
 PAD - Programa de Aperfeiçoamento Didático

Título da Proposta Nome do Responsável Data Local
E-mail para inscrição no 

processo seletivo
Observações

Aperfeiçoamento Didático em Ecologia Evolutiva Laura Carolina Leal de Sousa laura.leal@unifesp.br

Aperfeiçoamento Didático em Zoologia de Vertebrados Marcelo José Sturaro 18/12/2019 Sala de Professores 4 marcelosturaro@gmail.com

Critérios de seleção

- Rendimento nas disciplinas do curso de Pós-graduação

- Entrevista (18/12/2020, as 10:00 h)

Contextualizando o cálculo diferencial e integral na área de ciências 

ambientais
Luciana Rizzo 20/01/2020

Rua São Nicolau, 210, Centro, 

Diadema, 4o andar, sala 43 

(LabClip). Entrevista no período 

da tarde, em horário a combinar.

lrizzo@unifesp.br

Os candidatos devem entrar em contato via email 

(lrizzo@unifesp.br) até o dia 15/01/2020, anexando o histórico 

escolar da graduação e da pós graduação. Caso o número de 

inscritos exceda o número de vagas, serão utilizados como 

critério de seleção: desempenho em disciplinas de cálculo na 

graduação; afinidade com a área de Ciências Ambientais.

Desenvolvimento de Experiência Docente em Química Orgânica I ElisângelaVinhato 13/12/2019

Sala de Professores 5 - Unidade 

José de Filippi - Rua Artur Riedel, 

275 Bairro Eldorado

evinhato@unifesp.br

Enviar indicação de interesse por email: evinhato@unifesp.br. 

Neste mesmo email enviar histórico da graduação com nota da 

disciplina compatível com Química Orgânica I. E comparecer 

no dia 13/12/2109 as 10 horas na sala de professores 5 na 

unidade José de Filippi para realização de entrevista.

Ensino em remediação pelo desenvolvimento de projetos Juliana Gardenalli de Freitas 20/01/2020 Prédio de pesquisa jgfreitas@unifesp.br

Pedimos aos candidatos para enviar um email para 

jgfreitas@unifesp.br, explicando seu interesse na proposta 

PAD e com o currículo anexo

Estágio supervisionado à docência para a unidade curricular 

Bioquímica do curso de bacharelado em Ciências Ambientais.
Lúcia Maria Armelin Correa 06/01/2020

Rua São Nicolau, 210

1o andar 

Sala 4

Laboratório 6

Metabolismo e Função do Tecido 

Adiposo

Tel 4044-0500 ramal 3035

larmelincorrea@gmail.com

O candidato deve estar cursando Mestrado ou Doutorado. 

Deve possuir em seu histórico escolar de graduação a 

disciplina Bioquímica como cursada.

Deve possuir conhecimentos sólidos dos fundamentos de 

Bioquímica que, no decorrer do curso, são retomados e 

aprofundados no estudo de vias metabólicas energéticas 

básicas (glicólise, fermentação, ciclo do ácido cítrico e cadeia 

de transporte de elétrons).

Peço aos interessados em serem entrevistados que enviem o 

histórico escolar da graduação previamente.

As entrevistas serão realizadas de 10:00 as 16:00 do dia 

06/01/2020 no local indicado.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO À DOCÊNCIA PARA A UNIDADE 

CURRICULAR DE ESTRUTURA DA MATÉRIA
Eliana Valle 16/12/2019 Unidade José de Filippi emavalle@unifesp.br

Interessados enviar e-mail com cópia do histórico escolar de 

pos graduação

ESTÁGIO SUPERVISIONADO À DOCÊNCIA PARA A UNIDADE 

CURRICULAR de QUÍMICA DE COORDENAÇÃO Izilda Aparecida Bagatin 12/12/2019
Rua Arthur Riedel, 275 - Jd 

Eldorado sala3
ibagatin@gmail.com Favor entrar em contato com Profa. Izilda para entrevista

ESTÁGIO SUPERVISIONADO À DOCÊNCIA PARA A UNIDADE 

CURRICULAR DE QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL - 

ENGENHARIA INTEGRAL

Fernanda Ferraz Camilo/Patricia 

Sartorelli
16/12/2019

Laboratório de Materiais Híbridos 

da UNIFESP – Rua São Nicolau, 

210 - 2º andar - Prédio de vidro da 

UNIFESP. Campus Diadema

ffcamilo2009@gmail.com

Alunos regularmente matriculado em algum Programa de Pós-

Graduação da UNIFESP/Campus Diadema. 

No 1º sem/2020 teremos 5 disciplinas com conteúdo 

de QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL que terão PAD. 

Processo de seleção = dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. 

de Materiais Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de 

vidro da UNIFESP.

O aluno interessando em realizar o PAD em qualquer uma 

dessas disciplina deverá enviar um e-mail para a Profa. 

Fernanda Ferraz Camilo (ffcamilo2009@gmail.com) até o dia 

13/12/2020. 

O aluno pode escolher até 2 opções (enviaremos email).

No e-mail enviar os seguintes documentos.

a. Carta do orientador (assinada) autorizando o aluno a 

participar por 45h durante o 1º sem/2020 na atividade do PAD

b. Histórico escolar completo da graduação (com CR e 

reprovações). Pode ser uma cópia.

c. Carta do aluno (assinada) declarando o motivo da escolha 

pela disciplina que quer realizar o PAD.

Caso o número de candidatos for maior que o número de 

vagas, os candidatos podem ser chamados para comparecer 

no dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. de Materiais 

Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de vidro da 

UNIFESP. 

Os critérios de seleção caso o nº de inscritos exceda o nº de 

vagas será o seguinte: ·         

a. Ter o aval do seu orientador·         

b. Possuir graduação em área afim da UC·         

c. Coeficiente de rendimento escolar·         

d. Número de reprovações na graduação

Dados da Proposta Seleção
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO À DOCÊNCIA PARA A UNIDADE 

CURRICULAR DE QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL - 

FARMÁCIA - NOTURNO

Fernanda Ferraz Camilo 16/12/2019

Laboratório de Materiais Híbridos 

da UNIFESP – Rua São Nicolau, 

210 - 2º andar - Prédio de vidro da 

UNIFESP. Campus Diadema

ffcamilo2009@gmail.com

Alunos regularmente matriculado em algum Programa de Pós-

Graduação da UNIFESP/Campus Diadema. 

No 1º sem/2020 teremos 5 disciplinas com conteúdo 

de QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL que terão PAD. 

Processo de seleção = dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. 

de Materiais Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de 

vidro da UNIFESP.

O aluno interessando em realizar o PAD em qualquer uma 

dessas disciplina deverá enviar um e-mail para a Profa. 

Fernanda Ferraz Camilo (ffcamilo2009@gmail.com) até o dia 

13/12/2020. 

O aluno pode escolher até 2 opções (enviaremos email).

No e-mail enviar os seguintes documentos.

a. Carta do orientador (assinada) autorizando o aluno a 

participar por 45h durante o 1º sem/2020 na atividade do PAD

b. Histórico escolar completo da graduação (com CR e 

reprovações). Pode ser uma cópia.

c. Carta do aluno (assinada) declarando o motivo da escolha 

pela disciplina que quer realizar o PAD.

Caso o número de candidatos for maior que o número de 

vagas, os candidatos podem ser chamados para comparecer 

no dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. de Materiais 

Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de vidro da 

UNIFESP. 

Os critérios de seleção caso o nº de inscritos exceda o nº de 

vagas será o seguinte: ·         

a. Ter o aval do seu orientador·         

b. Possuir graduação em área afim da UC·         

c. Coeficiente de rendimento escolar·         

d. Número de reprovações na graduação

ESTÁGIO SUPERVISIONADO À DOCÊNCIA PARA A UNIDADE 

CURRICULAR DE QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL - 

FARMÁCIA INTEGRAL

Fernanda Ferraz Camilo/Andrea 

Maria Aguilar
16/12/2019

Laboratório de Materiais Híbridos 

da UNIFESP – Rua São Nicolau, 

210 - 2º andar - Prédio de vidro da 

UNIFESP. Campus Diadema

ffcamilo2009@gmail.com

Alunos regularmente matriculado em algum Programa de Pós-

Graduação da UNIFESP/Campus Diadema. 

No 1º sem/2020 teremos 5 disciplinas com conteúdo 

de QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL que terão PAD. 

Processo de seleção = dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. 

de Materiais Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de 

vidro da UNIFESP.

O aluno interessando em realizar o PAD em qualquer uma 

dessas disciplina deverá enviar um e-mail para a Profa. 

Fernanda Ferraz Camilo (ffcamilo2009@gmail.com) até o dia 

13/12/2020. 

O aluno pode escolher até 2 opções (enviaremos email).

No e-mail enviar os seguintes documentos.

a. Carta do orientador (assinada) autorizando o aluno a 

participar por 45h durante o 1º sem/2020 na atividade do PAD

b. Histórico escolar completo da graduação (com CR e 

reprovações). Pode ser uma cópia.

c. Carta do aluno (assinada) declarando o motivo da escolha 

pela disciplina que quer realizar o PAD.

Caso o número de candidatos for maior que o número de 

vagas, os candidatos podem ser chamados para comparecer 

no dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. de Materiais 

Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de vidro da 

UNIFESP. 

Os critérios de seleção caso o nº de inscritos exceda o nº de 

vagas será o seguinte: ·         

a. Ter o aval do seu orientador·         

b. Possuir graduação em área afim da UC·         

c. Coeficiente de rendimento escolar·         

d. Número de reprovações na graduação
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO À DOCÊNCIA PARA A UNIDADE 

CURRICULAR DE QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I - 

QUÍMICA INDUSTRIAL

Fernanda Ferraz Camilo/Rafael 

Guadanin
16/12/2019

Laboratório de Materiais Híbridos 

da UNIFESP - Predio de Vidro - 

Rua São Nicolau, 210 2o andar - 

Campus Diadema -

ffcamilo2009@gmail.com

Alunos regularmente matriculado em algum Programa de Pós-

Graduação da UNIFESP/Campus Diadema. 

No 1º sem/2020 teremos 5 disciplinas com conteúdo 

de QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL que terão PAD. 

Processo de seleção = dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. 

de Materiais Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de 

vidro da UNIFESP.

O aluno interessando em realizar o PAD em qualquer uma 

dessas disciplina deverá enviar um e-mail para a Profa. 

Fernanda Ferraz Camilo (ffcamilo2009@gmail.com) até o dia 

13/12/2020. 

O aluno pode escolher até 2 opções (enviaremos email).

No e-mail enviar os seguintes documentos.

a. Carta do orientador (assinada) autorizando o aluno a 

participar por 45h durante o 1º sem/2020 na atividade do PAD

b. Histórico escolar completo da graduação (com CR e 

reprovações). Pode ser uma cópia.

c. Carta do aluno (assinada) declarando o motivo da escolha 

pela disciplina que quer realizar o PAD.

Caso o número de candidatos for maior que o número de 

vagas, os candidatos podem ser chamados para comparecer 

no dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. de Materiais 

Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de vidro da 

UNIFESP. 

Os critérios de seleção caso o nº de inscritos exceda o nº de 

vagas será o seguinte: ·         

a. Ter o aval do seu orientador·         

b. Possuir graduação em área afim da UC·         

c. Coeficiente de rendimento escolar·         

d. Número de reprovações na graduação

ESTÁGIO SUPERVISIONADO À DOCÊNCIA PARA A UNIDADE 

CURRICULAR DE QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II - 

QUÍMICA

Fernanda Ferraz Camilo/Diogo 

O. Silva
16/12/2019

Laboratório de Materiais Híbridos 

da UNIFESP – Rua São Nicolau, 

210 - 2º andar - Prédio de vidro da 

UNIFESP. Campus Diadema

ffcamilo2009@gmail.com

Alunos regularmente matriculado em algum Programa de Pós-

Graduação da UNIFESP/Campus Diadema. 

No 1º sem/2020 teremos 5 disciplinas com conteúdo 

de QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL que terão PAD. 

Processo de seleção = dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. 

de Materiais Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de 

vidro da UNIFESP.

O aluno interessando em realizar o PAD em qualquer uma 

dessas disciplina deverá enviar um e-mail para a Profa. 

Fernanda Ferraz Camilo (ffcamilo2009@gmail.com) até o dia 

13/12/2020. 

O aluno pode escolher até 2 opções (enviaremos email).

No e-mail enviar os seguintes documentos.

a. Carta do orientador (assinada) autorizando o aluno a 

participar por 45h durante o 1º sem/2020 na atividade do PAD

b. Histórico escolar completo da graduação (com CR e 

reprovações). Pode ser uma cópia.

c. Carta do aluno (assinada) declarando o motivo da escolha 

pela disciplina que quer realizar o PAD.

Caso o número de candidatos for maior que o número de 

vagas, os candidatos podem ser chamados para comparecer 

no dia 16/12/2019 das 14h as 16h no Lab. de Materiais 

Híbridos da UNIFESP – 2º andar do prédio de vidro da 

UNIFESP. 

Os critérios de seleção caso o nº de inscritos exceda o nº de 

vagas será o seguinte: ·         

a. Ter o aval do seu orientador·         

b. Possuir graduação em área afim da UC·         

c. Coeficiente de rendimento escolar·         

d. Número de reprovações na graduação

Estágio Supervisionado de Apoio à Docência na Unidade Curricular 

Farmacologia I
Liliam Fernandes 09/03/2020

Laboratório de Farmacologia 

Vascular - Campus Diadema

liliamfernandes05@gmail.co

m
Unidade José de Alencar - Prédio de Pesquisas - 1o andar

Estágio supervisionado em Análise Instrumental 1
Prof. Angerson Nogueira do 

Nascimento
16/12/2019

Unidade José de Alencar (Prédio 

de Vidro) - Laboratório 32
angerson@gmail.com

A seleção ocorrerá no dia 16 de dezembro de 2019 (segunda-

feira) das 14:00 às 16:00 h

Por favor, tragam comprovantes que demonstrem a experiência 

exigida na proposta PAD
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Estágio Supervisionado PAD para a UC Prática Pedagógica de 

Biologia I do Curso de Ciências - Licenciatura
Ana Maria Santos Gouw 24/01/2019

Unidade Antonio Doll - Sala da 

Licenciatura - 10hs
ana.gouw@unifesp.br

Para a seleção os interessados deverão ser alunos 

regularmente matriculados em Programas de Pós Graduação 

da Unifesp e terem enviado até dia 23/1/2020 por email as 

seguintes informações: Nome completo, RA, Programa de Pós 

a que está vinculado, link do Lattes e declaração de interesse.

Farmacoterapia na Ciências Farmacêuticas Richardt Gama Landgraf 18/12/2019
Ed. José de Alencar - Prédio de 

Vidro - Sala 15
rglandgraf@unifesp.br

Desejável que o candidato tenha cursado a disciplina durante 

sua graduação

Genética Humana e a extensão curricular Ileana G S RUbio 13/01/2019

Laboratório de Ciências 

moleculares da TIreoide, Pedro de 

Toledo 669 andar 11 frente

ileana.rubio@unifesp.br
Entrar em contato por e-mail para agendar horário da entrevista 

e enviar curriculum 

Imunologia Básica e Técnicas Imunológicas Patricia Xander Batista pxander@hotmail.com

Inserção do pós-graduando nas atividades didáticas da UC de 

Eletroquímica Aplicada
Christiane de Arruda Rodrigues christiane.arruda@unifesp.br

Introdução aos Estudos em Educação Marilena Rosalen 16/12/2019 Unidade Doll, 17:00. marilena.rosalen@gmail.com
Desejável ser aluno do PECMA e ter disponibilidade nas 

segundas, tarde ou noite.

Monitoria em Ecossistemas Aquáticos Cristina Souza Freire Nordi 23/01/0200 Unidade José de Fillipi/ Diadema cristina.freire@unifesp.br
Os candidatos serão analisados pelo currículo e manifestação 

de interesse pelo PAD em Ecossistemas Aquáticos

Monitoria Química Orgânica Marcus Vinicius Craveiro 17/12/2019
Campus Diadema - Unidade 

Eldorado Sala dos Professores 03
marcus.craveiro@unifesp.br

Interessados enviar email para marcus.craveiro@unifesp.br. Se 

houver mais candidatos que o número de vagas, serão levadas 

em consideração as notas nas UC´s de graduação da área, CR 

e número de reprovações.

PAD - Unidade Curricular Estrutura e Função de Tecidos, Órgãos e 

Sistemas II (EFTOS II)

Luciana Chagas Caperuto e 

Caroline Serrano do Nascimento

caperuto@gmail.com e 

carolsn.83@gmail.com

PAD Biologia de Anfíbios (Ecologia e Evolução) Cínthia Aguirre Brasileiro 22/01/2020
Lab 15- Unidade José de Fillipi- 

UNIFESP- Diadema
cabrasileiro224@gmail.com

interessados enviar email para cinthia.brasileiro@unifesp.br até 

dia 19 de janeiro de 2020

PAD Ecologia de Comunidades (Ecologia e Evolução) Cinthia Aguirre Brasileiro 22/01/2020
Laboratório 15 - Unidade José de 

Fillipi - UNIFESP - Diadema
cabrasileiro224@gmail.com

interessados deverão enviar email para 

cinthia.brasileiro@unifesp.br até dia 19 de janeiro de 2020

PAD na UC Físico-Química I Luciano Caseli 20/12/2019 Laboratório de Materiais Híbridos' lcaseli@unifesp.br
Interessados enviar email para lcaseli@unifesp.br até 

19/12/2019

PAD nas UCs de Química Geral Experimental Laura Oliveira Péres 18/12/2019
Laboratório de Materiais Híbridos - 

Prédio de vidro - 2o andar
laura.peres@unifesp.br A seleção será feira das 14 às 16h

Políticas Educacionais e Gestão Escolar Sergio Stoco 22/01/2020
sala dos professores 04, segundo 

piso, unidade Doll
sergio.stoco@unifesp.br agendamento por email para entrevista

Prática Pedagógica de Matemática I Luciane de Fatima Bertini 16/12/2019
Unidade Antonio Doll de Morais, 

Campus Diadema
lfbertini@gmail.com

Programa de Aperfeiçoamento Didático em Bioquímica Integrada 2019 Giselle Zenker Justo 20/01/2020
Unidade José de Alencar, Edifício 

de Pesquisas, 1 andar
giselle.zenker@gmail.com interessados enviar email para giselle.zenker@gmail.com

Química Farmacêutica
João Paulo dos Santos 

Fernandes
20/12/2019

Laboratório de Insumos Naturais e 

Sintéticos, 2º andar, prédio de 

vidro

joao.fernandes@unifesp.br

O aluno interessado deverá ter formação compatível com a 

área de Química Medicinal, portanto ser graduado em 

Farmácia, Química ou Biologia. Será necessário enviar carta 

de intenção na vaga, explicitando os motivos e potenciais 

contribuições que o estágio terá em sua formação na pós-

graduação. Esta carta deverá ser remetida ao email do 

responsável. Mencionar preferência de turno (matutino ou 

noturno). Caso necessário, será feita uma entrevista 

previamente marcada após o envio da carta por email.

UC Administração
Simone Georges El Khouri 

Miraglia
16/12/2019

Laboratório de Economia, Saúde e 

Poluição Ambiental (LESPA) - 

campus Diadema

miraglia@terra.com.br

Solicita-se candidatos com habilidades em raciocínio lógico e 

familiaridade com instrumentos de gestão. Preferência para 

doutorandos.


