
Título da Proposta Nome do Responsável Data Horário Local Observações E-mail
A articulação do ensino, pesquisa e 

extensão na temática saúde mental, 

álcool e outras drogas

Luciana Togni de Lima e 

Silva Surjus
24/03/2021 9:00:00 AM On-line

Link para a seleção: meet.google.com/xjv-wxvg-env
luciana.surjus@unifesp.br

A Presença da Teoria Freudiana nos 

Projetos de Pesquisa, Extensão e 

Ensino

Jaquelina Maria Imbrizi 16/03/2021 5:00:00 PM On-line

Os(as) interessados(as) deverão encaminhar e-mail para a professora de 

modo a justificar o interesse pela vaga e como resposta ao e-mail 

receberão o link para a entrevista.

jaquelina.imbrizi@unifesp.br

Aperfeiçoamento Didático de Produção 

mais Limpa
Eduardo Dellosso Penteado 22/03/2021 7:00:00 PM On-line

Link para a seleção: meet.google.com/ywp-rboz-xqh
eduardo.penteado@unifesp.br

Aperfeiçoamento Didático 

Gerenciamento de Recursos Hídricos
Pilar Carolina Villar 17/03/2020 9:00:00 AM On-line

Os alunos devem encaminhar e-mail com carta de de interesse até o dia 

17/03, bem como indicar horários desejáveis de entrevistas para o dia 19/03 

ou 23/03. Os alunos aprovados serão chamados para a realização de 

entrevista.  A seleção levará em conta a exposição de motivos e redação da 

carta, bem como a desenvoltura em entrevista oral; afinidade do projeto 

desenvolvido na pós-graduação com a área da PAD. Para desempate, em 

última instância, será considerado o discente cursando o nível mais alto na 

pós-graduação ou, se de mesmo nível, aquele que estiver mais próximo à 

conclusão de seu curso. Indicar no assunto o título da proposta PAD.

pilar.villar@unifesp.br

Aperfeiçoamento Didático 

Interdisciplinar em Bioprospecção 

(noturno)

Paula C Jimenez 17/03/2021 11:00:00 AM On-line

Perfil do pós-graduando: Pós-graduandos vinculados aos PPGs em 

Bioprodutos e Bioprocessos; em Biodiversidade e Ecologia Marinha e 

Costeira e Interdisciplinar em Ciência e tecnologia do Mar, com graduação 

em Biologia, Biologia Marinha, Biotecnologia, Biomedicina, Ciência e 

Tecnologia do Mar, Engenharia Ambiental, Farmácia, Microbiologia, 

Oceanografia, Química ou outra área de notória afinidade com 

Bioprospecção de Organismos Marinhos (BOM).

Detalhamento das atribuições do pós-graduando: - Participação nas aulas 

ministradas no formato virtual (aulas ocorrerão às quintas-feiras, das 19 às 

21h), execução de atividades condizentes com seu nível formativo e 

proposição de novas atividades didático-pedagógicas em consonância com 

os assuntos abordados na referida UC BOM; - Co-gestão de e-mail criado 

exclusivamente para questões, dúvidas e recebimento de atividade 

relacionadas à UC BOM 2021.1 ADE; - Co-gestão da sala de aula virtual, 

fórum de discussão, divulgação de material didático e demais questão na 

plataforma Google Classroom; - Atendimento sistemático dos alunos e 

participação de plantões para discussões de temas de seminários, auxílio a 

buscas bibliográficas, resolução de roteiro de estudos e demais dúvidas em 

relação aos conteúdos abordados na UC BOM; - Participação no Fórum 

PAD com apresentação dos resultados qualitativos e quantitativos do 

estágio no PAD em BOM.

Critérios de seleção: Desenvoltura em entrevista oral; afinidade do projeto 

desenvolvido na pós-graduação com a área de BOM. Para desempate, em 

última instância, será considerado o discente cursando o nível mais alto na 

pós-graduação ou, se de mesmo nível, aquele que estiver mais próximo à 

conclusão de seu curso.

pcjimenez@unifesp.br

SeleçãoDados da Proposta
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Aperfeiçoamento didático 

interdisciplinar em bioprospecção 

(vespertino)

Paula C Jimenez 17/03/2021 10:00:00 AM On-line

Perfil do pós-graduando: Pós-graduandos vinculados aos PPGs em 

Bioprodutos e Bioprocessos; em Biodiversidade e Ecologia Marinha e 

Costeira e Interdisciplinar em Ciência e tecnologia do Mar, com graduação 

em Biologia, Biologia Marinha, Biotecnologia, Biomedicina, Ciência e 

Tecnologia do Mar, Engenharia Ambiental, Farmácia, Microbiologia, 

Oceanografia, Química ou outra área de notória afinidade com 

Bioprospecção de Organismos Marinhos (BOM).

Detalhamento das atribuições do pós-graduando: - Participação nas aulas 

ministradas no formato virtual (aulas ocorrerão às quintas-feiras, das 14 às 

16h), execução de atividades condizentes com seu nível formativo e 

proposição de novas atividades didático-pedagógicas em consonância com 

os assuntos abordados na referida UC BOM; - Co-gestão de e-mail criado 

exclusivamente para questões, dúvidas e recebimento de atividade 

relacionadas à UC BOM 2021.1 ADE; - Co-gestão da sala de aula virtual, 

fórum de discussão, divulgação de material didático e demais questão na 

plataforma Google Classroom; - Atendimento sistemático dos alunos e 

participação de plantões para discussões de temas de seminários, auxílio a 

buscas bibliográficas, resolução de roteiro de estudos e demais dúvidas em 

relação aos conteúdos abordados na UC BOM; - Participação no Fórum 

PAD com apresentação dos resultados qualitativos e quantitativos do 

estágio no PAD em BOM.

Critérios de seleção: Desenvoltura em entrevista oral; afinidade do projeto 

desenvolvido na pós-graduação com a área de BOM. Para desempate, em 

última instância, será considerado o discente cursando o nível mais alto na 

pós-graduação ou, se de mesmo nível, aquele que estiver mais próximo à 

conclusão de seu curso.

pcjimenez@unifesp.br

Aperfeiçoamento Didático Tópicos de 

Direito Ambiental e do Mar
Pilar Carolina Villar 17/03/2021 9:00:00 AM On-line

Os alunos devem encaminhar e-mail com carta de de interesse até o dia 

17/03, bem como indicar horários desejáveis de entrevistas para o dia 19/03 

ou 23/03. Os alunos aprovados serão chamados para a realização de 

entrevista.  A seleção levará em conta a exposição de motivos e redação da 

carta, bem como a desenvoltura em entrevista oral; afinidade do projeto 

desenvolvido na pós-graduação com a área da PAD. Para desempate, em 

última instância, será considerado o discente cursando o nível mais alto na 

pós-graduação ou, se de mesmo nível, aquele que estiver mais próximo à 

conclusão de seu curso. Indicar no assunto o título da proposta PAD.

pilar.villar@unifesp.br

Arte, corpo e Terapia Ocupacional Flavia Liberman Caldas f.liberman@unifesp.br

Bioenergia e Combustíveis 

Alternativos
Andrea Komesu 17/03/2021 3:00:00 PM On-line

Link para a sala: meet.google.com/vno-wbqx-svm

As entrevistas serão individuais e duração aproximada de 10 min. 
andrea.komesu@unifesp.br

Brincar nos processos de 

desenvolvimento humano
Andréa Perosa Saigh Jurdi 16/03/2021 10:00:00 AM On-line

Caso tenha mais de um inscrito farei entrevistas individuais a partir das 10 

horas
a.jurdi@unifesp.br

Ciência de Alimentos I Veridiana Vera de Rosso veridiana@unifesp.br

Ciência de Alimentos III Vanessa Dias Capriles 26/03/2021 2:00:00 PM On-line
Os interessados devem entrar em contato previamente para receberem o 

link da reunião online para a entrevista.
vanessa.capriles@unifesp.br

Clínica integrada: produção do cuidado Simone Aparecida Ramalho 26/03/2021 3:00:00 PM On-line Via Google Meet:  https://forms.gle/YyajDZ6Hd7BQMqRq6  simone.ramalho@unifesp.br

mailto:veridiana@unifesp.br
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Condições de Vida e Produção Social 

da Saúde 
Helton Saragor de Souza 26/03/2021 3:00:00 PM On-line

A seleção envolverá uma manifestação de interesse, de até 150 palavras. 

Entrevista Via Google Meet: https://forms.gle/YyajDZ6Hd7BQMqRq6
hs.souza@unifesp.br

Didática em Educação Física Rogério Cruz de Oliveira 26/03/2021 4:00:00 PM On-line

A seleção será feita em duas etapas: análise de documentos e entrevista.

Para inscrição, o/a candidato/a deve enviar e-mail até 19/03/2021 para 

rogerio.cruz@unifesp.br contendo as seguintes informações:

- NOME COMPLETO:

- PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO:

- ORIENTADOR/A:

- NÍVEL (mestrado ou doutorado):

- DATA DE MATRÍCULA:

- FORMAÇÃO INICIAL (em qual curso de graduação se formou):

- LINK PARA O CURRÍCULO LATTES:

Além disso, deve anexar os seguintes documentos:

- CARTA DE INTENÇÃO: descrevendo os motivos e interesses que 

justificam a candidatura;

- HISTÓRICO ESCOLAR DE GRADUAÇÃO.

As informações e documentos serão analisados até o dia 24/03/2021 a 

partir do seguinte perfil:

- Formação em Educação Física: verificado pelo Lattes e Histórico Escolar;

- Interesse/afinidade com a área: analisada pela Carta de Intenção, 

Currículo Lattes e Histórico Escolar;

- Interesse/afinidade com as ciências humanas: analisada pela Carta de 

Intenção, Currículo Lattes e Histórico Escolar.

No dia 25/03/2021, será divulgado o resultado no e-mail pessoal do/a 

candidato/a. 

Os/as candidatos/as aprovados/as receberão um link para a entrevista, que 

será realizada por meio de videoconferência (Google Meet) no dia 

26/03/2021 entre 16h e 17h00. 

rogerio.cruz@unifesp.br

Docência em Biodiversidade Marinha: 

Aperfeiçoamento ao Ensino

Guilherme Henrique Pereira 

Filho
pereira.filho@unifesp.br

Docência na área de Fisioterapia 

Neurofuncional da Criança

Cristina dos Santos Cardoso 

de Sá e Raquel de Paula 

Carvalho

17/03/2021 2:00:00 PM On-line
O candidato deverá enviar para o email: cristina.sa@unifesp.br, o link do 

curriculum lattes, antes da entrevista, impreterivelmente até o dia 16/03
cristina.sa@unifesp.br

Encontros e Produção de Narrativas 

(Modalidade Remota)
Patrícia Martins Goulart 26/03/2021 3:00:00 PM On-line

A seleção envolverá uma manifestação de interesse, de até 150 palavras. 

Entrevista Via Google Meet:  https://forms.gle/YyajDZ6Hd7BQMqRq6  
p.goulart@unifesp.br

Estágio à docência na unidade 

curricular Fenômenos Químicos I
Tatiana Martelli Mazzo 19/03/2021 2:30:00 PM On-line

O link de acesso para a entrevista será enviado diretamente para o email 

do(a) candidato(a) inscrito(a). 
tatiana.mazzo@unifesp.br

Estágio Docente em 

Empreendedorismo

José Alberto Carvalho dos 

Santos Claro
17/03/2021 2:00:00 PM Presencial

Dúvidas sobre minhas linhas de ensino e pesquisa em 

www.albertoclaro.pro.br
alberto.claro@unifesp.br

Estágio Docente na UC: Resíduos 

Sólidos
Elen Aquino Perpetuo 23/03/2021 10:00:00 AM On-line

interessados favor enviar e-mail até 22/03/21 para elen.aquino@unifesp.br 

para agendamento da entrevista.
elen.aquino@unifesp.br
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SeleçãoDados da Proposta

Estágio PAD no Módulo de 

Psicossomática 
Karina Franco Zihlmann 22/03/2021 2:00:00 PM On-line

Os interessados deverão enviar email para karina.zihlmann@unifesp.br e 

agendar horário de entrevista on line. A docente enviará o link por email 

para a entrevista que será via Google Meeting. 

karina.zihlmann@unifesp.br

Estágio Supervisionado em 

Fisioterapia Neurofuncional na criança

Cristina dos Santos Cardoso 

de Sá
cristina.sa@unifesp.br

Estágio Supervisionado no módulo: 

“Bioética aplicada às ciências do mar” 

(BICT-Mar)

Nancy Ramacciotti de 

Oliveira-Monteiro
17/03/2021 9:30:00 AM On-line Será enviado aos candidatos o link para a entrevista on line. nancy.unifesp@gmail.com

Fisioterapia Musculoesquelética 

Ambulatorial
Liu Chiao Yi 19/03/2021 9:00:00 AM On-line 1 vaga liu.chiao@unifesp.br

Fisioterapia Musculoesquelética 

Baseada em Evidência: experiência de 

ensino-aprendizagem

Maria Stella Peccin 24/03/2021 11:00:00 AM On-line
Qualquer dúvida poderá ser encaminhada por email para 

stella.peccin@unifesp.br
stella.peccin@unifesp.br

Formação em Fundamentos do 

Serviço Social

Priscila Fernanda Gonçalves 

Cardoso
22/03/2021 4:30:00 PM On-line

São 02 vagas, sendo uma para acompanhar a turma do vespertino (com 

Profa Priscila Cardoso) e outra para a turma do noturno (com Profa Luzia 

Baierl). 

Candidatas/os devem enviar email (até dia 21/03 as 18h) informando se têm 

interesse pela vaga no vespertino ou noturno e escrevendo uma carta de 

interesse.

pcardoso@unifesp.br

Formação para a docência: 

Interdisciplinaridade e políticas de 

assistência à gestantes e puérperas

Priscila Fernanda Gonçalves 

Cardoso
22/03/2021 5:30:00 PM On-line

A/o candidata/o deverá encaminhar email (até dia 21/03 as 18h) com carta 

de interesse para pcardoso@unifesp.br
pcardoso@unifesp.br

Fundamentos do Serviço Social 
Terezinha de Fátima 

Rodrigues 
17/03/2021 4:00:00 PM On-line

Unidade curricular (UC) da graduação na qual será desenvolvido o estágio: 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social II 

(FHTM II), 4as. feiras, vespertino ou noturno. tfrodrigues20@unifesp.br

Gestão de Políticas Sociais Sônia Regina Nozabielli 22/03/2021 6:00:00 PM On-line

Enviar carta de interesse em participar do PAD para snozabielli@gmail.com  

até o dia 21/03/2021.

Entrevista no meet, no dia 22/03/2021, às 18h, na sala 

https://meet.google.com/kvd-zcyj-xbk 

(critérios para seleção: motivação, interesse, disponibilidade, atividades na 

graduação, percurso acadêmico, conhecimento dos conteúdos da UC).

snozabielli@unifesp.br

Introdução à ciência, pesquisa e 

trabalho científico em Psicologia;

Nara Rejane Cruz de 

Oliveira
16/03/2021 6:00:00 PM On-line

O horário específico da entrevista, assim como o link para a mesma será 

enviado pela docente
nara.rejane@unifesp.br

Introdução a Docência em Recursos 

Manuais em Fisioterapia
Mariana Chaves Aveiro 19/03/2021 9:00:00 AM On-line

Escrever uma carta justificando o interesse pela proposta PAD incluindo 

informações sobre a formação na graduação, cursos extracurriculares de 

recursos manuais em fisioterapia e experiência profissional com recursos 

manuais em fisioterapia. Enviar como arquivo anexo para o e-mail 

mariana.aveiro@unifesp.br

mariana.aveiro@unifesp.br 

Introdução à Pesquisa em Terapia 

Ocupacional
Andréa Perosa Saigh Jurdi 16/03/2021 2:00:00 PM On-line

A seleção será feita individualmente. Caso haja mais de um inscrito as 

entrevistas se darão a partir das 14:00 previamente agendadas com os 

candidatos

a.jurdi@unifesp.br

Introdução aos Processos Químicos Andrea Komesu 17/03/2021 2:00:00 PM On-line
Link para a reunião: meet.google.com/iws-uqis-uoh

As entrevistas serão individuais com duração de 10 min.
andrea.komesu@unifesp.br
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Metodologia Científica;
Nara Rejane Cruz de 

Oliveira
16/03/2021 6:00:00 PM On-line

Os horários detalhados com o link da entrevista serão enviados ao pós-

graduando pela docente
nara.rejane@unifesp.br

Natureza, cultura e sociedade Luiz Henrique Passador 22/03/2021 2:00:00 PM On-line

Serão realizadas entrevistas online com as/os candidatas/os inscritas/os. 

Acesso à sala virtual de entrevistas através do 

link: https://meet.google.com/nid-zvtv-cip (Entrevista das 14h as 16h)

passador@unifesp.br

Nutrição Materno-Infantil: favorecendo 

a vivência ensino-aprendizagem

Macarena Urrestarazu 

Devincenzi
26/03/2021 2:00:00 PM On-line

Os candidatos interessados devem enviar previamente por email uma 

justificativa de interesse por este PAD e link do curriculo lattes.
macarena.devincenzi@unifesp.br

PAD no Cuidado Nutricional do Adulto 

e do Idoso I

Patrícia da Graça Leite 

Speridião
26/03/2021 10:00:00 AM On-line O link da reunião online será enviado a posteriori patricia.speridiao24@unifesp.br

PAD para o módulo Trabalho em 

Equipe e Práticas Coletivas
Rafael Herling Lambertucci 26/03/2021 3:00:00 PM On-line Via Google Meet:  https://forms.gle/YyajDZ6Hd7BQMqRq6  rlambertucci@unifesp.br

Perícia e Auditoria Ambiental Pilar Carolina Villar 17/03/2021 9:00:00 AM On-line

Os alunos devem encaminhar e-mail com carta de de interesse até o dia 

17/03, bem como indicar horários desejáveis de entrevistas para o dia 19/03 

ou 23/03. Os alunos aprovados serão chamados para a realização de 

entrevista.  A seleção levará em conta a exposição de motivos e redação da 

carta, bem como a desenvoltura em entrevista oral; afinidade do projeto 

desenvolvido na pós-graduação com a área da PAD. Para desempate, em 

última instância, será considerado o discente cursando o nível mais alto na 

pós-graduação ou, se de mesmo nível, aquele que estiver mais próximo à 

conclusão de seu curso. Indicar no assunto o título da proposta PAD.

pilar.villar@unifesp.br

Pesquisa e produção do conhecimento 

em Educação Física e Saúde.

Nara Rejane Cruz de 

Oliveira
16/03/2021 6:00:00 PM On-line

O horário específico da entrevista e o link para a mesma será enviado pela 

docente aos inscritos 
nara.rejane@unifesp.br

Plano de Aperfeiçoamento Didático em 

Socorros de Urgência
Alessandra Medeiros 23/03/2021 2:30:00 PM On-line

Caso haja mais alunos interessados do que vagas selecionaremos os 

alunos com disponibilidade para as atividades síncronas, dando preferência 

para aqueles que já tenham experiência com o tema socorros de urgência.

a.medeiros@unifesp.br

Política Social e Serviço Social: 

potencializando a formação docente

Tânia Maria Ramos de 

Godoi Diniz
22/03/2021 4:00:00 PM On-line

Os/as interessados/as podem enviar email (tgdiniz@uol.com.br) para 

possíveis adequações de horário e dia para a entrevista.
tgdiniz@uol.com.br

Pós-Graduandos na Unidade 

Curricular de Química Ambiental
Ítalo Braga de Castro 17/03/2021 2:00:00 PM On-line ibcastro@unifesp.br

Prevenção e intervenção no uso 

abusivo de álcool e outras drogas
Adriana Marcassa Tucci 16/03/2021 3:00:00 PM On-line Link da reunião online para a seleção https://meet.google.com/iax-uqyn-oma atucci@unifesp.br

Programa de Aperfeiçoamento 

Didático (PAD) na UC Introdução à 

Aquicultura (UC_5295)

Rodrigo Schveitzer 19/03/2021 9:30:00 AM On-line

Os interessados devem encaminhar e-mail para 

rodrigo.schveitzer@unifesp.br até as 17:00 horas do dia 17/02/2021 para 

agendar o horário da entrevista e ter acesso ao link da sala de reunião

rodrigo.schveitzer@unifesp.br

Programa de Aperfeiçoamento 

Didático em Poluição Marinha e 

Métodos Integrados de Avaliação

Rodrigo Brasil Choueri 17/03/2021 2:00:00 PM On-line rodrigo.choueri@unifesp.br

Programa de Aperfeiçoamento 

Docente (PAD) “Do Átomo à Célula”: 

uma abordagem interdisciplinar da 

Bioquímica, Biologia Celular/Molecular 

e Genética.

Renata Neves Granito 22/03/2021 11:00:00 AM On-line Interessadas(os) enviar email para profa Renata -  rn.granito@unifesp.br rn.granito@unifesp.br
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Proposta para plano de 

aperfeiçoamento didático em ciências 

do  exercício físico IV - Exercício 

Físico e Doenças Crônicas I

Danielle Arisa Caranti 19/03/2021 9:00:00 AM On-line
Todos candidatos serão entrevistados nesse período com perguntas sobre 

a carreira acadêmica, projeto e objetivos no programa PAD.
danielle.caranti@unifesp.br

Proposta para Plano de 

Aperfeiçoamento Didático em Nutrição 

e Preparo de Alimentos II

Semíramis Martins Álvares 

Domene
18/03/2021 3:00:00 PM On-line

Enviaremos o link para a entrevista aos inscritos para o PAD NPA II, com o 

horário agendado a cada 20 minutos a partir de 15h do dia 18 de março, por 

ordem de inscrição. 

semiramis.domene@unifesp.br

Psicobiologia aplicada ao Exercício 

Físico

Hanna Karen Moreira 

Antunes
17/03/2021 10:00:00 AM On-line Link para entrevista:  meet.google.com/mod-qjiq-tjv hanna.karen@unifesp.br

Psicologia do Desenvolvimento I Sara Del Prete Panciera 16/03/2021 4:00:00 PM On-line Caso haja interesse, por favor, entrar em contato por email. sara.panciera@unifesp.br

Subjetividade, corpo e estigma Eunice Nakamura 23/03/2021 2:30:00 PM On-line
A depender do número de candidatos, as entrevistas terão início às 14h30 

com pervisão de término até às 16h.
e.nakamura@unifesp.br

Tópicos Avançados em Saúde Mental 

e Saúde Coletiva: formação docente 

baseada nas múltiplas experiências de 

ensino-aprendizagem em saúde

Maria Inês Badaró Moreira 22/03/2021 5:00:00 PM On-line

Após a participação em reunião do Grupo de Pesquisa Núcleo de Reforma 

Psiquiátrica e Saúde Mental na Atenção Básica/CNPq haverá entrevista 

com os candidatos. Esta seleção está condicionada à participação nesta 

reunião do Grupo do dia 22 de março e se inicia as 15 horas em plataforma 

online.

maria.ines@unifesp.br

Tópicos em Educação Física e Saúde: 

Estruturação e Planificação do 

Treinamento para Atletas de 

Endurance de Alto Nível

Paulo Henrique Silva 

Marques de Azevedo
17/03/2021 10:00:00 AM On-line

O pós-graduando deverá, sob supervisão do responsável pela disciplina, 

elaborar e conduzir aulas teórico-práticas, conduzir discussões com os 

alunos, e propor ideias inovadoras para o processo de ensino 

aprendizagem.

Perfil do pós-graduando (pré-requisitos e/ou critérios de exclusão):

Graduado em Educação Física; mestrando ou doutorando de qualquer 

programa de pós-graduação da UNIFESP.

Critérios de seleção (caso o número de inscritos exceda o número de 

vagas):

1- Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento 

Humano e Reabilitação; 2- Mestrando do Programa de Pós-graduação em 

Ciências do Movimento Humano e Reabilitação; 3- Doutorando de qualquer 

outro programa de pós-graduação da UNIFESP; 4- Mestrando de qualquer 

outro programa de pós-graduação da UNIFESP.

Vagas: 2(duas)

paulo.azevedo@unifesp.br
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