade, do envolvimento social, do 
engajamento, do senso de autoeficácia dos educandos idosos. A pre-
sente linha de pesquisa estuda os efeitos da participação em programas 
educativos sobre o envelhecimento bem-sucedido. 2. Grupos psicoed-
ucacionais contribuem para o manejo do cuidado e para o aumento do 
bem-estar dos cuidadores, à medida que transmitem conhecimentos 
que podem contribuir na regulação das emoções. A psicoeducação é 
caracterizada por ser limitada no tempo, estruturada, diretiva, focada 
no presente e na resolução de problemas. É uma abordagem baseada 
em métodos experimentais e científicos, partindo do pressuposto de 
que as cognições gerenciam as emoções e os comportamentos. Edu-
car os pacientes e familiares é fundamental, pois as informações sobre 
a patologia contribuem para que esses identifiquem os pensamentos e 
comportamentos distorcidos que geram aflição e sofrimento. Tal inter-
venção se torna cada vez mais importante à medida que há carência de 
informações básicas ou treinamento formal adequado aos familiares e à 
comunidade para o manejo diário adequado dos indivíduos. A presente 
linha de pesquisa estuda os efeitos de programas psicoeducativos para 
cuidadores de idosos com demência, sobre a saúde mental e emocional 
dos mesmos.

Participation in educational initiatives is related to maintenance activi-
ties, increased life satisfaction, perceived health and improved cognitive 
skills among participants. Provides the opportunity to obtain emotional 
support, informational and instrumental, which can have powerful effects 
in addressing the challenges of aging and life events. Provides bene-
fits in daily life, promote wellness, revive motivators for learning, which 
were hidden since his youth, as well as contribute to the acquisition of 
new cognitive abilities. Promotes feelings of well-being, interpersonal 
relationships and provide positive impacts in the lives of the elderly with 
regard to depression and social satisfaction. Contributes to personal 
growth, provide opportunities for work in the community, encourages the 
development of creativity and productivity, creates spaces for socializa-
tion and acquisition of new knowledge and contributes new ideas and 
positive attitudes toward aging. The cognitive impairment associated 
with aging can be compensated by gain knowledge, because it acts as 
a powerful source of enrichment and modulation of cognition at any time 
in human life. Providing educational opportunities for the elderly is amply 
justified by the nature of the potential compensatory declines arising at 
this stage of the life cycle. Moreover, participation in educational activi-
ties can encourage increased activity, social engagement, engagement, 
sense of self-efficacy of students elderly. This line of research studies 
the effects of participation in educational programs about successful ag-
ing. 2.Psychoeducational groups contribute to the management of care 
and to increase the well-being of caregivers, as transmit knowledge that 
can contribute to the regulation of emotions. Psychoeducation is char-
acterized by being time-limited, structured, directive, focused on the 
present and resolving problems. It’s an approach based on scientific and 
experimental methods, assuming that the cognitions manage emotions 
and behaviors. Educating patients and families is fundamental, because 
information about the pathology that contribute to these behaviors and 
identify the distorted thoughts that generate distress and suffering. Such 
intervention becomes increasingly important as there is a lack of basic 
information or formal training appropriate to the family and the commu-
nity for the daily management of the appropriate individuals. This line of 
research aims to investigate the effects of a psicoeducativos programs 
for caregivers of patients with dementia, mental health and emotional 
thereof.

Palavras-chave: educação permanente, gerontologia, idosos; 
psicoeducação, demência, cuidadores

Key-words: continuing education, gerontology, elderly; psycho-
education, dementia, caregivers
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Isolamento, identificação e caracter-
ização de Produtos Naturais

Isolation, identification and caracteriza-
tion of Natural Products

O uso de espécies vegetais, com fins de tratamento e cura 
de doenças e sintomas, consiste em uma prática milenar. É 
crescente o apelo inclusive da mídia para a prática do uso de 
plantas medicinais. As plantas sem dúvida são ótimas fontes 
de substâncias químicas com fins terapêuticos. E uma interes-
sante estratégia para a procura de substâncias com atividades 
biológicas é através de estudos químicos baseados na etnofar-
macologia. O Brasil dispõe de uma riquíssima flora muito pouco 
estudada, na qual muitas espécies são potenciais fitoterápicos.  
Dentro deste contexto, a execução de um projeto multidiscipli-
nar envolvendo químico, botânico e farmacólogos para uma in-
vestigação química e farmacológica para confirmação de usos 
etnofarmacológicos é de grande importância. Estudos como es-
tes podem preservar o conhecimento tradicional popular e gerar 
novos fitoterápicos no mercado nacional.

The use of herbal species for treatment and cure of diseases 
and its symptoms is an ancient practice. Growing attention from 
the media has been directed to the use of medicinal plants. 
Plants are undoubtedly a great source of chemical substances 
for therapeutic purposes. An interesting strategy concerning the 
search for substances with biological activities is through eth-
nopharmacology-based chemical studies. Brazil has a rich flora 
that has not been well explored. Many species are potential phy-
totherapic agents. Therefore, a chemical and pharmacological 
multidisciplinary project involving chemists, botanists, and phar-
macologists to confirm the ethnopharmacological use of herbal 
species is of great importance. Similar studies can preserve the 
popular traditional knowledge and generate new phytotherapeu-
tic agents in the domestic market.

Palavras-chave: plantas medicinais, etnofarmacologia, produ-
tos naturai

Key-words: Palavras-chaves: plantas medicinais, etnofarmaco-
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Atenção qualificada na assistência à 
mulher e ao recém-nascido / O cuidar em 
saúde da mulher e do recém-nascido

Skilled care in care for women and new-
borns / Caring for women’s health and 
newborn

Objetiva-se desenvolver trabalhos sobre as condições que per-
meiam a vida e a saúde das mulheres no seu ciclo vital de for-
ma a elaborar proposta de melhoria da qualidade da atenção 
e do ensino. Os estudos voltam-se a estudar a realidade de 
vida, refletir sobre as condições de atendimento, criar modelos 
que valorizem a subjetividade, a individualidade, a adequação 
da assistência ao contexto familiar, social, cultural e histórico 
das mulheres, particularmente durante o ciclo gravídico-puer-
peral. Como o grupo de pesquisa está ligado ao Curso de Ob-
stetrícia da USP, os estudos também focalizam o bem-estar e 
a promoção da saúde, o processo saúde-doença, os modelos, 
agentes e serviços envolvidos na assistência à mulher e ao 
recém-nascido.

The aim of the researchs is develop studies on the conditions 
that permeate the lives and health of women in their life cycle in 
order to prepare a proposal for improving the quality of care and 
education. Studies back up to study the reality of life, to reflect 
on the conditions of service, create models which value sub-
jectivity, individuality, adequacy of assistance to the family con-
text, social, cultural and historic women, particularly during the 
pregnancy and childbirth. As the research group is connected to 
the USP Midwiferys Course, studies also focus on wellness and 
health promotion, the health-disease models, actors and agen-
cies involved in the care for women and newborns.

Palavras-chave: promoção da saúde; saúde materna e perina-
tal; ensino superior; obstetrícia

Key-words: health promotion, maternal and perinatal health, 
higher education, midwifery
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Relações de Cuidado em Contextos 
Democráticos

Relations of care in democratic contexts 
.

Destina-se às investigações que busquem caracterizar, com-
preender e problematizar, no campo das relações humanas, 
as diferentes formas de cuidado em contextos democráticos da 
atualidade. A linha abrigará investigações de diferentes cam-
pos do conhecimento, com ênfase na psicologia e educação; 
e diversas configurações relacionais de cuidado, estejam elas 
presentes nas relações familiares, de gênero, nas intergeracio-
nais, ou nos campos da saúde, das relações de trabalho e nos 
processos educacional.

Intended to investigations that seek to characterize, understand 
and question in the field of human relations, the different forms 
of care in democratic contexts today. The line will house re-
search from different fields of knowledge, with an emphasis on 
psychology and education, and various relational configurations 
of care, whether they are present in family relationships, gender, 
in intergenerational or in health, labor relations and processes 
educational.

Palavras-chave: Relações de cuidado; juventude; cidadania, 
direitos humanos

Key-words: Relations of care; youth, citizenship; human rights
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Estudos conformacionais de proteínas 
e peptídeos e aplicações no desenvolvi-
mento de biomateriais

Proteins and peptides conformational 
studies and their application on bioma-
terials development

Proteínas e peptídeos são moléculas chave em todos os pro-
cessos cruciais ao aparecimento a manutenção à vida, tais 
como proteção imune, geração e transmissão de impulsos 
nervosos, além do controle do crescimento e da diferenciação 
celular. No entanto, para que as proteínas e peptídeos exe-
cutem suas funções correta e eficientemente, estas moléculas 
devem ter uma estrutura tridimensional específica, de forma 
que a função de cada uma delas está estritamente relacionada 
com o equilíbrio conformacional de sua estrutura tridimension-
al. Assim, o entendimento dos mecanismos moleculares que 
possam interferir com a estrutura e, consequentemente, com a 
atividade de proteínas e peptídeos em função da interação com 
seus ligantes específicos, com membranas e com a vizinhança 
química, tem intrigado os cientistas há mais de cinco décadas. 
Neste sentido, pesquisas envolvendo modificações estruturais 
em proteínas e peptídeos provocadas por agentes externos, 
como variações de pH ou temperatura, agentes desnaturantes 
e caotrópicos, variações de pressão e interação com sistemas 
biomiméticos de membrana ou, ainda, devido a substituições de 
aminoácidos durante a síntese, são essenciais para entender, 
controlar e desenvolver tratamentos efetivos para as mais diver-
sas patologias. Além disso, a compreensão da conformação de 
proteínas e peptídeos é fundamental para atingir a sua conju-
gação correta tanto à cadeias poliméricas quanto aos materiais 
cerâmicos para o desenvolvimento eficaz de biomateriais como 
biosensores, células à combustível enzimáticas e tecidos bio-
miméticos

Proteins and peptides are key molecules in all process related 
to the life appearing and maintenance, as immune protection, 
generation and transmission of impulses, and cell growing and 
differentiation control. Although proteins are essentials in these 
processes, they must have the correct fold and a specific tridi-
mensional structure to work properly and to execute their func-
tions efficiently. The function of a protein is strictly related to 
the conformational equilibrium of its tridimensional fold. Thus, 
the understanding of molecular mechanisms that can interfere 
with the structure and consequently with the proteins interac-
tions with their specific ligands, with membranes, and with their 
chemical environment it is an essential matter of science. In this 
sense, projects that include structural modification in proteins 
and peptides promoted by external agents, like pH, pressure or 
temperature variation, denaturing and chaotropic agents addi-
tion and interaction with biomimetic systems, are crucial to un-
derstand, to control and to develop effective treatments for sev-
eral pathologies. Besides that, the comprehension of peptides 
and proteins conformation is fundamental to achieve the correct 
conjugation to polymeric chains and/or ceramic materials with 
the aim of successful development of biomaterials like biosen-
sors, biofuel cells and biomimetic tissues

Palavras-chave: espectroscopia, proteínas, biofísica, física Key-words: spectroscopy, proteins, biophysics, physics
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FinanciamentoEstrutura resolvida por cristalografia de raios X da proteína 
VGF (fator de crescimento vaso-endotelial) à direita e espec-

tros de Dicroísmo Circular (à esquerda). À proteína foi adi-
cionado o solvente orgânico dioxano para que ela possa ser 
incorporada nos scaffolds poliméricos. A adição do solvente 

não altera os elementos beta da estrutura (em verde no desen-
ho) como pode ser visto pela manutenção da banda beta nos 

espectros de dicroísmo.ao Ensino de Ciências.

Scaffolds poliméricos de PLLA. Estes scaffolds (moldes) 
foram produzidos pela técnica de separação de fases ter-
mo-induzidas (Thermally Induced Phase Separation, TIPS) 
com poros em escala nanométrica para a incorporação de 

proteínas como a VGF (fator de crescimento vaso-endotelial, 
imagem anterior). Tais moldes poliméricos são utilizados para 
o crescimento de células com o objetivo de se produzir siste-
mas biomiméticos de tecidos de vários tipos (pele, cardíaco e 

outros).
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Mapeamento conceitual aplicado ao pro-
cesso de ensino-aprendizagem

Concept mapping applied to the teach-
ing-learning process

Verificar o impacto do uso dos mapas conceituais (MCs) como 
forma de estimular a aprendizagem significativa e a autorregu-
lação da aprendizagem. Objetivos: [1] desenvolver estratégias 
instrucionais de treinamento em MCs, para aumentar a profi-
ciência de usuários iniciantes, [2] buscar indícios da ocorrência 
da aprendizagem significativa, após o uso intensivo de MCs e [3] 
avaliar alterações das interações professor/aluno e aluno/aluno, 
para estimular processos colaborativos eficientes.

Check the effect of using concept maps (Cmaps) as a way to 
encourage meaningful learning and self-regulation of learning. 
Objectives: [1] to develop instructional strategies to increase the 
ability of novice mappers, [2] to seek evidence of the occurrence 
of meaningful learning after extensive use of Cmap, and [3] to 
assess changes at the classroom dynamics (teacher-student 
and student-student interactions) that support collaborative 
learning by using Cmaps

Palavras-chave: aprendizagem colaborativa; aprendizagem 
significativa; planejamento instrucional

Key-words: collaborative learning; meaningful learning; instruc-
tional design
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Mapa conceitual que descreve os nossos interesses de 
pesquisa, com destaque para o desenvolvimento das análises 
proposicional, semântica e estrutural.ao Ensino de Ciências.

Mapa conceitual que descreve os nossos interesses de 
pesquisa, com destaque para o desenvolvimento das análises 

proposicional, semântica e estrutural.
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Poluição Atmosférica Atmospheric Pollution

Atualmente, as cidades com milhões de habitantes e uma 
grande frota de veículos têm problemas com a poluição do ar. 
São Paulo, capital do estado de São Paulo, com mais de 19 
milhões de habitantes, 7 milhões de veículos, e ainda o maior 
parque industrial do país, é um bom exemplo. A poluição atmos-
férica associada à alta densidade de área construída, falta de 
áreas verdes e muitas regiões cobertas com asfalto e concre-
to, pode resultar em fenômenos como “ilhas de calor” e ainda 
sofrer com tempestades severas. Os aerossóis têm diferentes 
fontes, gerando diferentes propriedades físico-químicas e assim 
podendo absorver ou espalhar a radiação solar, influenciando o 
efeito estufa. As partículas também podem causar efeitos prej-
udiciais à saúde, justificando os estudos a cerca dos aerossóis, 
sua concentração em massa e composição.

Nowadays, cities with millions inhabitants and vehicles have 
several problems concerning air pollution. São Paulo, capital of 
São Paulo State, with more than 19 million inhabitants, 7 million 
vehicles, as well as the major industrial and technological park 
of the country, is a good example. Air pollution, high building 
density, and a lack of green areas, combined with the prolifera-
tion of asphalt and concrete surfaces, have resulted in a greater 
number of urban heat island effects, fewer drizzle events, and 
rainfall events of greater intensity. Aerosols are produced by a 
variety of processes, creating differences in their physicochem-
ical properties and hence in their ability to scatter and absorb 
solar radiation, influencing greenhouse effect. Particles also can 
lead to health problems which justify the exhaustive studies con-
cerning mass concentration and composition of aerosols. 

Palavras-chave: poluição, atmosfera, aerossóis, radiação solar Key-words: pollution, atmosphere, aerosol, solar radiation
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Lazer, interdisciplinaridade e suas múlti-
plas relações na sociedade

Leisure, interdisciplinary and its multiple 
relations in society

O lazer é um componente universal da cultura humana que as-
sume diferentes formas e significados nos mais variados con-
textos socioculturais. O crescimento do setor do lazer é parte 
do processo de globalização e envolve mercados numa escala 
mundial, afetando as relações laborais e aspectos culturais nas 
comunidades em que atua, concebido assim como peça-chave 
de um amplo movimento de dimensão global. Tal fato tem pro-
porcionado força maior para as organizações internacionais, 
que controlam substancial uma miríade de serviços no mercado 
temático, em especial o turístico, atuando como proprietárias 
de redes hoteleiras, companhias aéreas e agências de turismo 
integradas. Tal linha de pesquisa aborda os estudos do lazer 
numa ótica interdisciplinar, ressaltando a colaboração de dis-
tintas áreas de conhecimento tais como turismo, saúde e edu-
cação física, a partir das suas inter-relações na sociedade, tanto 
numa perspectiva nacional quanto internacional.

Leisure is an universal component of human culture which takes 
different forms and meanings based on the characteristics of a 
given society. The growth of leisure is part of the globalization 
process and involves markets around the world, affecting labor 
relations and cultural aspects held as part of a broad global 
movement. This has provided greater force for international or-
ganizations that control a substantial amount of services in the 
tourism market, such as hotel chains, airlines companies and 
travel agencies. This research line focuses on the leisure studies 
in interdisciplinary perspective, highlighting the collaboration of 
different knowledge areas such as tourism, health and physical 
education from their interrelationships in society, both national 
and international perspective.

Palavras-chave: Lazer. Turismo. Saúde. Educação Física. Cul-
tura. Sociedade.

Key-words: Leisure. Tourism. Health. Physical Education. Cul-
ture. Society
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Meio interestelar e fontes ionizantes Photoionized nebulae and their ionizing 
sources

Nebulosas gasosas fotoionizadas são nuvens de gás situadas 
próximas a estrelas quentes e/ou objetos no estado degenerado. 
A maior parte delas constituem-se de: (1) regiões HII, quando 
são encontradas próximo a estrelas massivas de aglomerados 
estelares jovens; (2) nebulosas planetárias, que representam 
o último estágio evolutivo de estrelas de massa intermediária. 
Minha pesquisa sobre regiões HII é voltada principalmente à 
identificação das fontes ionizantes de regiões HII na região do 
hemisfério sul do plano Galáctico. Utilizando-se uma câmera in-
fravermelha, são obtidas imagens nos comprimentos de onda 
de 1.25, 1.65 e 2.14 micron de aglomerados estelares situados 
no interior de nuvens moleculares. São utilizados critérios de 
índice de cor para selecionar objetos candidatos a fontes ioni-
zantes. Posteriormente são obtidos espectros para a caracter-
ização desses objetos, tais como temperatura, gravidade, etc. 
Os dados para essa pesquisa são obtidos nos observatórios 
brasileiros em território nacional (Pico dos Dias, Brasópolis, 
MG) e no exterior (Observatórios SOAR e GEMINI, Deserto do 
Atacama, Chile) Também é possível determinar a distância des-
sas regiões HII pelo método da paralaxe espectrofotométrica 
e assim associá-las aos braços espirais da Galáxia. Um outro 
objeto de pesquisa consiste no estudo da emissão infravermel-
ha de nebulosas planetárias. Neste caso são utilizadas imagens 
e espectros obtidos por satélites na região do infravermelho 
médio. A identificação de bandas moleculares nos permite de-
terminar as espécies químicas presentes na nebulosa, sob a for-
ma de moléculas e grãos. Parte desse estudo tem como objetivo 
determinar a evolução dessas características espectrais com o 
tempo, conforme a abundância química da nebulosa. Os dados 
são confrontados com modelos teóricos de fotoionização, tais 
como CLOUDY e outros.

Photoionized nebulae are gas clouds situated around hot stars 
and/or degenerated objects. The majority of them are: (1) HII re-
gions, which are found near massive stars in young clusters; (2) 
planetary nebulae, which represent the final evolutionary state 
of an intermediate mass star. My research on HII regions is fo-
cused on the identification of the ionizing sources of HII regions 
distributed in the southern hemisphere section of the Milky Way. 
Infrared images of stellar clusters inside molecular clouds are 
obtained with an infrared camera at the wavelengths of 1.25, 
1.65 and 2.14 micron. Colour indices criteria are used to select 
ionizing source candidates. Eventually, espectra are obtained to 
classify these objects with respect to their temperature, gravity, 
etc. The data are obtained in Brazilian observatories in the coun-
try (Pico dos Dias Observatory, Brasópolis, MG) and abroad 
(SOAR and GEMINI Observatories, Atacama Desert, Chile). In 
addition to that, I determine distances to these HII regions by the 
spectrophotometric parallax method, and identify the associated 
Galactic spiral arms. Another focus of my research is the study 
of the infrared emission of planetary nebulae. Mid-infrared im-
ages and spectra obtained by satellites constitute the database 
of this work. The identification of molecular bands allows one to 
determine the chemical species present in the nebula, such as 
molecules or dust grains. Part of this study aims at determining 
the temporal evolution of these spectral features, according to 
the chemical abundances of the nebula. The data are compared 
with photoionization theoretical models, such as CLOUDY, etc.

Palavras-chave: Astronomia, Astrofísica, Meio Interestelar, 
Nebulosas, Regiões HII, Infravermelho

Key-words: Astronomy, Astrophysics, Interstellar Medium, 
Nebulae, HII Regions, Infrared
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(Texas Tech. University, USA).
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Imagem do aglomerado estelar jovem associado à região 
HII RCW41, obtida com a câmera infravermelha CamIV, do 

Laboratório Nacional de Astrofísica no comprimento de onda 
de 1.65 micron.

Imagem de um setor do plano Galáctico em Norma, obtida 
em 8 micron pelo satélite infravermelho SPITZER. Nota-se a 

presença de diversos “arcos” ou “bolhas” de poeira associa-

A MODEL OF THE GALAXY FOR PREDICTING STAR COUNTS 
IN THE INFRARED, Ortiz, R. & Lépine, J.R.D., 1993, Astronomy 
& Astrophysics, 279, 90
OH/IR STARS IN THE INNER BULGE DETECTED BY ISOGAL, 
Ortiz, R. et al., 2002, Astronomy & Astrophysics, 388, 279
EVOLUTION FROM AGB TO PLANETARY NEBULA IN THE 
MSX SURVEY, Ortiz, R. et al., 2005, Astronomy & Astrophysics, 
431, 565
THE YOUNG STELLAR CLUSTER ASSOCIATED WITH 
IRAS09149-4743, Ortiz, R. Abraham, Z. & Roman-Lopes, 2007, 
Astronomy & Astrophysics, 461, 949
A SEARCH FOR FIELD HORIZONTAL-BRANCH STARS NEAR 
THE SOUTH GALACTIC POLE, Ortiz et al., 2010, The Astro-
nomical Journal, 139, 1031
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Ecologia Sensorial e comportamento de 
artrópodes

Sensory Ecology and behavior of arthro-
pods

Na linha de pesquisa de ecologia sensorial, tentamos entender 
os estímulos relevantes e as respostas dos animais em diversos 
contextos como forrageio, encontro e escolha de parceiros sex-
uais, orientação no meio e resposta a predadores. 
Abordamos os problemas principalmente em 3 frentes:
Na frente comportamental, aplicamos os métodos descritivo
e experimental, trabalhando no laboratório ou no campo.
Na frente morfológica, estudamos estruturas sensoriais e 
glandulares por meio de microscopia óptica e eletrônica.
Na frente química, investigamos os compostos químicos que 
podem ser utilizados na comunicação intra-específica.
Na linha de pesquisa de comportamento de artrópodes, esta-
mos interessados principalmente em interações presa-pred
ador e interações intra e inter-sexuais entre co-específicos.

Our projects on sensory ecology investigate the relevant envi-
ronmental stimuli, the sensory structures that detect such stim-
uli, and the behavioral responses of animals in several contexts 
such as foraging, mate finding, mate choice, general orientation 
in the environment and behavioral response to predators. We 
use mainly three approaches:
Behavioral: we use the descriptive and experimental methods, 
both in the laboratory and in the field.
Morphological: we study sensory and glandular structures using 
optical and electronic microscopes.
Chemical: we investigate the chemical compounds that can be 
used in intra-specific communication.
Our projects on arthropod behavior focus mainly on prey-pred-
ator interactions and on intra and inter-sexual interactions be-
tween conspecifics.

Palavras-chave: Comportamento animal, etologia, comuni-
cação química, morfologia funcional, Arachnida, Opiliones

Key-words: Animal behavior, ethology, chemical communica-
tion, functional morphology, Arachnida, Opiliones
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O OPILIÃO Mischonyx cuspidatus, BEM DEFENDIDO POR 
SUA ESPESSA ARMADURA, RARAMENTE É PREDADO 

POR ARANHAS MAIORES QUE ELE COMO Enoploctenus 
cyclothorax.

2013 Dias BC, Willemart RH. The effectiveness of post-contact 
defenses in a prey with no pre-contact detection. Zoology, no 
prelo 
2012 Willemart R H, Hebets E A. Sexual differences in the be-
havior of the harvestman Leiobunum vittatum (Opiliones, Sclero-
somatidae) towards conspecific cues. Journal of Insect Behavior 
25: 12-23 
2011 Souza E D S, Willemart R H. Harvest-ironman: heavy ar-
mature, and not its defensive secretions, protects a harvestman 
against a spider. Animal Behaviour, 81: 127-133. 
2010 Willemart R H, Pérez-González A, Farine J, Gnaspini P. 
Sexually dimorphic tegumental gland openings in Laniatores 
(Arachnida, Opiliones), with new data on 23 species. Journal of 
Morphology, 271: 641-653. 
2009 Willemart R H, Farine J, Gnaspini P. Sensory biology of 
Phalangida harvestmen (Arachnida, Opiliones): a review, with 
new morphological data on 18 species. Acta Zoologica, 90: 209-
227.
Lista completa no website do laboratório
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As ciências matemáticas no Brasil 
(1808-1930): atores, instituições e outros 
suportes

Mathematical Sciences in Brazil (1808-
1930): actors, institutions and others 
suports

O que eram as práticas matemáticas no Brasil e como eram 
produzidas desde o começo do século XIX até o final da Primei-
ra República? As recentes pesquisas nos levam a pensar es-
sas duas questões no entorno das escolas de engenharia do 
período, analisando as fronteiras, demarcadas, fluídas ou inex-
istentes, que a matemática tinha com as práticas de engenha-
ria, e a circulação destas práticas por meio de jornais, livros 
didáticos e teses. É importante observar que os impressos que 
circulavam no período não se restringiam somente ao portu-
guês, mas havia obras em francês, alemão, italiano e inglês, 
e eventualmente traduções ao português, implicando em uma 
circulação internacional desses objetos e, por conseguinte, em 
trocas culturais que o Brasil estabeleceu com outras nações 
no período. Nesse sentido, nossa pesquisa trata das ciências 
matemáticas produzidas no Brasil, suas instituições, seus 
atores e suportes, os colocando em uma rede de interesses lo-
cal que também é internacional.

What were the mathematical practices and how they were pro-
duced in Brazil from the beginning of the nineteenth century until 
the end of the first republic? New researches study these two 
questions around the engineering schools in the period, taking 
into account the well drawn, diffused or absent frontiers which 
mathematics established with the engineering practices, and its 
circulation in journals, books and thesis. It is important to note 
that the printings in the period were not only in portuguese but in 
french, italian, deutsche and english, implying in a international 
circulation of these objects and, therefore, in cultural exchanges 
between Brazil and others nations. In so doing, this research 
deals with the mathematical sciences produced in Brazil, theirs 
institutions, actors and supports, thinking then in a local interest 
network which is also international.

Palavras-chave: História das ciências matemáticas, História da 
edição científica, Trocas culturais

Key-words: History of mathematical sciences, History of scien-
tific edition, Cultural exchanges
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Frontispício de um tratado de cálculo publicado em francês 
em 1882, cuja autoria é do brasileiro Joaquim Gomes de 

Souza.

Mormello, B. H. ; SIQUEIRA, R. M. . A gênese ilustrada da Ac-
ademia Real Militar e suas onze reformas curriculares (1810-
1874). História da Ciência e Ensino: construindo interfaces, v. 
3, p. 17-30, 2011.
SIQUEIRA, R. M. . Purity and resentment in newspapers: the ar-
rival of modern mathematics in Brazil. Circumscribere (PUCSP), 
v. 8, p. 36-44, 2010.
SIQUEIRA, R. M. . Reavaliando os debates sobre o positivis-
mo nas ciências matemáticas brasileiras do começo do Sécu-
lo XX. In: XXVI Seminário Nacional de História, 2011. Anais do 
XXVI simpósio nacional da ANPUH - Associação Nacional de 
História, 2011.
SIQUEIRA, R. M. . Enciclopedismo, distinção profissional e 
modernidade nas ciências matemáticas brasileiras (1808-1930), 
no prelo.
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Representações de Álgebras Representation of algebras

O principal objetivo da teoria de representações de álgebras é 
estudar álgebras via o estudo de suas categorias de módulos. 
Em um contexto mais geral estuda-se a categoria dos módulos 
finitamente gerados à direita (ou à esquerda) sobre uma álgebra 
de Artin. Tal álgebra de Artin é um anel artiniano finitamente 
gerado sobre o seu centro que é um anel artiniano comutativo. 
Estaremos considerando um contexto mais particular que é o 
das álgebras de dimensão finita sobre um corpo algebricamente 
fechado. Atualmente, estamos estudando técnicas relacionadas 
a classificações de álgebras caracterizadas através das subcat-
egorias La e Ra dos módulos indecomponíveis. Quando Happel, 
Reiten e  Smalo definiram a classe das álgebras quasi-inclina-
das, eles introduziram a noção de parte à esquerda da álgebra 
A, La como a subcategoria plena dos módulos indecomponíveis 
de A : indA, com os objetos sendo módulos cujos predecessores 
possuem dimensão projetiva no máximo 1. A parte a direita é 
definida dualmente e denotada por Ra. Desde então, estas sub-
categorias têm sido amplamente estudadas e aplicadas. Uma 
álgebra de artin é quasi-inclinada se e somente se todo módulo 
projetivo indecomponível está na parte à esquerda da categoria 
de módulos, ou equivalentemente se e somente se todo módulo 
injetivo indecomponível está na parte à direita da categoria de 
módulos de uma álgebra. Outras álgebras também foram intro-
duzidas através destas subcategorias como por exemplo: A é 
dita shod quando La U Ra = A e uma álgebra A é chamada de 
laura quando La U Ra é cofinita em ind A. Baseados nestas 
idéias introduzimos e estudamos uma nova classe de álgebras, 
que denominamos álgebras ada, nas quais todos os módulos 
projetivos indecomponíveis e todos os módulos injetivos inde-
componíveis estão na união das partes à direita e à esquerda da 
categoria de módulos. Trabalhamos na descrição das compo-
nentes de Auslander-Reiten de uma álgebra ada estrita. Atual-
mente, estamos trabalhando no entendimento de outras classes 
de álgebras que possuem propriedades específicas em relação 
a parte à direita e à esquerda da álgebra.

The main objective of the Theory of Representations of Algebras 
is to study algebras via the study of  its categories of modules. In 
a more general context we study the category of modules finitely 
generated right (or left) on an Artin algebra. Such Artin algebra 
is an artinian finitely generated ring about its center is a commu-
tative artinian ring. We will considering a more particular case 
that is of finite dimensional algebras over an algebraically closed 
field. Currently, we are studying techniques related to classify 
algebras characterized through the subcategories  La  and Ra of 
the indecomposable modules. When Happel, Reiten and Smalo 
defined the class of quasi-tilted algebras, they introduced the 
notion of the left part of the algebra A, La as a full subcategory of 
indecomposable modules of A: indA, with the objects are mod-
ules whose predecessors have projective dimension at most 1. 
The right part is defined dually and denoted by Ra. Since then, 
these subcategories have been widely studied and applied. An 
Artin algebra is quasi-tilted if and only if every indecomposable 
projective module is on the left part of the category of modules, 
or equivalently if and only if every indecomposable injective 
module is on the right part of the category of modules of an al-
gebra. Other algebras were also introduced through these sub-
categories such as: when A is said shod La  U Ra = A and an al-
gebra A is called laura  when La U Ra is cofinita in  ind A. Based 
on these ideas we introduce and study a new class of algebras, 
we call ada algebras , in which all indecomposable projective 
modules and all indecomposable injective modules are in the 
union of  the right and left  parts of the category of modules. We 
work in the description of the Auslander-Reiten components of 
a strict ada algebra. We are currently working on understanding 
other classes of algebras that have specific properties in relation 
to the left and right part of algebra.

Palavras-chave: Representações de álgebras, categoria, álge-
bras ada

Key-words: Representation of algebras, category, ada algebras



VIII ESARA - Encontro Sul americano de Representações de 
lgebras e Temas Afins.

I. Assem, D. Castonguay, M. Lanzilotta, R. R. S. Vargas, Alge-
bras determined by their supports,  Journal of Pure and Applied 
Algebra, Volume 216, Issue 5, May 2012, Pages 1134–1145. 
S. M. Peres; L. Hirata; E. P. V. Prado; R. Chies; R. R. S. Vargas, 
Concepção de Ambiente Computacional Assistivo para Apoio 
ao Ensino: Administrando Necessidades e Restri187c~oes, Var-
ia Scientia, Vol.9, n16 (2009), Impressão 2010. 
R. A. L. Imbernon, M. C. M. de Toledo, K. M. Honorio, A. P. B. 
Tufaile, R. R. S. Vargas, P. T. Campana, S. Falconi, M. E. Infan-
te-Malachias, Science education by using experimentation and 
hands-on activities: the practical in pedagogical praxis, Revista 
Experiências em Ensino de Ciências, vol.4, n1,(2009) 79-89. 
F. U. Coelho, R. R. S. Vargas, Mesh algebras, Communications 
in Algebra, 30(8) (2002), 3703-3721. 
R. R. S. Vargas,  Algebras de tipo mesh fortemente simples-
mente conexas, Tese de Doutorado, Universidade de S~ao Pau-
lo,1999.
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Pesquisa em Geociências, com ênfase 
em Geoquímica (geoquímica ambien-
tal) e Educação Ambiental, (educação 
científica e ensino de geociências).

Research in Earth Sciences, with an em-
phasis in Geochemistry (environmental 
geochemistry) and Environmental Ed-
ucation (science education and Geo-
sciences education).

Os processos intempéricos afetam as rochas na superfície 
terrestre e promovem a ciclagem dos elementos químicos pre-
sentes nas rochas. Os estudos geoquímicos desses processos 
permitem estabelecer alguns parâmetros que podem ser aplica-
dos na avaliação de jazidas minerais, e na evolução de materi-
ais de capeamento superficial. Nas últimas décadas diversas 
pesquisas têm sido focadas na área ambiental aplicando-se as 
mesmas metodologias, e permitindo a avaliação ambiental das 
ações antrópicas. O clima tropical do Brasil favorece e acentua 
a ação dos processos intempéricos, que podem biodisponibi-
lizar elementos metálicos no meio ambiente em concentrações 
limites à saúde humana. A utilização de plantas como indica-
dores da presença de metais no solo foi inicialmente utilizada 
na prospecção mineral de metais, e atualmente seu uso tem 
aplicação na avaliação e mitigação de problemas ambientais. 
Estudos geoquímicos microssituados em minerais secundários 
que atuam como armadilhas para metais no solo.

The weathering processes affect the rocks in the terrestrial 
surface and promote the chemical cycling from the rocks. The 
geochemistry studies of these processes allow establishing 
some parameters that can be applied in the evaluation of min-
eral deposits, and in the evolution of surface materials. In the 
last few decades research has been focus in the environmental 
studies applying the same methodologies, and allowing the en-
vironment evaluation of the human been actions. The tropical 
climate of Brazil provides the conditions and improves weather-
ing processes, which became bioavailable metallic elements in 
the environment in concentrations limits to the health human be-
ing. The use of plants as indicating of the metal presence in the 
ground initially was used in the ore prospection, and currently 
its use has application in the evaluation environment problems. 
Geochemical studies by  scanning electron microscopy in sec-
ondary minerals that  traps for metals in the soil.

Palavras-chave: geoquímica, biogeoquímica, meio ambiente Key-words: geochemistry, biogeochemistry, environment
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Fotomicrografia de cloritas portadoras de zinco

Fotos ao microscópio óptico da cloritização de flogopitas com 
incorporação de zinco

IMBERNON, R.A.L.; BLOT, A.; PEREIRA, V. P.; FRANCO, D. 
R. (2011) – Caracterização de clorita portadora de Zn por Es-
pectroscopia Mössbauer (EM) e Espectroscopia Infravermelho 
(IV) – Uma ocorrência associada ao depósito de Pb-Zn-Ag de 
Canoas, PR, Brasil. Revista Brasileira de Geociências 41(2):228-
236. ISSN 0375-7536. (CNPq) 
IMBERNON, R.A.L.; GUIMARÃES, E. M.; GALVÃO, R. M. S.; 
LIMA, A. C.; SANTIAGO, L. F.; JANNUZZI, C. M. L. (2011) – Um 
panorama dos cursos de Licenciatura em Ciências Naturais 
(LCN) no Brasil a partir do 2º Seminário Brasileiro de Integração 
de Cursos de LCN/2010. EENCI – Revista Experiências em En-
sino de Ciências (UFRGS). Vol. 6(1): 85-93. ISSN 1982-2413. 
(CAPES) 
LABUTO, G.; SEMENSATTO, D.; BIANCO, A. A. G.; HONÓRIO, 
K. M.; FARIAS, L. A.; SIGNORELI, R. R. V.; IMBERNON, R. A. 
L.; KLUTH, V. S. (2011) – 2° Encontro sobre Divulgação e Ensino 
de Ciências (2° EDEC). A Divulgação Científica e o Ensino de 
Ciências para a Inclusão Social. Revista Metáfora Educacional. 
Dezembro/2011, nº 11, versão on line p. 4-16. ISSN 1809-2705. 
(CAPES) 
PAOLILLO, C.; IMBERNON, R. A. L. (2009) – Educação Ambien-
tal e Educação Científica no contexto do Movimento Escoteiro. 
EENCI – Revista Experiências em Ensino de Ciências (UFRGS). 
Vol. 4(2): 93-105. ISSN 1982-2413. 
IMBERNON, R. A. L.; TOLEDO, M. C. M. HONÓRIO, K. M.; TU-
FAILE, A. P. B.; VARGAS; R. R. S.; CAMPANA, P. T.; FALCONI, 
S.; INFANTE-MALAQUIAS, M. E. (2009) – Experimentação e 
interatividade (hands on) no ensino de Ciências: A prática na 
práxis educativa. EENCI – Revista Experiências em Ensino de 
Ciências (UFRGS). Vol. 4(1): 79-89. ISSN 1982-2413. (FAPESP 
e CNPq) 
FRANCO, D. R.; BERQUÓ, T. S.; IMBERNON, R.A.L.; PARTI-
TI, C. S. M.; Enzweiler, J. (2007) – Environmental monitoring of 
magnetic iron phases of urban water reservoir lake sediments 
(Taiaçupeba Lake, metropolitan region of São Paulo, Brazil) 
by using Mössbauer spectroscopy. Environment Geology DOI 
10.1007/s00254-006-0525-5. (CNPq) 
BERQUÓ, T.; IMBERNON, R.A.L.; BLOT, A.; FRANCO, D.R.; 
TOLEDO, M.C.M.; PARTITI, C.S.M. (2007) – Low temperature 
magnetism and Mössbauer spectroscopy study from natural 
goethite. Phys. Chem. Minerals. DOI 10.1007/s00269-007-0147-
9. 
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Indicadores de saúde emocional na 
velhice e potenciais efeitos das inter-
venções psicossociais

Indicators of emotional health in old age 
and potential effects of psychosocial in-
terventions

Embora ainda persistam crenças, atitudes e estereótipos neg-
ativos quanto aos aspectos emocionais da velhice, a literatura 
gerontológica evidencia consistentemente que as capacidades 
de experimentar, expressar e regular as emoções não declinam 
nessa fase da vida tendendo a revelar uma trajetória de ma-
nutenção nas suas funções ou ainda apresentando ganhos 
nessas dimensões emocionais com o processo de envelheci-
mento. As teorias psicogerontológicas atuais apontam haver, na 
velhice, um aumento na motivação e competência para regular 
as emoções visando retorno emocional positivo e otimização do 
bem-estar.  Embora haja esse potencial positivo na velhice, um 
percentual significativo de idosos apresenta indicadores emo-
cionais negativos como a presença de sintomas depressivos, 
experiência de estresse, ansiedade e sentimentos de solidão. 
Tais dados corroboram a perspectiva gerontológica de heter-
ogeneidade nos processos de envelhecimento e da possibili-
dade de que alguns idosos experimentem trajetórias de déficits, 
declínios e incapacidades no âmbito das emoções como pro-
duto de condições psicossociais. Considerando-se o potencial 
emocional evidenciado pela literatura gerontológica, o presente 
linha de pesquisa visa levantar e analisar indicadores de saúde 
emocional entre idosos brasileiros e assim como os de eficácia 
de intervenções psicossociais destinadas a esse grupo etário. 
Especificamente,  o interesse de pesquisa atual tem se voltado 
ao levantamento indicadores de bem-estar, depressão e regu-
lação emocional entre idosos e os efeitos de programas psico-
educacionais e de inclusão digital sobre tais indicadores.

Although still persist beliefs, attitudes and negative stereotypes 
about the emotional aspects of aging, the gerontological liter-
ature consistently shows that the capacity to experience, ex-
press and regulate emotions not decline during this phase of 
life tending to reveal a path maintenance in their functions or 
presenting gains in these emotional dimensions in the aging pro-
cess. Current psychogerontological theories proposes increase 
in motivation and competence to regulate emotions in order to  
optimize a positive emotional well-being. While there is this pos-
itive potential in old age, a significant percentage of the elderly 
have a negative emotional indicators such as the presence of 
depressive symptoms, experiences of stress, anxiety and feel-
ings of loneliness. These data corroborate the gerontological 
perspective of heterogeneity in the processes of aging and the 
possibility that some elderly experience trajectories of deficits, 
declines and disabilities in emotions as product of psychosocial 
conditions. Considering the potential emotional evidenced by 
the gerontological literature, this line of research aims to identify 
and analyze indicators of emotional health among brazilians el-
derly, as well as the effectiveness of psychosocial interventions 
aimed at this age group. Specifically, the current research inter-
est has focused the survey indicators of well-being, depression, 
and emotional regulation among older adults and the effects of 
psychoeducational programs and digital inclusion on such indi-
cators.

Palavras-chave:  Envelhecimento; emoções; depressão; inter-
venções psicossociais.

Key-words: Aging; emotions; depression; psychosocial inter-
ventions;
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Censura a livros na ditadura militar: a 
representação dos livros nos pareceres 
censórios

Censorship during the military 
dictatorship in Brazil: books under
the scrutiny

A pesquisa tem por objeto os pareceres sobre livros elaborados 
pelo Departamento de Censura e Diversões Públicas, DCDP, 
entre 06.01.1970 e 05.10.1988. O marco inicial deve-se ao fato 
desta ser a data de publicação do Decreto-lei 1.077, que instituiu 
a censura prévia a impressos; e o limite final dá-se pela promul-
gação da Nova Constituição Brasileira, a de 1988, que em seu 
artigo 220 parágrafo 2 proíbe qualquer espécie de censura, seja 
de natureza política, ideológica ou artística. O objetivo principal 
da pesquisa é analisar esses  pareceres e entender os motivos 
alegados para subsidiar o veto ou a liberação. Examinaremos 
especialmente as referências aos suportes materiais da comu-
nicação. Nosso foco recairá sobre a representação do livro no 
conjunto dos meios de comunicação e cultura.  A escolha desse 
foco de observação possibilitará dois âmbitos de análise: 1. con-
hecer como o livro é concebido e encarado por agentes sociais 
responsáveis por uma forma de coerção à sua disseminação; 
2. verificar se essa visão coaduna-se com diretrizes expostas 
em outros documentos do DCDP como ofícios de comunicação 
da correspondência oficial  e apostilas utilizadas em cursos de 
formação de censores. Os pareceres do DCDP referentes a liv-
ros serão analisados em dois momentos distintos e complemen-
tares: 1. Abordagem quantitativa e descritiva do conjunto dos 
pareceres, e 2. Análise qualitativa de pareceres escolhidos por 
abordarem o tema dos meios de comunicação e do livro.

This research aims at analyzing the censorship procedures of 
the Departamento de Censura e Diversões Públicas [DCDP], 
during the period starting from the 6th of January, 1970 to the 
5th of October, 1988. The first of these dates is that of the enact-
ment of law 1.077, instituting previous censorship to all published 
material. The second of these dates is that of the promulgation 
of the new Brazilian constitution, the so-called 1988 Constitu-
tion, which (under heading number 220, 2nd paragraph) abol-
ished any kind of censorship motivated by political, ideological 
or artistic conceptions.     The main objective of our research is 
to unveil the motivations behind the decrees of either approval 
or veto face to published materials. We intend to achieve this 
by analyzing the official reviews of such material made by the 
DCDP between 1970 and 1988. We will pay special close atten-
tion to the media: books, magazines, radio, television, movies. 
Our focus will rest upon the role of the book among the wider 
range of communication media and culture. This focusing will 
allow us to attain two main goals: 1. First, understanding how the 
book is thought of and dealt with by social agents of oppression; 
2. Second, it will be possible to cross-reference such attitudes 
to the official documents of the DCDP, such as bulletins, official 
mail and instructions given to the censors. These documents will 
be analyzed in two distinct but intrinsically connected moments: 
first, a quantitative and descriptive approach of the entire docu-
ments; then a qualitative analysis of these documents, chosen 
for specifically dealing with the topic of books and communica-
tion media.

Palavras-chave: censura, livros, ditadura militar Key-words: books, censorship, military dictatorship in Brazil
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Aprendizado de Máquina em Análise de 
Gestos

Machine Learning in Gesture Analysis

Algumas linhas de pesquisa da Linguística e da Psicolinguísti-
ca, que se preocupam em interpretar gestos, fazem uso de 
ferramentas computacionais para suportar o seu trabalho de 
análise de discurso baseada em gestos, ou baseada em gestos 
coocorrente com a fala. Neste projeto de pesquisa nós estamos 
interessados em explorar o ferramental oferecido pela área de 
Aprendizado de Máquina, com especial atenção para as téc-
nicas conexionistas e correlatas. Estas técnicas são adequa-
das para exploração de reconhecimento e análise de padrões 
em ações gestuais, que possam trazer informação útil para a 
análise do comportamento humano, envolvendo aspectos de 
comunicação realizada ou apoiada por de gestos.

Some research lines of Linguistics and Psycholinguistics, which 
are concerned about gesture analysis, apply computational 
tools in order to support studies related to discourse analysis 
based on gestures,  or based on co-speech gestures. In this re-
search project, we are interested in exploring tools (methods and 
techniques) offered by the  Machine Learning area, with especial 
attention to connectionist and correlated techniques. Such tech-
niques are feasible to explore gesture pattern recognition and 
analysis, with potential to produce useful information for human 
behavior analysis, considering aspects of communication based 
(or supported by) gestures.

Palavras-chave: Análise de Gestos, Reconhecimento de Pa-
drões, Aprendizado de Máquina

Key-words: Gesture Analysis, Pattern Recognition, Machine 
Learning
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Manejo de unidades de conservação - 
análise de atividades de Lazer e Turismo

Protected areas management – leisure 
and tourism analyses

Diagnóstico e prognóstico de atividades de uso público em áre-
as protegidas, avaliando as potencialidades e fragilidades des-
sas atividades contribuírem para a conservação dos ambientes 
protegidos, a sensibilização de visitantes e o envolvimento de 
moradores locais no manejo desses espaços protegidos.

Diagnosis and prognosis of public use activities in protected ar-
eas, assessing the strengths and weaknesses of these activities 
to contribute to environment’s conservation, visitor’s awareness 
and the involvement of local people in the management of these 
protected areas.

Palavras-chave: unidades de conservação, geografia do lazer 
e turismo, ecoturismo, impactos

Key-words: protected areas, geography of leisure and tourism, 
ecotourism, impacts
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Têxteis técnicos ou tecnológicos desen-
volvidos a partir de polímeros naturais.

Technical textiles or technological devel-
oped from natural polymers.

Os têxteis técnicos ou tecnológicos são estruturas que são 
projetadas e desenvolvidas para uso em produtos, processos 
ou serviços de quase todas as indústrias como: médicos, con-
strução, geotêxteis, filtração, transporte, esportes, embalagem, 
militares, etc. Os têxteis médicos, sob a forma de fibras ou de 
tecidos, podem ser utilizados em materiais não implantáveis, 
tais como ligaduras e pensos; implantáveis, tais como suturas, 
artérias vasculares, válvulas cardíacas, ligamentos artificiais, te-
cido para o tratamento de hérnias, redes de reforço cirúrgico, ou 
sistemas extra corporais, como rins artificiais, fígado e pulmões. 
Para estas aplicações, algumas propriedades são importantes, 
tais como  dureza,  flexibilidade, maciez, resistência, não-toxi-
cidade, capacidade de absorção,  capacidade de esterilização, 
ser biodegradáveis ou não biodegradáveis, e em alguns casos 
bioestabilidade. A nossa pesquisa centrou-se na utilização de 
polímeros naturais tais como quitina, quitosana extraída de ca-
ranguejo, de camarão, de lagosta; alginatos, extraídos de algas 
marrom; carboximetilcelulose e resíduos agroindustriais, tais 
como bagaço e palha de cana-de-açúcar. Para aumentar as 
propriedades bactericidas, fungicidas e cicatrizantes dos ma-
teriais têxteis têm sido realizados estudos de incorporação de 
enzimas tais como a lisozima, papaína e bromelina buscando 
aplicações médicas.

 The technical or technological textiles are structures that are 
designed and developed for use in products, processes or ser-
vices of almost all industries, such as medical, construction, 
geotextiles, filtration, transportation, sports, packaging, mili-
tary, etc. The medical textile in the form of fibers or fabrics can 
be used on non-implantable materials such as bandages and 
dressings; implantable such as sutures, vascular arteries, heart 
valves, artificial ligaments, fabric for  hernia repair, surgical re-
inforcement nets, or extra bodily systems such as artificial kid-
neys, liver and lungs. For these applications some properties 
are important such as toughness, flexibility, softness, strength, 
non-toxicity, absorption capacity, ability to sterilization, being 
biodegradable or non-biodegradable, and in some cases, bio-
stability. Our research is focused on the use of natural polymers 
such as chitin and chitosan extracted from crab,shrimp, lobster; 
alginate extracted from brown algae; carboxymethylcellulose; 
cellulose from bagasse and straw of sugarcane. To increase 
the bactericidal, fungicidal and wound healing properties, of the 
textile materials studies on the incorporation enzymes such as 
lysozyme, papain and bromelain are being conducted seeking 
medical applications.

Palavras-chave: Têxteis técnicos, polímeros naturais, apli-
cações médicas.

Key-words: Technical textiles, natural polymers, medical apli-
cations.
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Fibra de Quitosana /Chitosan fiber

Palha da Cana de Açúcar/Bagaço/Quitosana - Straw Cane 
Sugar/Bagasse/Chitosan
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Sistema Vegetal Plants Systematics

Minhas pesquisas em sistemática vegetal estão focadas em 
duas famílias: Campanulaceae e Asteraceae. Para Campanu-
laceae as pesquisas são: (1) levantamentos florísticos, (2) re-
visão do gênero Siphocampylus baseada em diferentes fontes 
de dados, tais como: análises de DNA, perfil de n-alcanos e 
MEV da cera foliar epicuticular e da testa de sementes. O pro-
jeto sobre Asteraceae é recente e compreende levantamentos 
florísticos em espaços urbanos. Os levantamentos florísticos 
e fitossociológicos estão sendo conduzidos em áreas naturais 
e urbanas de Cerrado, campos rupestres e Floresta Atlântica.  
Outros objetivos do meu trabalho envolvem ensino e divul-
gação de botânica. O Herbário SPFE está em construção com 
coleções físicas (espécimes preservados) e virtuais, cujas ima-
gens e dados poderão ser consultados on line.

My researches on plant systematics are centered in two families, 
Campanulaceae and Asteraceae. For Campanulaceae family 
the research interests are: (1) floristic inventories, (2) revision of 
the Siphocampylus genus based on different data sources such 
as DNA analysis, n-alkane profiles and SEM analysis of foliar 
epicuticular wax and seed coat. The project about Asteraceae 
is recent and comprises floristic inventories in urban sites. The 
floristic and phytosociological surveys are being carried out in 
natural and urban areas from Cerrado, rocky outcrops and At-
lantic forest. The other objectives of my work involve teaching 
and divulgation botany. The Herbarium SPFE is in progress with 
physical (preserved specimens) and virtual collections whose 
images and data could be accessed on line.

Palavras-chave: CAMPANULACEAE; ASTERACEAE; FI-
TOQUÍMICA; FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA; ENSINO DE 
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Vista parcial do Cerrado de Luis Antônio-SP

Campanulaceae, espécies nativas ou de ocorrência no Brasil: 
A. Siphocampylus imbricatus (Cham.) G.Don. B. Centropo-
gon cornutus (L.) Druce. C. Lobelia fistulosa Vell. D. Lobelia 

camporum Pohl.
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Memória, patrimônio cultural e natural e 
desenvolvimento local

Memory, cultural and natural heritage 
and local development

Estudos e pesquisas acerca das mudanças climáticas e seu 
impacto sobre Patrimônio Cultural e Natural, dos princípios 
de adaptação e de resiliência do Patrimônio Cultural e Natu-
ral, da vulnerabilidade das paisagens culturais, das políticas e 
planos de ação das organizações internacionais em face das 
mudanças climáticas, dos modos socialmente construídos para 
a gestão participativa na identificação, conservação, estudo e 
difusão dos bens que configuram o patrimônio cultural e natural, 
material e imaterial em relação com as políticas de desenvolvi-
mento local.

Studies and research on climate change and its impact on 
Cultural and Natural Heritage, the principles of adaptation and 
resilience of Cultural and Natural Heritage, the vulnerability of 
cultural landscapes, policies and action plans of international 
organizations in the face of climate change, management in the 
identification, conservation, study and dissemination of values 
that make up the cultural and natural heritage, material and im-
material in relation to local development policies.

Palavras-chave: patrimônio cultural e natural, impactos das 
mudanças climáticas, desenvolvimento local

Key-words: cultural and natural heritage, climate change im-
pacts, local development
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Têxteis técnicos desenvolvidos a partir 
de polímeros naturais visando aplicação 
na área médica

Technical textiles developed from natu-
ral polymers for application in medical 
area

Os têxteis médicos estão inseridos em um mercado em con-
stante crescimento. Esses têxteis na forma de fibras ou tecidos 
podem ser aplicados em materiais não implantáveis como band-
agens, ligaduras e emplastros, materiais implantáveis como su-
turas, artérias vasculares, válvulas para o coração, ligamentos 
artificiais, tecidos para tratamento de hérnias, redes de reforço 
cirúrgico, ou sistemas extra corporais como rins artificiais, fíga-
dos e pulmões. Para essas aplicações algumas propriedades 
são importantes como: a tenacidade, flexibilidade, maciez, re-
sistência, não toxicidade, capacidade de absorção, capacidade 
de esterilização, ser biodegradáveis ou não biodegradáveis, e 
em certos casos, bioestabilidade. Nesta busca por novos mate-
riais, destaca-se a utilização dos resíduos lignocelulósicos que 
são constituídos por três principais componentes macromolecu-
lares: celulose, polioses e lignina que possuem uma elevada 
disponibilidade e potencialidade de tornarem-se fibras, geran-
do grande oportunidade de agregarem valor a estes rejeitos, 
além de diminuir o  acúmulo e o uso de matérias-primas nobres. 
Nossa pesquisa está focada na utilização de polímeros naturais 
extraídos a partir de resíduos agroindustriais para obtenção de 
têxteis técnicos que possam ser utilizados na área medica. Para 
dar propriedades bactericida, fungicida e cicatrizante aos mate-
riais têxteis estão sendo realizados estudos de incorporação de 
enzimas e fármacos. Fibras têxteis obtidas a partir da celulose 
do bagaço e da palha da cana-de-açúcar estão sendo desen-
volvidas, e enzimas como a bromelina e lisozima estão sendo 
utilizados nos estudos de imobilização. 

The medical textiles are part of a market in constant growth. 
These textiles in the form of fibers or fabric can be applied in 
non-implantable materials such as bandages, roller bandages 
and plasters, implantable materials such as sutures, vascular 
arteries, heart valves, artificial ligaments, fabric for hernia repair, 
surgical reinforcement nets, or extracorporeal systems such as 
artificial kidneys, liver and lungs. For these applications some 
properties are important such as toughness, flexibility, softness, 
strength, non-toxicity, absorption capacity, ability to sterilization, 
being biodegradable or non-biodegradable, and in some cases, 
biostability. In this search for new materials, the use of ligno-
cellulosic residues is evidenciated, which consist of three major 
macromolecular components: cellulose, lignin and polyoses that 
have high availability and capability to become fibers, generat-
ing great opportunity to add value to these residues while de-
creasing their accumulation and the use of noble materials.  Our 
research has focused on the use of natural polymers extracted 
from agro-industrial residues for obtaining technical textiles, 
which can be used in the medical area. In order to give bacte-
ricidal, fungicidal and healing properties to the textile materials 
we are conducting studies to incorporate enzymes and drugs. 
Textile fibers obtained from cellulose of bagasse and straw of the 
sugar cane have been developed, and enzymes like bromelain 
and lysozyme have been used in studies of immobilization.

Palavras-chave: Têxteis técnicos, area médica, resíduos 
agroindustrias

Key-words: Technical textiles, medical area, agro-industrial 
residues
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Fibras têxteis obtidas a partir da celulose do bagaço de ca-
na-de-açúcar

icroscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das fibras têxteis 
obtidas a partir da celulose do bagaço de cana-de-açúcar.
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Mercado de Carbono e inovação em 
serviços públicos relacionados aos 
resíduos urbanos sólidos

Carbon Market and Innovation in Public 
Services Related to Waste

O objetivo do projeto é identificar e analisar oportunidades de 
inovação em serviços públicos relacionados aos resíduos só-
lidos urbanos que podem resultar da implantação de projetos 
do mercado de carbono e que estejam vinculadas à geração de 
melhorias socioambientais locais. Com base no Protocolo de 
Quioto, uma alternativa que vem ganhando espaço na atuação 
de agentes públicos e privados é a criação de novos mercados 
onde são transacionados certificados de emissões reduzidas 
(CER). Verifica-se que, além de focalizar a finalidade de redução 
de emissão de gases de efeito estufa, a criação de créditos 
de carbono deve ser acompanhada da promoção da sustent-
abilidade social, ambiental, econômica, étnica, cultural e tec-
nológica, com contribuições notáveis para a construção de uma 
sociedade sustentável, conforme preconizado no Artigo 12 do 
Protocolo de Quioto e no Anexo III da Resolução nº 1 de 11 de 
setembro de 2003 da Comissão Interministerial de Mudanças 
Globais do Clima (CIMGC) . Então, o mercado de carbono pode 
ser analisado e avaliado como um mecanismo de redução de 
gases de efeitos estufa e também como um mecanismo mais 
complexo, englobando questões socioambientais locais nos 
países receptores de projetos. O presente projeto de pesquisa 
propõe uma nova perspectiva de análise da contribuição dos 
projetos do mercado de carbono em aterros sanitários, adotan-
do um enfoque ampliado voltado para a identificação e análise 
de oportunidades de geração de melhorias socioambientais lo-
cais, com base na utilização da estrutura analítica da inovação 
em serviços e aplicando um modelo multiagentes (que consid-
era provedores de serviços, usuários e tomadores de decisão). 
Para a pesquisa empírica serão considerados os projetos de 
MDL nos aterros Bandeirantes e São João, localizados no mu-
nicípio de São Paulo.

The goal of this work is to identify and analyze opportunities for 
innovation in public services related to municipal solid waste that 
may result from implementation of projects in the carbon market 
and that are linked to the generation of local social and environ-
mental improvements. Based on the Kyoto Protocol, an alter-
native that is gaining ground in the performance of public and 
private actors is the creation of new markets where certificates 
of emission reductions (CER) have been traded. It appears that 
besides focusing on the purpose of reducing emission of green-
house gases, the creation of carbon credits must be accom-
panied by the promotion of sustainable social, environmental, 
economic, ethnic, cultural and technological, with notable con-
tributions to building a sustainable society, as envisaged in Arti-
cle 12 of the Kyoto Protocol and Annex III of the Project Design 
Document (PDD) of the clean development mechanism (CDM). 
Therefore, the carbon market can be analyzed and evaluated 
as a mechanism for reducing greenhouse gases and also as a 
more complex mechanism, involving local environmental issues 
in recipient countries of projects. In this work it is proposed a new 
approach to analyze the contribution of projects from the carbon 
market in landfills, adopting an expanded approach focused on 
identifying and analyzing opportunities for the generation of lo-
cal social and environmental improvements, based on the use 
of the analytical framework of service innovation and applying 
a multi-agent model (which considers service providers, users 
and decision makers). The empirical research will consider the 
CDM projects for the Bandeirantes and São João landfill, located 
in São Paulo City.

Palavras-chave: Aterro sanitário, Inovação, Mercado de Car-
bono, Resíduos Sólidos, Serviço Público

Key-words: Landfill, Innovation, Clean Development Mecha-
nism, Carbon Market, Waste, Public Service
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Moda e tecnologia Fashion and technology

Um panorama da cultura  contemporânea sob a ótica da moda, 
suas criações e seus envolvimentos com a tecnologia.

A scenario of the contemporary culture  time under the view of 
fashion, its creativeness and its envolviment with technologies.
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Residuos Solidos e seus impactos so-
cioambientais

Solid Waste and its social and environ-
mental impacts

A temática dos resíduos sólidos urbanos hoje representa desafio 
importante para a sustentabilide. Os fenômenos e os impactos 
relacionados à prevenção, geraçao, coleta, disposição e reap-
aroveitamento dos resíduos urbanos têm sido tratados setorial-
mente, de forma desarticulada, refletindo-se também em políti-
cas fragmentadas. Há uma diversidade de vertentes relativas ao 
tema: inovaçao tecnológica, reaproveitamente, tratamento dos 
resíduos, geraçao de energia, mudanças de comprotamento, 
entre outras. No caso brasileiro, devem-se considerar também 
os modos de populações que sobrevivem do lixo. Dentro da 
complexidade do cenário atual, o objetivo desta pesquisa é en-
tender de forma sistêmica os desafios para a gestão compartil-
hada dos resíduo no que tange a políticas públicas e a articu-
laçao interssetorial. O ritual cotidiano de deposição-descarte, 
coleta-recuperação-reaproveitamento que acontece no espaço 
público nos faz repensar impasses e paradoxos da sociedade 
contemporânea.

The thematic of urban solid waste today represents a major chal-
lenge for sustentabilide. The phenomena and impacts related to 
prevention, generation, collection, disposal and recycling of mu-
nicipal waste have been treated sectorally, in a disjointed man-
ner, reflected also in fragmented policies. There are a variety of 
aspects related to the theme: technology innovation, reaprovei-
tamente, waste treatment, power generation, changes compro-
tamento, among others. In the Brazilian case, they should also 
consider ways of populations that survive garbage. Within the 
complexity of the current scenario, the goal is to understand this 
searchable form of systemic challenges to the shared manage-
ment of waste in relation to public policy and intersectoral articu-
lation. The daily ritual deposition, disposal, collection, recovery, 
recycling what happens in public space makes us rethink im-
passes and paradoxes of contemporary society

Palavras-chave: resíduos sólidos, catadores, consumo, sus-
tentabilidade em cadeia produtiva

Key-words: solid waste, collectors, consumption, sustainability 
in supply chain
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Avaliação de abordagens não farma-
cológicas e seus efeitos para a neuro-
plasticidade no envelhecimento natural 
e na doença de Alzheimer.

Effects of non-pharmacological strate-
gies to neuroplasticity along natural ag-
ing and in Alzheimer’s disease.

O aumento da população idosa acarretou maior interesse em 
pesquisas científicas voltadas para a melhoria nas condições 
de vida ao longo do envelhecimento. Muitos desses estudos 
são realizados em modelos animais, permitindo aprimorar con-
hecimentos nas áreas de mecanismos fisiológicos e fisiopa-
tológicos, avaliar marcadores biológicos e novas técnicas com 
perspectivas de aplicabilidade em humanos. Discussões atuais 
a cerca da neurobiologia do envelhecimento cerebral apontam 
para o uso de células-tronco como uma alternativa à perda de 
células neuronais em casos de doenças neurodegenerativas 
como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. O princi-
pal ponto da discussão é como fazer com que essas novas célu-
las sejam incorporadas eficazmente na rede neuronal que con-
stitui o repositório das memórias, nas diversas áreas cerebrais, 
e fazer com que o circuito funcione de forma eficaz, evitando 
assim a perda excessiva da memória no envelhecimento normal 
e no caso de doenças. A literatura mundial vem mostrando que 
a modificação no estilo de vida tem efeitos profundos no siste-
ma nervoso central, afetando o comportamento, induzindo alter-
ações neuroestruturais e alterando o nível de vários compostos 
neuroativos, tanto em indivíduos normais quanto naqueles que 
apresentam alguma doença neuro-psiquiátrica. Em linhas ge-
rais, essas alterações levam à formação de uma reserva cog-
nitiva, neuroprotetora. Para que isso aconteça, o cérebro deve 
ser adequadamente nutrido e estimulado durante toda a vida. 
Portanto, explorar os efeitos moleculares da atividade física, 
do enriquecimento ambiental e da maior utilização de produ-
tos naturais em detrimento dos produtos industrializados com o 
objetivo de prover a reserva cognitiva, é o foco dessa linha de 
pesquisa.

The increase in number of old individuals in the world brought 
on a great interest in scientific research to improve quality of 
life along the aging process. Much of these studies are being 
developed in animal models, allowing a better understanding 
of the physiological and physiopatological mechanisms of brain 
process in aging, evaluate biological markers and develop new 
techniques with perspectives of applicability in human beings. 
Recent discussions concerning the neurobiology of cerebral ag-
ing point to the use of stem-cells as an alternative for the use 
of pharmacological therapy in order to compensate the loss of 
neuronal cells in neurodegenerative diseases as Parkinson’s 
and Alzheimer’s. The main point is how to effectively incorporate 
these new cells into the neuronal circuitry (which is the memo-
ry repository) in the diverse brain areas and make this circuit-
ry work, avoiding the excessive loss of memory during normal 
aging and in the case of progressive dementias. In order to be 
protected, apparently the brain has to be properly nourished and 
stimulated, which has to happen from a revision in individual’s 
life style. Current works showed that this reconsideration in life 
style has profound effects on behavior, promote neurostructural 
changes and alters neurotransmitters systems and the level of 
neurotrophins. The spotlight of this research line is to explore 
the molecular effects of physical activity, enriched environment, 
attention training and a greater use of natural products in the diet 
to promote memory keeping and quality of life. In this context, 
we focus on the studies of the role of cholinergic mechanisms in 
modulation of memory.

Palavras-chave: Envelhecimento, memória, doença de 
Alzheimer, estimulação cognitiva, sistema colinérgico.

Key-words: Aging, memory, Alzheimer’s disease, cognitive 
stimulation, colinergic system, cognitive reserves.
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Ecologia e Genética da Conservação de 
abelhas

Ecology and Conservation Genetics of 
Bees.

A diminuição das populações de polinizadores é um sério prob-
lema global, de modo que diversos esforços estão sendo feitos 
para monitorar a biodiversidade das abelhas, sua conservação 
e uso sustentável. Dado o atual status do impedimento tax-
onômico, uma área chave é o desenvolvimento e aplicação de 
ferramentas que nos permitam acessar a variabilidade intra e 
interespecíficas de maneiras alternativas à taxonomia tradi-
cional. Um método é a caracterização da variabilidade do DNA 
mitocondrial através do sequenciamento de regiões para ver-
ificação da variabilidade de haplótipos e história evolutiva dos 
grupos, dados essenciais para a definição de estratégias de 
conservação. O segundo método é o do uso das ferramentas 
computacionais para reconhecimento de espécies de abelhas 
utilizando-se os padrões de venação das asas e morfometria 
geométrica. Dados recentes mostram a efetividade da técnica 
para a discriminação de espécies, além da variabilidade dos 
grupos e do reconhecimento de indivíduos coletados em diver-
sas regiões, possibilitando o rastreamento da origem geográfi-
ca das espécies. Desta forma, o principal objetivo desta linha 
de pesquisa é o entendimento da história evolutiva dos grupos 
em nível populacional, procurando entender as causas da atual 
distribução geográfica das espécies e nos permitindo traçar es-
tratégias para a conservação destes organismos.

The current pollinators decline, especially bee populations, is a 
serious global problem which demands efforts to monitor its bi-
odiversity, conservation and sustainable use. Given the current 
status of the taxonomic impediment faced nowadays, a key com-
ponent is the development and application of auxiliary tools that 
allow us to assess intra and inter-specific variation. The charac-
terization of mitochondrial DNA variability through sequencing 
of determined regions allow the evaluation of the evolutionary 
history of the groups and also the haplotypes variation, gener-
ating essential data for its conservation. Another very promising 
method is the usage of computational tools allied to geometric 
morphometrics analysis of the forewings’ venation patterns. Re-
cent data show the effectiveness of the technique in  discrim-
inating species, evaluating genetic variability of groups and in 
differentiating ecotypes. In this sense, the main objective of this 
research line is the understanding of the evolutionary history of 
the groups in a populational level. It allow us to understand the 
causes of the current geographic distribution of the species and 
make possible the planning of conservation strategies.

Palavras-chave: Abelhas, conservação, biodiversidade, mtD-
NA, morfometria geométrica

Key-words:  Bees, Conservation, Biodiversity, mtDNA, Ge-
ometric Morphometrics.
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Abelhas da família Apidae e Halictidae em flor de Pau-Brasi

À esquerda, morangos polinizados por abelhas; à direita, 
frutos formados sem polinização
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i) Finanças Públicas e o Papel dos 
Municípios na Segurança Pública, ii) 

 i) Public Finance and the Role of Munic-
ipalities in Public Safety, ii) Comparative 

 i) A linha de pesquisa Finanças Públicas e o Papel dos Municí-
pios na Segurança Pública, teve por objetivo o levantamento, 
organização e análise de dados sobre finanças municipais com 
foco em segurança pública. A partir da comparação entre as 
estruturas de geração de receitas e despesas realizadas com 
políticas públicas na área, pretende-se avaliar o modo como 
o crescimento do papel atribuído ao ente local da federação, 
no campo da segurança pública, tem impactado os orçamen-
tos municipais e sua capacidade de investimento na área. ii) A 
linha de pesquisa Análise Comparada de Política Públicas na 
América Latina, teve por objetivo a análise comparativa de políti-
cas sociais em países da América Latina. Foram analisados os 
sistemas de saúde e educação, buscando as analogias e difer-
enciações entre três principais países, Brasil, Chile e Argentina, 
em termos de formulação e implementação de políticas públi-
cas sociais. Atualmente a atenção está voltada para políticas de 
assistência social, a saber, os programas de transferência de 
renda condicionada (PTRCs), comparando-se dados dos pro-
gramas trabalhados no Brasil e no México. iii) A linha de pesqui-
sa Políticas Públicas e Gestão Participativa tem porobjetivo es-
tudar os processos de planejamento, implementação, gestão e 
controle de políticas públicas, de forma participativa, levando 
em consideração os aspectos políticos, econômicos, sociais e 
ambientais abrangidos neste processo.  A docente tem estuda-
do as questões relacionadas aos processos de planejamento e 
orçamento participativo no Brasil e América Latina dentro desta 
linha de pesquisa.

i) The search line Public Finance and the Role of Municipalities in 
Public Safety aimed to the gathering, organization and analysis 
of data on municipal finance, with a focus on public safety. From 
the comparison between the structures of generating revenues 
and expenditures with public policies in the area, we intend to 
evaluate how the growing of the role being assigned to the local 
association in the field of public safety, has impacted municipal 
budgets and its ability to invest in the area. ii) The research line 
Comparative Analysis of Public Policy in Latin America aimed at 
the comparative analysis of social policies in Latin America. We 
analyzed the health and education systems, seeking for analo-
gies and differences between the three main countries, Brazil, 
Chile and Argentina, in terms of formulation and implementa-
tion of social policies. Currently the focus is on social assistance 
policies, namely, the programs of conditional income transfers 
(PCITs) comparing data of the programs worked in Brazil and 
Mexico. iii) The research line Participatory Public Policy and 
Management aims to study the processes of planning, imple-
mentation, management and control of public policies in a par-
ticipatory manner, taking into account the political, economic, 
social and environmental aspects covered in this process. The 
teacher has studied issues related to the processes of participa-
tory planning and budgeting in Brazil and Latin America within 
this research line.

Palavras-chave: finanças públicas, políticas sociais; trans-
ferência de renda; gestão participativa

Key-words: public finance, social policy, income transfer pro-
grams, participatory management
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Implementação de políticas de saúde em contextos de re-
democratização e reformas econômicas: os casos recentes de 

Argentina, Brasil e Chile
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Problemas de Decisões Sequências com 
critérios de avaliações subjetivos

Sequential Decision Problems with Sub-
jective Evaluation Criteria

Minha pesquisa atual foca em vários aspectos de aprendiza-
do de máquina e tomada de decisões sequenciais: processos 
markoviano de decisões, aprendizado por reforço, extração de 
preferências, teoria da utilidade esperada, observações parci-
ais, decisão sob incerteza e inferência probabilística. 

Meus trabalhos recentes exploram diferentes métricas para 
processos markovianos com base em recompensas. Enquan-
to as métricas usuais de processos markovianos consideram 
avaliações das decisões com neutralidade ao risco, alguns tra-
balhos exploram funções utilidades exponenciais para modelar 
atitude arbitrária ao risco. No entanto, outras formas mais ricas 
de avaliação podem ser exploradas e ainda manter a complexi-
dade computacional de avaliações neutras ao risco. 

Para acelerar o aprendizado por reforço, recentemente também 
tenho explorado a transferência de conhecimento entre tarefas 
no mesmo domínio. Em especial, para uma transferência efetiva 
deve-se definir: a forma do conhecimento transferido e a sin-
tonização desse conhecimento. Como forma de conhecimento 
tenho explorado políticas probabilísticas abstratas, enquanto 
para realizar a sintonização deve-se escolher a abstração uti-
lizada, por exemplo, utilizando seleção de atributos. 

Finalmente, uma terceira linha de pesquisa consiste em ex-
trair as preferências de um usuário e representá-la como um 
problema de tomada de decisão sequencial. Nesse caso, ten-
ho explorado questões ao usuário com base em demonstração 
de casos reais ao usuário, sendo que esses casos devem ser 
demonstrado no ambiente de tomada de decisão. Essa linha 
de pesquisa explora a possibilidade de representação mais 
realistas de avaliações para tomada de decisão, assim como 
o aprendizado por reforço para aprender a como demonstrar 
um comportamento arbitrário para obter informações sobre as 
preferências do usuário. 

My current research efforts focus on various aspects of learn-
ing and sequential decision making: markov decision process, 
reinforcement learning, preference elicitation, expected utili-
ty theory, partial observability, decision under uncertainty and 
probabilistic inference. 

My current works explore different measures to Markov Reward 
Process. Whereas common measures for Markov processes 
consider neutral risk attitude, some works explore exponential 
utility functions to model arbitrary risk attitude. However, there 
are richer evaluation criteria under which approximated policies 
can be planned with the same computational cost of neutral risk 
measures. 

To accelerate reinforcement learning, recently I have also ex-
plored knowledge transfer in the same domain of tasks. In 
special, for effective knowledge transfer we must define: how 
knowledge is maintained and  how knowledge is tuned. The 
knowledge is maintained as an abstract stochastic policy and 
for tune knowledge we have explored feature selection to define 
appropriated abstraction. 

Finally, a third line of research consists in preference elicitation 
of a user by representing this preference as a problem of taking 
sequential decision. In this case, I have explored questions  for 
user based on real behavior demonstrated immediately on the 
environment of sequential decision. This line of research ex-
plores the possibility of more realistic representation of evalua-
tion for sequential decision taking and the reinforcement learning 
to learn how to show an arbitrary behavior to obtain information 
regarding user’s preference. 

Palavras-chave: Processo Markoviano de Decisão, Aprendiza-
do por Reforço, Extração de Preferências

Key-words: Markov Decision Process, Reinforcement Learn-
ing, Preference Elicitation
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How to transfer knowledge obtained from a small previous 
problem to a larger unseen problem?
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Movimentos migratórios e história oral: 
brasileiros no Sul da Flórida

International migration and oral history: 
Brazilians in South Florida

Esta linha de pesquisa pretende contemplar diferentes movi-
mentos migratórios (do Brasil, para o Brasil e dentro do Brasil), 
visando o registro de sua memória e história, particularmente 
pela ótica dos relatos de vida. Entre outros aspectos, busca-se 
traçar um panorama histórico dos movimentos migratórios no 
Brasil, tanto no que diz respeito à entrada de diferentes gru-
pos no país, quanto ao panorama das imigrações internacion-
ais recentes (quando o país passa a enviar conterrâneos para 
o exterior e a receber imigrantes de países mais pobres). Além 
disso, são realizados projetos que levam em conta os relatos 
de imigrantes, atrelando-os aos conceitos de memória e subje-
tividade. Privilegia-se uma abordagem que combine, nos estu-
dos migratórios, a dimensão subjetiva à macroestrutural e das 
redes. Neste momento, o principal objeto de pesquisa são os 
brasileiros no Sul da Flórida, com todas as suas especificidades 
migratórias. (Outros projetos recentes de pesquisa: 1) Lem-
branças de antigos moradores da Zona Leste de São Paulo: mi-
grantes nordestinos e história de bairros, Fapesp, 2010 a 2012. 
2) História oral e imigração: abordagem histórico-crítica da pro-
dução brasileira, CNPq/com o pesquisador Ricardo Santhiago, 
2010 a 2012. 3) Subprojeto: A Música Italiana na Memória Cole-
tiva da Imigração Paulistana - Projeto: Una musica dolce suona-
va..., CNPq/com a pesquisadora Heloísa Valente, 2010 a 2012).

We investigate the migration movements from Brazil, to Brazil 
and inside Brazil, considering mainly the aspect of the subjec-
tivity. We use the method of oral history. Despite we give more 
attention to the life stories, we also consider the structural caus-
es of human migrations, specially focusing on the migration net-
works and the economic causes. At this moment, we research 
the Brazilians in South Florida. (Other research projects: 1) 
Memories of old Northeastern Migrants in the Zona Leste of Sao 
Paulo (Fapesp); 2) Oral History and Immigration: critic analyses 
of the Brazilian production (CNPq); 3) Italian Music in the Col-
lective Memory of the Italian Immigration in Sao Paulo (CNPq)).

Palavras-chave: Imigração, brasileiros nos Estados Unidos, 
história oral, histórias de vida.

Key-words: immigration, international migration, Brazilians in 
US, oral history.
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Cultura, Saúde e Educação Culture, Health and Education

Estudo como as imagens produzidas no contexto contemporâ-
neo possibilitam pensar a experiência para além da dimensão 
corpórea. Dentre os conjuntos imagéticos que têm me interessa-
do nos últimos anos, destaco dois deles: os mapas (analógicos 
e digitais); as fotografias, incluindo aquelas oriundas do Senso-
riamento Remoto; e as imagens orbitais da plataforma Google 
Earth. Minhas curiosidades investigativas residem na tentativa 
de compreender quais políticas e poéticas espaciais têm sido 
efetivadas por essas imagens na educação geográfica. Toman-
do como pressuposto uma educação do olhar mediada cada vez 
mais pela cultura, torna-se de vital importância produzir cliva-
gens outras na pedagogia imagética no contexto atual.

 I study how the images produced in the contemporary context 
enable the think the experience beyond the bodily dimension. 
Among the imagery sets that have interested me greatly in the 
past years I highlight two of them: the maps (analog and digi-
tal), and the photographs, including those from Remote Sensing; 
and the satellite images from Google Earth platform. My inves-
tigative curiosities lie in trying to understand what space politics 
and poetry have been established by these images in wider ge-
ographical education. Taking as assumption of gaze education 
mediated by the culture, it becomes vitally important to produce 
other cleavages in the contemporary visual education in the cur-
rent context.

Palavras-chave:  Google Earth; Cartografia; Educação Ge-
ográfica; Imagens e Educação

Key-words: Google Earth; Geographic Education; Images and 
Education



Jorn Seemann (URCA), Wenceslao Machado de Oliveira Junior 
(FE-UNICAMP), Claudio Benito Oliveira Ferraz (UNESP - Presi-
dente Prudente), Gisele Girardi (UFES), Henrique Zoqui Martins 
Parra (UNIFESP - Guarulhos), Andrea Coelho Lastória (USP - 
Ribeirão Preto), Rosângela Doin de Almeida (UNESP - Rio Cla-
ro), Homero Fonseca Filho (EACH-USP), Verônica Marcela Gu-
ridi (EACH-USP), Celi R. C. Dominguez (EACH-USP), Luciana 
Maria Viviani (EACH-USP).

Equipe

Projeto: Imagens, geografias e educação (Processo CNPq 
nº477376/2011-8), sob coordenação do Prof. Dr. Wenceslao 
Machado de Oliveira Junior (Faculdade de Educação da Uni-
camp). Período: 2012-2013.

Financiamento

Número Especial - Educação pelas imagens e suas geografi-
as. Volume 2, Primavera 2012. Disponível em:http://www.uff.br/

posarq/geograficidade/revista/index.php/geograficidade

Número Especial - Educação pelas imagens e suas geografi-
as. Volume 2, Primavera 2012. Disponível em:http://www.uff.br/

posarq/geograficidade/revista/index.php/geograficidade
Da política e da poética espacial. (Autoria: Valéria Cazetta . 

Janeiro de 2012. Alcântara/MA

CAZETTA, Valéria e OLIVEIRA JÚNIOR, Wenceslao Machado 
de. Grafias do Espaço: imagens da educação geográfica con-
temporânea. Capimas: Átomo & Alínea, 2013. 
CAZETTA, Valéria e SEEMANN, Jörn. Despraticando as nor-
mas do olhar. (Texto de Apresentação do dossiê Educação 
pelas imagens e suas geografias.). Geograficidade, Volume 2, 
Número Especial, p.02-07, 2012. (Disponível em: http://www.uff.
br/posarq/geograficidade/revista/index.php/geograficidade)  
CAZETTA, Valéria. A visualidade dos atlas geográficos esco-
lares brasileiros e a ideologia visual do perspectivismo. Geogra-
fares: Revista do Mestrado e do Departamento de Geografia, 
Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade Federal 
do Espirito Santo, v. Especial, p. 289-334, 2011.  (Disponível em 
http://periodicos.ufes.br/geografares/article/viewFile/3196/2406) 
CAZETTA, V. Educação visual do espaço: o caso do Google 
Earth. In: ALMEIDA, R. D. (Org.). Cartografia Escolar, v.2. São 
Paulo: Contexto, 2010. p.177-186.  ATSUTA, Aline Braga e CA-
ZETTA, Valéria.Imagens sobre aquecimento global em web-
sites ambientais: notas sobre a educação visual acerca da 
clássica relação sociedade e natureza. Geograficidade, Volume 
2, Número Especial, p. 42-53, 2012. (ISSN 2238-0205). (Dis-
ponível em: http://www.uff.br/posarq/geograficidade/revista/
index.php/geograficidade) BARREYRO, G. B.; VIVIANI, L. M.; 
LIMA, A. L. G.; INFANTE-MALACHIAS, M. E.; DOMINGUEZ, C. 
R. C.; CAZETTA, V. Una propuesta innovadora para la práctica 
curricular de profesores de ciencias: la experiencia del Curso 
de Licenciatura en Ciencias de la Naturaleza (EACH-USP) en 
São Paulo, Brasil. Investigación en la Escuela (Sevilla/ES), nº72, 
2010, p.95-105.
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Linha de pesquisa: Research line:

Victor Velázquez Fernandez
Graduado em Geologia pela Universidad Nacional de Asunción (Paraguai). Mestrado e 
doutorado em Geociências pela USP. Docente da EACH-USP em regime de dedicação 
exclusiva (RDIDP). Possui experiência em mineralogia e petrologia de rochas magmáticas 
alcalinas. Líder do grupo de pesquisa geodiversidade e patrimônio geológico.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0922751304908945

Grupo de Pesquisa CNPq: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?-
grupo=0067107IU4BLW6

ISI / Google Acadêmico: http://www.researcherid.com/rid/B-6562-2013

Nome em Citações Bibliográficas: Velázquez, V.F.

E-mail: vvf@usp.br

Telefone: +55-11-30918150

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio Bloco I1, Sala 303F

Aspectos petrogenéticos e implicações 
geodinâmicas do magmatismo alcalino 

Petrogenetic aspects and geodynamic 
implications of the meso-cenozoic alka-

Numerosas ocorrências de rochas magmáticas alcalinas de 
idade cretáceo-terciária são conhecidas ao longo da borda da 
Bacia do Paraná, notadamente, no Brasil, Paraguai, Bolívia e 
Uruguai. Pela sua excepcional diversidade litológica e ampla 
distribuição geográfica, essas rochas são particularmente in-
teressantes para realizar estudos de evolução petrogenética, 
ambiente tectônico e processos geodinâmicos. Consequente-
mente, as pesquisas são direcionadas para uma melhor com-
preensão da complexa interação entre crosta-manto, extensão 
litosférica e fusão por descompressão, e separação dos conti-

Several occurrences of alkaline magmatic rocks of Creta-
ceous-Tertiary age are known along the border of the Paraná 
Basin, notably, in Brazil, Paraguay, Bolivia and Uruguay. Due 
to the exceptional lithological diversity and wide geographical 
distribution, these rocks are particularly interesting for studies 
of petrogenetic evolution, tectonic setting, and geodynamic pro-
cesses. Consequently, the studies are conducted to a better 
understanding of the complex interaction between crust-mantle, 
lithospheric extension, decompression melting, and continental 
break-up. 

Palavras-chave: Magmatismo alcalino, Geodiversidade, Pat-
rimônio geológico

Key-words: Alkaline magmatism, Geodiversity, Geological 
hertage



Alethéa Ernandes Martins Sallun (IG-SMA) - José Maria Azeve-
do Filho (IG-SMA) - Willian Sallun Filho (IG-SMA) - Giacomo 

Equipe

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP).

Financiamento

Columnar joints in the Patiño Formation sandtones, Eastern 
Paraguay. Figure extracted from Velázquez et al., 2008.

The Colônia impact crater, SP, Brazil. The structure was 
formed on the crystalline basement rocks and displays a 

bowl-shaped with steeper slope near the top that decreases 
gently toward the centre of the crater. Figure extracted from 

Velázquez et al., 2013

Velázquez et al.,  Evidence of shock metamorphism effects in 
allochthonous breccia deposits from the Colônia Crater, São 
Paulo, Brazil. International Journal of Geosciences, p. 274-282, 
2013. 

Velázquez et al.,  The Cretaceous alkaline dyke swarm in the 
central segment of the Asunción Rift, Eastern Paraguay: its re-
gional distribution, mechanism of emplacement and tectonic sig-
nificance. Journal of Gelogical Research,  p. 1-18, 2011. 

Gomes et al.,  Alkaline magmatism in the amambay area, NE 
Paraguay: The Cerro Sarambí complex. Journal of South Amer-
ican Earth Sciences, p. 75-95, 2011. 

Velázquez et al.,  The columnar joints in the Patiño Formation 
sandstones, Eastern Paraguay: a dynamic interaction between 
dyke intrusion, quartz dissolution and cooling-induced fractures. 
Episodes, p. 302-308, 2008.
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Linha de pesquisa: Research line:

Vivian Grace Fernandez Davila Urquidi
Mestrado (PROLAM–1994), Doutoradon(Sociologia, 2001) na USP. Especialização: Estudi-
os Latinoamericanos (CELA/UNAM México, 1998), Pós-doutorado (CES/UC Portugal, 2012-
2013) Professora em Gestão de Políticas Públicas e nos Programa de Pós-graduação da 
USP em Integração da América Latina (PROLAM) e Estudos Culturais

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2948415801936949

Grupo de Pesquisa CNPq: Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=M-
43nYNoAAAAJ

Nome em Citações Bibliográficas: Urquidi, Vivian

E-mail: vurquidi@usp.br

Telefone: +55-11-30918151

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio IU, Sala 322M

Direitos Humanos dos Povos Indígenas 
na América Latina

Human Rights of Indigenous Peoples in 
Latin America

Analisar a legislação internacional em matéria de direitos in-
dígenas, o novo constitucionalismo latino-americano e os 
movimentos indígenas na América Latina. Também deverá se 
estudar os indicadores de direitos humanos para os Povos Indí-
genas da América Latina. Finalmente, a linha pretende analisar 
as relações coloniais e a formação dos Estados Plurinacionais.

The aim of the line is to analyze international laws on indige-
nous rights, the new constitutionalism in Latin American and 
indigenous movements in the region. We also pretend to study 
indicators for human rights of Indigenous Peoples in Latin Amer-
ica. Finally, the line analyzes the colonial relationships and the 
formation of the Plurinational States.

Palavras-chave: Direitos dos Povos Indígenas, América Latina, 
Colonialismo Interno, Estados Plurinacionais

Key-words: Human Rights or Indigenous Peoples, Latin Ameri-
ca, Internal Colonialism, Plurinacional States



André Augusto Salvador Bezerra / Brisa Cristina Corrêa de 
Araújo / Bruna Muriel Huertas Fuscaldo / Caio Penko Teixeira / 
Caroline Cotta de Mello Freitas / Judite Stronzake / Lya Cynthia 
Porto de Oliveira / Pedro Pulzatto Peruzzo / Rafaela Nunes Pan-
nain / Suzana Cristina Lourenço / Tiago Miguel Knob / Vanessa 
Corsetti Gonçalves Teixeira / Waldo Lao Fuentes Sánchez /

Equipe

 Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade de São 
Paulo / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior / Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Min. 
da Educação e Ciência (Portugal)

Financiamento

Grupo de Pesquisa: Observatório Interdisciplinar de Políticas 
Públicas - Área: Políticas Públicas e Cidadania - Pesquisa 

“Descolonização nos Estados Plurinacionais” URQUIDI, Vivian . Estados Plurinacionais e a descolonização 
como projeto político latino-americano. Comunicação & Política, 
v. 30, p. 52-70, 2012. 
URQUIDI, Vivian . Sete Ensaios de Interpretação da Realidade 
Peruana na época dos Estados Plurinacionais. Cadernos PRO-
LAM/USP, v. 2, p. 169-173, 2011. 
URQUIDI, Vivian ; Teixeira, Vanessa ; Lana, Eliana . Questão 
Indígena na América Latina: Direito Internacional, Novo Con-
stitucionalismo e Organização dos Movimentos Indígenas. Cad-
ernos PROLAM/USP, v. 1/ano7, p. 199-222, 2008. 
VILLA, Rafael Duarte ; URQUIDI, Vivian . Venuezuela e Bolivia: 
Legitimidade, petróleo e neopopulismo. Política Externa (USP), 
São Paulo, v. 14, p. 63-78, 2006. BELLO DOMINGUEZ, J. (Org.) 
; 
URQUIDI, Vivian (Org.) . Derechos Humanos de los Pueblos In-
dígenas en América Latina: Perspectivas y Retos (Col. Textos 
de Investigación). 1. ed. Cidade de México: UNAM/FESA, 2012. 
192 pp 
URQUIDI, Vivian . Movimento Cocaleiro na Bolívia. São Paulo: 
Hucitec, 2007. 223 pp 
VILLA, Rafael Duarte ; URQUIDI, Vivian . Humanismo, Democ-
racia e Legitimidade dos Atores Públicos Não-Estatais no Sis-
tema Internacional Contemporâneo. In: OLIVEIRA, Odete Maria 
de; MULLER, João Inácio. (Org.). Configuração dos Humanis-
mos e Relações Internacionais.  Ijuí: Unijuí/Fondazione Cassa-
marca de Treviso, 2006,  p. 595-628 
URQUIDI, Vivian ; FREITAS, Caroline Cotta de Mello . Poder e 
Identidad Indígena en Bolívia. In: Bello Dominguez, Juan; Urqui-
di, Vivian. (Org.). Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 
en América Latina: Perspectivas y Retos (Colección Textos de 
Investigación). México: UNAM/FESA, 2012, p. 51-80 URQUIDI, 
Vivian ; FUSCALDO, B . Contribuições do Pensamento Social 
Latino-americano às Teorias Pós-coloniais. In: 36o. Encontro 
Anual da ANPOCS, 2012, Águas de Lindoia. Anais do Encon-
tro, 2012. URQUIDI, Vivian . Descolonização e Estados Pluri-
nacionais. In: 35o Encontro Anual da APOCS, 2011, Caxambu 
- MG. GT26 - Pensamento social latinoamericano. São Paulo : 
ANPOCS, 2011. p. 1-30. 
URQUIDI, Vivian . Direitos Indígenas e Indicadores para Super-
visão e Definição de Metas Estatais. In: 27ª Reunião Brasileira 
de Antropologia (27ª RBA), GT 06 - Direitos humanos, práticas 
de justiça e diversidade cultural. Anais do 27ª Reunião Brasilei-
ra de Antropologia. Belém (PA) : ABA/UFPA, 2010. URQUIDI, 
Vivian . Indicadores de Derechos para los Pueblos Indígenas 
en América Latina. In: VII Congreso Internacional RELAJU. Un 
Reto para Nuestras Sociedades: Identidades, Interculturalidad, 
Pluralismo Jurídico y Derechos Colectivos. Lima (Peru) : RELA-
JU, 2010. 
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Linha de pesquisa: Research line:

Viviane Abreu Nunes C. Dantas
Graduada em Ciências Biológicas Modalidade Médica pela UNIFESP, mestre em Biologia 
Molecular, doutora em Ciências e pós-doutora em Genética Médica pela USP. Atualmente, 
professora da EACH das disciplinas de Fundamentos Biológicos para os cursos de Ob-
stetrícia, Gerontologia e Ciências da Atividade Física.

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0575462897293511

Grupo de Pesquisa CNPq: Laboratório de Ideias, Criatividade e Arte (LICA)

ISI / Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=aX-
QHODUAAAAJ&view_op=list_works

Nome em Citações Bibliográficas: Nunes VA

E-mail: vanunes@ib.usp.br

Telefone: +55-11-3019-8828

Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo - São Paulo SP CEP: 03828-
000 - Prédio I1 e A3, Sala I1 - 257

Aspectos moleculares associados à fi-
siopatologia do diabetes mellitus/ O 

Molecular aspects of diabetes mellitus 
pathophysiology/The everyday, aes-

Aspectos moleculares associados à fisiopatologia do diabetes 
mellitus: Essa linha de pesquisa tem como objetivo contribuir, 
sob uma perspectiva molecular, para a compreensão de pro-
cessos celulares (morte, proliferação e diferenciação celular) 
envolvidos na patogênese e progressão do diabetes mellitus, 
o que poderá orientar futuros tratamentos para essa doença.  A 
constituição desta linha de pesquisa resulta da aproximação en-
tre os interesses e os projetos desenvolvidos por outros pesqui-
sadores atuantes na EACH/USP e se organiza, basicamente, 
em dois eixos: 1) Estudo de fatores associados à morte e pro-
liferação de células b-pancreáticas, envolvidos na patogênese, 
progressão e terapia do diabetes, e 2) Desenvolvimento de mod-
elos para o estudo do potencial terapêutico de células-tronco no 
diabetes. O cotidiano, a estética e a corporeidade no processo 
de ensino-aprendizagem: Esta linha de pesquisa contempla 
projetos que refletem a iniciativa de se pensar o ensino a partir 
de uma perspectiva complexa e interdisciplinar, investindo-se 
no envolvimento integral do estudante no processo de ensi-
no-aprendizagem.

Molecular aspects of diabetes mellitus pathophysiology: This 
line of research aims to contribute, under a molecular perspec-
tive, for the understanding of cellular processes (death, cell pro-
liferation and differentiation) involved in the pathogenesis and 
progression of diabetes mellitus, which can lead to future treat-
ments for this disease. The composition of this line of research 
results from the interests and projects developed by other re-
searchers of EACH/USP and is basically organized in two ar-
eas: 1) Study of factors associated with death and proliferation 
of pancreatic b-cells, involved in the pathogenesis, progression 
and therapy of diabetes, and 2) Development of models to study 
the therapeutic potential of stem cells in diabetes. The everyday, 
aesthetics and corporeality in the teaching-learning process: 
This line includes projects that reflect the interest to think the 
teaching-learning process in complex and interdisciplinary view, 
considering the importance of the integral involvement of stu-
dents.

Palavras-chave:  Fisiologia da célula beta, diabetes gestacion-
al/Processo de ensino-aprendizagem, corporeidade

Key-words: Physiology of the beta cell, gestational diabetes/
Teaching-learning process, corporeality



Profa. Dra. Anna Karenina Azevedo-Martins, Prof. Dr. Humberto 
Miguel Malpartida Garay

Equipe

FAPESP, CNPq 

Financiamento

Durante a gestação, a incapacidade das ilhotas pancreáticas maternas 
de assegurar a demanda aumentada de insulina pode resultar no de-
senvolvimento do diabetes gestacional (DG). A progesterona contribui 
para o DG tanto por meio do aumento da resistência à insulina como 
da redução da secreção desse hormônio. Além disso, a progesterona 

induz a morte de células beta por apoptose através da geração de 
espécies reativas de oxigênio e está envolvida no estresse do retículo 
endoplasmático (ER), que pode levar à ativação da resposta às pro-

teínas mal enoveladas (UPR) e desencadear a morte celular.

O domínio cognitivo dos objetivos educacionais pode ser dividido em 
seis níveis taxonômicos que vão desde conhecer até sintetizar e avaliar 
(Bloom, 1956). Segundo essa taxonomia, os processos envolvidos no 
aprendizado partem da categoria mais simples, como lembrar, e vão 
para a mais complexa, passando pelo compreender, aplicar, analisar, 
avaliar e criar. Esses processos cognitivos são cumulativos e devem 
estar sempre presentes nas estratégias pedagógicas, pois, repre-

sentam resultados de aprendizagem.

Nunes, VA, Gozzo, AJ, Juliano, MA, Cerqueira César, M, Sam-
paio, MU, Sampaio, CAM and Araújo, MS (2003). Antioxidant 
deficiency induces caspase activation in chick skeletal muscle 
cells.Braz J Med Biol Res, 36: 1047-1054.
Shin, H, Renatus, M, Eckelman, B, Nunes, VA, Sampaio, CAM 
and Salvesen, GS (2005).The BIR domain of IAP-like protein 2 
is conformationally unstable: implications for caspase inhibition. 
Biochem J, 385: 1-10.
Nunes, VA, Gozzo, AJ, Cruz-Silva, I, Juliano, MA, Viel, TA, God-
inho, RO, Meirelles, FV, Sampaio, MU, Sampaio, CAM. and 
Araujo, MS (2005). Vitamin E prevents cell death induced by mild 
oxidative stress in chicken skeletal muscle cells. Comp Biochem 
Physiol C Toxicol Pharmacol, 141(3): 225-240.
Iores-Marçal, LM, Viel, TA, Buck, HS, Nunes, VA, Gozzo, AJ, 
Cruz-Silva, I, Miranda, A, Shimamoto, K, Ura, N and Araújo, MS 
(2006). Bradykinin release and inactivation in brain of rats sub-
mitted to an experimental model of Alzheimer’s disease. Pep-
tides, 27(12): 3363-3369.
Nunes, VA, Cavaçana, N, Canovas, M, Strauss, B, and Zatz, 
M (2007). Stem cells from umbilical cord blood differentiate into 
myotubes and express dystrophin in vitro only after exposure to 
in vivo muscle environment. Biol Cell, 99(4): 185-196.
Vieira, NM, Brandalise, V, Zucconi, E, Jazedje, T, Secco, M, 
Nunes, VA, Strauss, BE, Vainzof, M, Zatz, M (2008). Human 
multipotent adipose-derived stem cells restore dystrophin ex-
pression of Duchenne skeletal-muscle cells in vitro. Biol Cell, 
100(4): 231-241.
Azevedo-Martins, AK, Nunes, VA (2011). A construção de 
saberes em Fundamentos Biológicos para a Gerontologia – 
nossas estratégias e pressupostos. Inovações curriculares, 
105-120.
Nunes, VA, Almeida, EB, Azevedo-Martins, AK (2011). Corpo e 
aprendizagem: um diálogo possível nas disciplinas de funda-
mentos biológicos? Inovações curriculares, 156-167.
Sardella, SA, Santos, SIF, Azevedo-Martins, AK, Chaar, L, And-
reotti JG, Almeida, G e Nunes, VA (2011). Reaprender respiran-
do e participando: uma abordagem possível para a construção 
de material didático para as disciplinas de Fundamentos Bi-
ológicos. Inovações curriculares, 495-507.
Santos JO, Nunes VA, Cruz-Silva I, Praxedes-Garcia P, Gozzo 
AJ, Rydlewski M, González JG, Nader HB, Araújo MS. (2012). 
Glycosaminoglycans modify elastase action in vitro and en-
hance elastase-induced cell death in cultured fibroblasts. Inter-
national Scholarly Research Network (ISRN) Cell Biology, 1-8.
Praxedes-Garcia P, Silva IC, Gozzo AJ, Nunes VA, Hirata I, 
Torquato RJ, Tanaka AS, Gonzalez YG, Araújo MS (2012). Puri-
fication and characterization of a serine protease from Caesal-
pinia echinata Lam. (brazilwood) seeds. The Scientific World 
Journal
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