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O Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 

Campinas, nos termos do Edital PPG-Farmacologia 001/2017, considerando que a inexistência de inscrições para o 

doutorado direto neste processo seletivo, resolve adiantar a convocação para a apresentação de projetos dos candidatos 

de doutorado para ingresso no segundo semestre de 2017.  

 

Os candidatos ao doutorado cujas inscrições foram homologadas estão convocados para a apresentação de projetos que 

serão realizadas no dia 3 de julho de 2017 (segunda-feira), nos horários abaixo indicados, no Anfiteatro do 

Departamento de Farmacologia/FCM, situado à rua Alexander Fleming, 40, edifício FCM-10, fundos, Cidade Universitária 

“Zeferino Vaz”. O prédio se localiza entre o Hospital de Clínicas (HC) e o Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo 

Pinotti (CAISM).  

 

De acordo com o item 4.5 do edital, os candidatos ao doutorado convencional e doutorado direto deverão realizar a 

defesa de projeto, que consiste na apresentação do projeto de doutorado para uma banca de três professores indicada 

pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. A apresentação deve ser feita em PowerPoint, Prezi ou 

similar com duração de 30 minutos, seguindo a estrutura: Introdução, Objetivos, Métodos, e Resultados preliminares, se 

houver). Após a apresentação, o candidato será arguido pela banca. Cada integrante da banca atribuirá a cada candidato 

uma nota de 0 a 10 pontos. Os candidatos que obtiverem média menor que 5 pontos serão considerados reprovados. No 

caso de reprovação, a banca elaborará um parecer circunstancial sobre a natureza da reprovação. 

 

Comissão Examinadora 

 

Prof. Dr. Edson Antunes (FCM/Unicamp) – presidente 

Prof. Dr. Gabriel Forato Anhê (FCM/Unicamp) 

Prof. Dr. Paulo César Pires Rosa (FCF/Unicamp) 

 

Apresentações 

 

Nome Orientador Projeto Horário 

Beatriz Barroso Pereira 

20172S002544 

Stephen Hyslop O envolvimento de peptídeos natriuréticos nas alterações 

hemodinâmicas causadas por peçonhas ofídicas 

9:30 – 10:30 

Rafael Lanaro 

20172S002311 

José Luiz da Costa Análises toxicológicas no estudo de relações entre uso de 

substâncias psicoativas em indivíduos com 

comportamento suicida 

10:30 – 11:30 

 

 

 

Campinas, 21 de junho de 2017. 
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