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Doutorado: EFEITO DO USO DA LIGNINA KRAFT E DO

ÓLEO PALMISTE NA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO POLIOL

DE ORIGEM PETROQUÍMICA NA PRODUÇÃO DE

ESPUMAS FLEXÍVEIS VISCOELÁSTICAS DE

POLIURETANO.

Discente: Camila Campos Flores

Orientador: Dr. Maurício

Pinheiro de Oliveira

https://www.facebook.com/ppgecmunifesp

ppg.ecm.unifesp.interunidades

Autoavaliação docente e discente

A coleta de informações e produtividade dos docentes

e discentes do PPGECM, referente ao ano de 2021,

está em andamento até o dia 20/02/2022. Esta é uma

atividade anual realizada pela Comissão de

Autoavaliação do PPGECM.

Processo Seletivo Aluno Regular

O processo seletivo para o primeiro semestre de 2022

foi encerrado, com a divulgação dos aprovados na

segunda fase em 03/02/2022. O período de matrícula

para os aprovados acontecerá em março de 07 a

11/03/2022.

Reuniões da CEPG 2022

As reuniões ordinárias da Comissão de Ensino de Pós-

Graduação do PPGECM são realizadas mensalmente

na primeira segunda-feira de cada mês. Calendário:

https://ppgecm.sites.unifesp.br/index.php/pt/progra

ma/calendários.

Pesquisas no PPGECM

1. O Dr. Rossano Lang coordena o Laboratório de

Síntese e Caracterização Óptica de Materiais (LSCOM)

do ICT-Unifesp. O objetivo principal da pesquisa é a

síntese, investigação das propriedades físico-químicas

e avaliação dos materiais para aplicação em janelas e

dispositivos ópticos.

2. A Dra. Laura Philadelphi atua no Laboratório de

Materiais Híbridos (LMH) da Unifesp em Diadema. O

objetivo principal da pesquisa é o desenvolvimento e

aplicações de polímeros conjugados e materiais

sustentáveis. Além de também atuar na preparação e

processamento de novos materiais.

3. A Dra. Daniele A. Reis coordena o Laboratório de

Comportamento Mecânico de Metais (LCMM) do ICT-

Unifesp. O objetivo principal da pesquisa é a avaliação

do comportamento mecânico e microestrutural de

metais. Além de também atuar no desenvolvimento e

optimização de biomateriais.


