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Defesas do mês

Notícias da Pós-graduação

BOLETIM No 3

Data Título Discente e orientador(a)

07/03 às 

08:30 h

Mestrado: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO
POLI(ACRILATO DE n-BUTILA-co-FARNESENO)-g-AMIDO
ANIÔNICO EMPREGANDO DIFERENTES
CONCENTRAÇÕES DE trans-β-FARNESENO

Discente: Lina Dayse Alcantara
Rodrigues

Orientador: Dr. Maurício
Pinheiro de Oliveira

Prêmio CAPES de tese 2021

Os interessados em concorrer devem enviar a

solicitação para a coordenação do Programa até

07/04/2022. O coordenador do PPGECM será o

responsável pela inscrição da tese na CAPES.

Matrícula Aluno Regular: De 07 a 11/03

Período de matrícula para os ingressantes como aluno

regular no processo seletivo para o primeiro semestre

de 2022. A matrícula é realizada pela Secretaria de

Pós-Graduação. Para mais informações acessar o site:

https://www.unifesp.br/campus/sjc/secpos.html.

Início do semestre letivo do PPGECM: 21/03

Algumas disciplinas iniciarão na primeira semana de

abril. Em caso de dúvidas, recomendamos entrar em

contato com o docente responsável.

Recepção aos ingressantes 30/03 às 09h

O evento será transmitido no canal da ProPGPq:

https://www.youtube.com/channel/UCGcecRsD0a968

z8bux4MPLw/featured.

Pesquisas no PPGECM

1. A Dra. Ana Paula A. Marques coordena o

Laboratório de Materiais Inorgânicos e

Nanoestruturados (LAMIN) da Unifesp em Diadema. O

objetivo principal é o desenvolvimento de materiais

nanoestruturados com aplicações tecnológicas em

saúde e meio ambiente.

2. A Dra. Izilda A. Bagatin atua no Laboratório de

Química de Calixarenos, Espectroscopia Molecular e

Catálise (LQCEMC) da Unifesp em Diadema. O objetivo

principal é o desenvolvimento de sensores iônicos

para aplicação em sensoriamento, recuperação e

identificação de espécies tóxicas e/ou de valor

agregado para indústria.

3. O Dr. Fábio R. Passador atua no Laboratório de

Tecnologia de Polímeros e Biopolímeros (TecPBio) do

ICT-Unifesp. O objetivo principal é o desenvolvimento

de compósitos, nanocompósitos e blendas poliméricas

com aplicações em embalagens, suturas médicas e

materiais para impressão 3D.


