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PROCESSO SELETIVO – 1º Semestre/2018 
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS AO DOUTORADO 

 

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

de Campinas, nos termos do Edital PPG-Farmacologia 02/2017, torna pública a convocação dos candidatos 

inscritos para o curso de Doutorado para ingresso no primeiro semestre de 2018, conforme a programação a 

seguir: 

 

PROGRAMAÇÃO  

 

4 de dezembro de 2017 (segunda-feira) 

 

Local: Anfiteatro do Departamento de Farmacologia 

(FCM-10) 

Comissão examinadora: 

Prof. Dr. Edson Antunes 

Profª Drª Fabíola Taufic Mónica Iglesias 

Prof. Dr. Stephen Hyslop 

 

Inscrição Nome Projeto Horário 

20181S006884 Ivy Nunes 

Vieira da Silva 

Tofolo 

A utilização de critérios de avaliação em idosos, para detecção precoce de 

medicamentos inapropriados e possíveis reações adversas, auxiliando as 

ações a equipe multiprofissional 

9:00 

20181S005463 Karolyne 

Gramlich de 

Melo 

Estudo comparativo de metodologias analíticas na determinação dos 

pesticidas Paraquat e glifosato em amostras de urina 

10:00 

20181S005365 Kelly Francisco 

da Cunha 

A Toxicologia das Novas Substâncias Psicoativas (NSP): epidemiologia do 

consumo através da análise de amostras de fluido oral e caracterização de 

seu metabolismo in vitro 

11:00 

20181S006881 Laís Sampaio 

Amaral 

Possível relação do perfil farmacocinético da cisplatina com o estresse 

oxidativo e polimorfismos genéticos relacionados à nefrotoxicidade em 

pacientes oncológicos 

12:00 

20181S004377 Mariana 

Rodrigues Pioli 

Potenciais efeitos do agonista melatoninérgico ramelteona na pressão 

arterial noturna em hipertensos non dipper 

14:00 

 

7 de dezembro de 2017 (quinta-feira) 

 

Local: Anfiteatro do Departamento de Farmacologia 

(FCM-10) 

Comissão examinadora: 

Prof. Dr. André Almeida Schenka 

Prof. Dr. Gabriel Forato Anhê 

Prof. Dr. Paulo César Pires Rosa 

 

Inscrição Nome Projeto Horário 

20181S004926 Gabriela Reolon 

Passos 

Avaliação e caracterização do tecido adiposo periprostático de 

camundongos obesos 

13:00 

20181S005430 Pedro Eduardo 

Nascimento 

Silva 

Vasconcelos 

Avaliação de polimorfismos nos genes relacionados ao transporte e 

metabolismo de quimioterápicos baseados em platina como possíveis 

biomarcadores de toxicidades em pacientes com câncer de pulmão 

14:00 

20181S006870 Raul Cléverson 

Dolores 

Estudo de farmacocinética e segurança, comparando 3 doses crescentes 

de um anestésico tópico (Nanorap®) contendo lidocaína/prilocaína 

(0.25/0.25%/ 0.75/0.75% e 2.5%/2.5%) em participantes sadios 

15:00 

20181S004536 Vívian 

Franceschini dos 

Santos 

Efeito da estimulação transcraniana por corrente direta (tDCS) sobre a 

pressão arterial em hipertensos resistentes 

16:00 
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Os candidatos ao doutorado cujas inscrições foram homologadas estão convocados para a apresentação de 

projetos nas datas e nos horários indicados adiante, 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 deverão realizar a defesa de projeto de pesquisa, 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 circunstanciado sobre a natureza da reprovação. 

 

 

Campinas, 17 de novembro de 2017. 

 

 

 

Original assinado pela Profª Drª Fabíola Taufic Mónica Iglesias 
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