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São Paulo. Essa proficiência deve apresentar data válida 
de expedição de 3 anos, a contar da data de inscrição no 
exame de seleção. Poderá ainda ser aceito um dos seguin-
tes exames de proficiência: proficiência na língua Inglesa 
emitida pelo Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 
em uma das modalidades: iBT- Internet-Based Test com 
resultado mínimo de 55 pontos; ITPInstitutionalTestingPro-
gram com o resultado mínimo de 450 pontos; ou do Test of 
English for International Communication (TOEIC) resultado 
mínimo de 550 pontos. Essa proficiência deve apresentar 
data válida de expedição de 3 anos, a contar da data de 
inscrição no exame de seleção;

4.11. Declaração de aceite do orientador credenciado 
no Programa, conforme modelo contido no anexo 1;

4.12. Projeto de pesquisa previamente elaborado com o 
orientador credenciado no Programa;

4.13. Declaração de ciência da obrigatoriedade de 
entrega do projeto de pesquisa ao CEP/CEUA e conheci-
mento da legislação vigente na Pós-graduação, conforme 
modelo contido no anexo 2;

4.14. Somente candidato ao Doutorado já portador do 
Título de Mestre ou que defenderá dissertação até 21 de 
dezembro de 2020:

4.14.1. diploma ou certificado de conclusão do Mestra-
do. Excepcionalmente, aceitar-se-á inscrição de candidato 
que esteja em fase de conclusão do Mestrado. Os candida-
tos inscritos nessa condição, se aprovados, deverão defen-
der e ser aprovados na dissertação de Mestrado até o dia 
21 de dezembro de 2020, sendo que, o não cumprimento da 
referida exigência, acarretará no desligamento automático 
do aluno do Curso de Doutorado;

4.14.2. comprovante de proficiência em inglês realizado 
no Mestrado, o qual será submetido a apreciação do Con-
selho do Programa. Caso o candidato não tenha realizado 
proficiência em Inglês no Mestrado ou o Conselho não acei-
te a proficiência realizada no Mestrado, o candidato deverá 
comprovar proficiência de acordo com o estabelecido no 
item 4.10. no máximo até a data de realização do exame 
de seleção, sob pena de ser eliminado do processo seletivo.

4.15. Somente candidato ao doutorado direto: Dra. 
Dani, já inseri os critérios de acordo com o novo regulamen-
to do Programa, que já está em vigor

Somente serão aceitas inscrições no processo seletivo 
para a modalidade Doutorado Direto dos candidatos(as) que 
possuírem pelos menos dois dos seguintes critérios:

a) residência médica ou multiprofissional concluída ou 
a concluir até 28 de fevereiro do ano seguinte;

b) iniciação científica com bolsa FAPESP ou CNPQ; 
concluída ou a concluir até 28 de fevereiro do ano seguinte;

c) trabalho publicado como autor em revista com FI\>1 
ou trabalho apresentado em evento científico nacional.

5) Do deferimento/indeferimento das inscrições: Efe-
tuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar no site: 
http://www.fmb.unesp.br, links correlatos à inscrição para 
aluno regular de Pós-graduação, o andamento da sua ins-
crição: deferida ou indeferida.

Somente poderá participar do exame de seleção o can-
didato cuja inscrição foi deferida.

No caso de indeferimento da inscrição caberá, se 
fundamentado, recurso ao Conselho do Programa de Pós-
-graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica, através de 
requerimento encaminhado para o e-mail pg.clinicamedica.
fmb@unesp.br, no prazo de dois dias úteis, a contar da 
divulgação do indeferimento.

A critério do Conselho do Programa, a inscrição em 
curso de Doutorado Direto poderá ser deferida para o Curso 
de Mestrado.

A Faculdade de Medicina não se responsabiliza por 
solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados. O descumprimento das instruções 
para inscrição via Internet implicará na não efetivação da 
inscrição.

6) Exame de Seleção (Mestrado/Doutorado)
O candidato deverá demonstrar que seu projeto será 

exequível em tempo hábil para conclusão do curso em 
dois anos para mestrado e quatro anos para doutorado 
(cronograma, infraestrutura para execução e andamento do 
projeto); será valorizada o “curriculum vitae” plataforma 
lattes que mostre a vocação para pesquisa por meio de 
atividades prévias de iniciação científica, trabalhos em 
congressos, artigos publicados, estágios com duração igual 
ou maior a seis meses de pesquisa, e/ou participação em 
eventos científicos significantes.

Será dada preferência aos profissionais já ligados a 
Universidade ou a Institutos de Pesquisa, como docentes ou 
servidores técnico-administrativos, especialmente das Ins-
tituições Públicas ou com possibilidades reais de ingresso 
nestas atividades em futuro próximo. Não será permitida 
a realização de trabalho de dissertação ou tese fora do 
campus de Botucatu, exceto nos casos de trabalho realizado 
no exterior e exceções a serem julgadas pelo Conselho do 
Programa.

A disponibilidade de tempo para dedicação ao Progra-
ma, com presença na Unidade, deverá ser de, no mínimo, 
três dias por semana.

Etapas do exame de seleção (não haverá segunda 
chamada em nenhuma das etapas, seja qual for o motivo 
alegado, implicando a ausência do candidato a qualquer 
etapa em sua eliminação do exame de seleção).

6.1. Prova de português. Etapa on line, onde serão 
atribuídas as notas de zero a dez inteiros. Será realizada no 
dia 13 de outubro de 2020, com início às 12 h e término às 
13h30min. A prova de português constará de 30 questões 
de múltipla escolha e avaliará as competências e os conte-
údos associados aos referenciais do Português do ensino 
médio, a saber: leitura e compreensão de textos relaciona-
dos à saúde e funcionamento da língua (gramática).

6.2. Entrevista. Etapa on line, eliminatória, onde serão 
atribuídas as notas de zero a dez inteiros, devendo o 
candidato obter nota mínima para aprovação igual ou 
superior a cinco inteiros. Será realizada nos dias 13, 14 e 
15 de outubro de 2020, com início às 8h30min. O candidato 
deverá acompanhar pelo site http://www.fmb.unesp.br, 
links correlatos à inscrição para aluno regular do Programa 
de Pós-graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica a 
divulgação de cronograma que estabelecerá a data/horário 
em que realizará a entrevista.

6.3. Análise do projeto de pesquisa e apresentação 
oral do referido projeto. Os projetos serão analisados por 
banca indicada pelos membros do Conselho do Programa e 
o candidato deverá apresentar oralmente (em Power Point) 
o projeto de pesquisa proposto no ato da inscrição. A apre-
sentação oral deverá ser de, no máximo, 10 (dez) minutos 
e será seguida de argüição. Esse projeto deverá preencher 
os critérios que permitam, através dele, solicitar auxílio 
aos órgãos de fomento. Etapa on line eliminatória, onde 
serão atribuídas as notas de zero a dez inteiros, devendo 
o candidato obter notas mínimas para aprovação iguais ou 
superiores a cinco inteiros. Será realizada nos dias 13, 14 e 
15 de outubro de 2020, com início às 8h30min. O candidato 
deverá acompanhar pelo site http://www.fmb.unesp.br, 
links correlatos à inscrição para aluno regular do Programa 
de Pós-graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica a 
divulgação de cronograma que estabelecerá a data/horário 
em que realizará a análise/apresentação do projeto.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 
PROFESSOR TITULAR

O Diretor da Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
torna pública a SUSPENSÃO do prazo de validade, até 31 de 
dezembro de 2021, do concurso público para provimento do 
cargo de Professor Titular na área de Epistemologia, Lógica 
e Filosofia da Linguagem, disciplinas HG-304 - Teoria do 
Conhecimento I e HG-516, Epistemologia da Física, junto 
ao Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo em 07/02/2020, fls. 57, em atendimento à Lei 
Complementar 173/2020 e à Instrução Normativa PRDU nº 
02/2020. (Proc. Nº 09-P-07405/2019)

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ARTES
EDITAL
A Direção do Instituto de Artes da Universidade Esta-

dual de Campinas informa a reabertura das inscrições 
no período de 11-08-2020 a 21-08-2020 para o concur-
so público de provas e títulos, para provimento de 01 
(um) cargo de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, com 
opção preferencial para o RDIDP, na área de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo, nas disciplinas AP111 – Teoria e 
Projeto I: Introdução, AP112 – Teoria e Projeto II: Processos 
Criativos, AP120 – Teoria e Projeto X: Interiores, AP981 – 
Preservação e Restauro I: Fundamentos e Conceitos, AP982 
– Tópicos Especiais em Preservação e Restauro I: Análise e 
Experiências, e AP983 – Tópicos Especiais em Restauro II: 
Técnicas e Métodos, do Departamento de Artes Plásticas, 
da Universidade Estadual de Campinas, publicado no DOE 
de 22-02-2020, Seção I, páginas 341 e 344. Por conta das 
restrições ao trabalho presencial em decorrência da pan-
demia da COVID-19, as inscrições serão aceitas via e-mail 
(no endereço rhia@unicamp.br). Se houver a necessidade 
de inscrição presencial, os candidatos deverão agendar a 
entrega da documentação por este mesmo endereço eletrô-
nico, respeitado o período de inscrição.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 Edital nº 027/2020 - FM/DTA
A Direção da Faculdade de Medicina de Botucatu - 

Unesp torna público que, no período compreendido entre 
as 8 horas do dia 22 de setembro até às 17 horas do dia 25 
de setembro de 2020 (horário de Brasília) estarão abertas 
as inscrições para Exame de Seleção de Candidato a ALUNO 
REGULAR do PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOPA-
TOLOGIA EM CLINICA MÉDICA para ingresso no dia 04 de 
janeiro de 2021, conforme:

1) Vagas: Mestrado: 15 (quinze) - Doutorado: 15 (quin-
ze) – Total de Vagas: 30 (trinta)

2) Linhas de Pesquisa: 1) Aspectos Clínicos e Labo-
ratoriais da Doença Renal e da Terapia Renal Substituti-
va; 2) Aspectos Fisiopatológicos, Diagnósticos, Clínicos e 
Terapêuticos de Doenças em Medicina Interna; 3) Biologia 
Molecular Aplicada ao Diagnóstico de Doenças e Caracteri-
zação de Genótipos; 4) Remodelação e suas Repercussões 
Cardiovasculares e Sistêmicas; 5) Alterações Metabólicas, 
Nutricionais, Associadas a Diferentes Situações Clínicas.

3) Público Alvo: Médicos e Graduados em demais cur-
sos superiores, que deverão apresentar carta de aceite do 
orientador (anexo 1) comprovando estar apto a desenvolver 
atividades na linha de pesquisa a que se candidata.

4) Das inscrições: Para inscrever-se, o candidato deverá 
acessar o site http://www.fmb.unesp.br, localizar o link 
correlato à inscrição para aluno Regular de Pós-graduação, 
Programa de PG em Fisiopatologia em Clínica Médica, 
preencher a ficha de inscrição e anexar os documentos 
solicitados neste edital por meio de upload no sistema de 
inscrição (anexar os arquivos em formato PDF)

O correto preenchimento da ficha de inscrição é de total 
responsabilidade do candidato.

Documentos a serem anexados na inscrição, através 
de upload, em arquivo único, no formato .PDF (a ausência 
de qualquer documento exigido neste edital implicará no 
indeferimento da inscrição):

4.1. foto 3x4 recente, em arquivo único no formato PDF;
4.2. certidão de nascimento ou de casamento, em arqui-

vo único no formato .PDF;
4.3. cédula de identidade ou documento equivalente 

(para candidato brasileiro), em arquivo único no formato 
.PDF. No caso de candidato estrangeiro, caso aprovado, 
deverá obrigatoriamente entregar até o dia 04 de janeiro de 
2021, cópia do visto exigido pela legislação vigente ou do 
Registro Nacional de Estrangeiro e cópia do C.P.F;

4.4. “certidão de quitação eleitoral” expedida no mês 
de setembro/2020, em arquivo único no formato .PDF, a 
qual poderá ser obtida em qualquer cartório ou posto de 
atendimento eleitoral ou pelo site http://www.tse.jus.br/
eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. 
Não serão aceitos comprovante de votação;

4.5. documento militar, em arquivo único no formato 
.PDF, que comprove estar em dia com as obrigações milita-
res (somente para candidato brasileiro do sexo masculino);

4.6. diploma de Graduação, frente e verso (arquivo 
único no formato .PDF) ou documento equivalente de con-
clusão de curso de nível superior, ou declaração oficial da 
Instituição de ensino superior que o aluno frequenta, ates-
tando que deverá concluir o curso até 31 de dezembro de 
2020, sendo que, o não cumprimento da referida exigência, 
acarretará no desligamento automático do aluno do Curso 
de Mestrado;

4.7. histórico escolar de Graduação (arquivo único no 
formato .PDF);

4.8. comprovante de depósito bancário identificado 
ou transferência, em arquivo .PDF, referente a taxa de 
inscrição para exame de seleção, no valor de R$ 73,00 
(setenta e três reais). O depósito bancário ou transferência 
deverá ser realizado na seguinte conta: Banco Santander 
(033), Agência 0039, Conta corrente nº: 13-007198-9 (FMB-
-Unesp-Administração), Fundação para o Desenvolvimento 
Médico Hospitalar, CNPJ: 46.230.439/0001-01, código de 
identificação:  18.987-0. Não serão permitidos: a) depósito 
através de caixa eletrônico; b) depósito realizado fora do 
período da inscrição;

4.9. currículo vitae Plataforma Lattes documentado, 
com os documentos comprobatórios das atividades de 
formação acadêmica/titulação e de produção bibliográfica 
e produção técnica, ou seja, acompanhado de cópia dos 
documentos que comprovem essas atividades (em arquivo 
único no formato .PDF). O currículo vitae deverá estar, 
também, disponível na Plataforma Lattes no site do CNPq e 
devidamente atualizado.

4.10. comprovante de proficiência em língua inglesa 
com média igual ou superior a 6,0 (seis inteiros), na prova 
de inglês elaborada especificamente para o Programa de 
Pós-graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica da 
Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, pela escola de 
idiomas Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (ICBEU), 
localizado à Rua General Telles, 1600, Centro, Botucatu, 

Carina Pazini Cavalcante - 11- Modos coletivos de viver e 
enfrentar a covid19- Profa. Laura Camargo Macruz Feuerwerker

Caroline Silva Ferreira - 7- Traduzindo o DATASUS para ges-
tores, movimentos sociais e usuárias na saúde materno-infantil 
em tempos de COVID-19- Prof. Carmen Simone Grilo Diniz

Dayane Dulce Alves Soares - 5- Promoção da Saúde e 
COVID-19: desigualdade e vulnerabilidade- Profa. Helena Akemi 
wada Watanabe

Fernanda Martins Pires - 11- Modos coletivos de viver e 
enfrentar a covid19- Profa. Laura Camargo Macruz Feuerwerker

Gabriela Bonisio de Oliveira - 17- Não é fake é fato: 
diminuindo a vulnerabilidade sócio-sanitária por meio da pro-
teção vacinal em todas as fases da vida- Profa. Maria da Penha 
Vasconcellos

Geovanna Maria Santos - 18- Regula COVID- Profa. Marilia 
Louvison

Giovana Lamano de Oliveira - 16- Estudo de casos do Com-
plexo Paraisópolis- Profa. Gerusa Maria Figueiredo

Heloísa Gomes Ramos - 6- Podcasts em Saúde da Mulher 
e da Criança em tempos de COVID-19- Profa. Carmen Simone 
Grilo Diniz

Isabela Gonçalves Camusso - 5- Promoção da Saúde e 
COVID-19: desigualdade e vulnerabilidade- Profa. Helena Akemi 
wada Watanabe

Juliana Dias Batista - 11- Modos coletivos de viver e enfren-
tar a covid19- Profa. Laura Camargo Macruz Feuerwerker

Juliana Ferreira Souza Conceição - 1- Mortalidade por 
COVID-19 em grupos vulneráveis- Profa. Zilda Pereira da Silva

Kamila de Freitas Alencar - 19- Projeto SABE: Covid-19 na 
população de idosos em São Paulo- Profa. Marilia Louvison

Karina Ejiri dos Santos Pereira - 5- Promoção da Saúde e 
COVID-19: desigualdade e vulnerabilidade- Profa. Helena Akemi 
wada Watanabe

Lara Santos Ribeiro - 6- Podcasts em Saúde da Mulher e 
da Criança em tempos de COVID-19- Profa. Carmen Simone 
Grilo Diniz

Larissa Tais da Silva Carobino - 7- Traduzindo o DATASUS 
para gestores, movimentos sociais e usuárias na saúde materno-
-infantil em tempos de COVID-19- Prof. Carmen Simone Grilo 
Diniz

Letícia Gabriela da Silva  - 18- Regula COVID- Profa. Marilia 
Louvison

Lucca Nielsen - 4- Poluição do ar em São Paulo: correlação 
entre a poluição em São Paulo com internações e óbitos em 
pacientes com COVID-19 cardiopatas ou com doenças respirató-
rias- Profa. Nathalia Villa dos Santos

Aluno Selecionado - Projeto
Luciane de Freitas Sampaio - 11- Modos coletivos de viver e 

enfrentar a covid19- Profa. Laura Camargo Macruz Feuerwerker
Marcus Vinicius Camargo Prates - 4- Poluição do ar em São 

Paulo: correlação entre a poluição em São Paulo com internações 
e óbitos em pacientes com COVID-19 cardiopatas ou com doen-
ças respiratórias- Profa. Nathalia Villa dos Santos

Maria Fernanda Paiva Gonçalves dos Santos - 10- Análise 
das políticas oficiais de enfrentamento à covid19 em diferentes 
territórios- Profa. Laura Camargo Macruz Feuerwerker

Mariana da Silva Santos - 9- Marcas de desigualdade: a 
pandemia e os/as trabalhadores/as terceirizados na FSP- Prof. 
José Miguel Nieto Olivar

Mariana Machado - 4- Poluição do ar em São Paulo: corre-
lação entre a poluição em São Paulo com internações e óbitos 
em pacientes com COVID-19 cardiopatas ou com doenças respi-
ratórias- Profa. Nathalia Villa dos Santos

Mariana Spanol de Camargo Pereira - 1- Mortalidade por 
COVID-19 em grupos vulneráveis- Profa. Zilda Pereira da Silva

Matheus Aparecido da Costa Morália - 14- Plano de Con-
tingência para o novo Coronavírus (2019-nCoV): estratégias 
interfederativas para manutenção do abastecimento de medica-
mentos essenciais nos hospitais públicos- Profa. Adriane Lopes 
Medeiros Simone

Melissa Yasmin Alves Tarrão - 13- Demandas e práticas 
alimentares de entregadores de aplicativos durante a pandemia 
de COVID-19- Profa. Bárbara Hatzlhoffer Lourenço

Rafael França Lima - 8- Atravessamentos, cuidados e 
fazeres: a pandemia e a comunidade discente da FSP- Prof. José 
Miguel Nieto Olivar

Silvia Letícia Oliveira Peixoto de Freitas - 6- Podcasts em 
Saúde da Mulher e da Criança em tempos de COVID-19- Profa. 
Carmen Simone Grilo Diniz

Sophia Furucho Rabelo - 12- Espaço de apoio para efetiva-
ção de interações pedagódicas no ensino remoto de gestão do 
cuidado nutricional- Profa. Bárbara Hatzlhoffer Lourenço

Su Wenjie - 19- Projeto SABE: Covid-19 na população de 
idosos em São Paulo- Profa. Marilia Louvison

Suzana Ramos Barbosa  - 8- Atravessamentos, cuidados e 
fazeres: a pandemia e a comunidade discente da FSP- Prof. José 
Miguel Nieto Olivar

Thais da Silva Marques - 17- Não é fake é fato: diminuindo 
a vulnerabilidade sócio-sanitária por meio da proteção vacinal 
em todas as fases da vida- Profa. Maria da Penha Vasconcellos

Thaís França da Rocha - 16- Estudo de casos do Complexo 
Paraisópolis- Profa. Gerusa Maria Figueiredo

• - Todos os monitores deverão apresentar relatório indi-
vidual das atividades desenvolvidas ou produto final da bolsa 
até 29/01/2021.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 06/08/2020
No Edital HU 45/2020 de Resultado final classificação para 

Enfermeiro Contratado, segue lista especifica alterada conforme 
descrito abaixo:

ORDEM NOME CPF NOTA FINAL
1 CRISTIANO VALENTIM BARROS 082911...75 3,5
2 JOYCE CRISTINA MUTELE 311935...85 3,5
3 NATAN ALVES FARIAS 011908...69 2
4 BRUNO ARAUJO FIEDLER 373340...70 2
5 STELLA DA SILVA ASTOLPHO 404625...09 1,5
6 FRANCESCO CALIFANO 055922...82 1,25
7 ANDREA BATISTA DA SILVA 197527...85 1,25
8 ALVANIR NICACIO SOUSA 003593...73 0
9 KARINA YUMI KITANO 369186...55 0

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ARTES
EDITAL
A Direção do Instituto de Artes da Universidade Estadu-

al de Campinas informa a reabertura das inscrições no perí-
odo de 11-08-2020 a 14-08-2020 para o concurso público 
de provas e títulos, para provimento de 01 (um) cargo de 
Professor Titular, nível MS-6, em RTP, com opção prefe-
rencial para o RDIDP, na área de Fundamentos Teórico das 
Artes, nas disciplinas AP598 – História da Arte V e AP725 
– História da Arte Brasileira II, do Departamento de Artes 
Plásticas, da Universidade Estadual de Campinas, publicado 
no DOE de 19.02.2020, seção I, páginas 176 e 177. Por 
conta das restrições ao trabalho presencial em decorrência 
da pandemia da COVID-19, as inscrições serão aceitas via 
e-mail (no endereço rhia@unicamp.br). Se houver a neces-
sidade de inscrição presencial, os candidatos deverão agen-
dar a entrega da documentação por este mesmo endereço 
eletrônico, respeitado o período de inscrição.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO
PROGRAMA ALUNO MONITOR
2º SEMESTRE DE 2020
EDITAL INTERNO 03/2020
Retificação do edital de seleção do Programa Aluno Monitor 

para o segundo semestre de 2020.
Foi acrescida 1 bolsa, desta maneira a FSP dispõe de 38 

bolsas no valor de R$ 400,00 mensais com duração de 4 meses, 
no período de agosto a novembro de 2020.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO

PROGRAMA ALUNO MONITOR
2º SEMESTRE DE 2020
EDITAL INTERNO 03/2020
Ficam designados para exercerem a função de Alunos 

Monitores, no período de agosto a novembro de 2020, os 
alunos abaixo:

Aluno Selecionado - Disciplina - Departamento
Aline Kumow - HSP0164 Instrumentos de Regulação na 

Assistência à Saúde e Controle das Relações Intersetoriais (Ves-
pertino) - Política, Gestão e Saúde

Amanda Nunes Barbosa Trivinho - 0060021 Sistemas 
de Produção de Refeições: Atividade Integradora (Noturno) - 
Comissão de Graduação

Ana Carolina Furlan Gonçalves - HNT0209 Dietética (Notur-
no) - Nutrição

Ana Karolina de Oliveira Duarte - 0060009 Atividades Inte-
gradas IV (Vespertino) - Comissão de Graduação

Andre Delatorre Palmieri - HEP0183 Bioestatística I (Vesper-
tino) - Epidemiologia

Beatriz Neves Goncalves Ferreira - 0060026 Estágio Curri-
cular Supervisionado em Saúde Pública II (ênfase em epidemio-
logia) (Indeterminado) - Comissão de Graduação

Caroline Barbosa Mendes - HNT0221 Políticas Públicas de 
Alimentação e Nutrição (Matutino) - Nutrição

Daniela Fernandes Castanho - HNT0212 Planejamento 
Dietético (Matutino) - Nutrição

Edna Rodrigues Lemos - 0060011 Atividades Integradas VI 
(Vespertino) - Comissão de Graduação

Erik Luan Costa Santos - HSP0163 Gestão Pública e Privada 
(Vespertino) - Política, Gestão e Saúde

Gabriel Messina Coimbra - HEP0143 Epidemiologia (Ves-
pertino) - Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) - Epidemiologia

Giulia Muniz de Oliveira - HCV0137 Fundamentos Bioló-
gicos da Saúde Humana I (Vespertino) - Saúde, Ciclos de Vida 
e Sociedade

Gustavo Cazari Viegas - HNT0205 Produção e Composição 
de Alimentos (Matutino) - Nutrição

Isabela Licata Serra - 0060025 Estágio Curricular Supervi-
sionado em Saúde Pública I (ênfase em gestão) (Indeterminado) 
- Comissão de Graduação

Isabely Arraes Zaki - 0060014 Necessidades Sociais de 
Alimentação: Atividade Integradora (Matutino) - Comissão de 
Graduação

Joanna Manzano Strabeli Ricci - HNT0212 Planejamento 
Dietético (Noturno) - Nutrição

Julia Estela Soeiro dos Santos - 0060007 Atividades Integra-
das II (Vespertino) - Comissão de Graduação

Júlia Souza Pinto Camanho - 0060024 Gestão do Cuidado 
Nutricional - Atividade Integradora (Matutino) - Comissão de 
Graduação

Julia Vilhena de Aguiar - 0060014 Necessidades Sociais de 
Alimentação: Atividade Integradora (Noturno) - Comissão de 
Graduação

Kezia Deodato Andrade - HEP0184 Bioestatística II (Vesper-
tino) - Epidemiologia

Larissa da Silva de Oliveira - HNT0219 Nutrição Clínica II 
(Noturno) - Nutrição

Laura Luciano Scaciota - 0060024 Gestão do Cuidado 
Nutricional - Atividade Integradora (Noturno) - Comissão de 
Graduação

Laura Nogueira de Assis - HSP0284 Promoção da Saúde 
(Noturno) - Política, Gestão e Saúde

Laura Sampaio de Moura Azevedo - HNT0221 Políticas 
Públicas de Alimentação e Nutrição (Noturno) - Nutrição

Leonardo Lopes Augusti - HNT0207 Procedimentos e Téc-
nicas Culinárias Aplicados à Nutrição II (Matutino) - Nutrição

Luana Cordeiro de Oliveira - HSP0284 Promoção da Saúde 
(Matutino) - Política, Gestão e Saúde

Luara dos Santos - HNT0207 Procedimentos e Técnicas 
Culinárias Aplicados à Nutrição II (Noturno) - Nutrição

Aluno Selecionado - Disciplina - Departamento
Lucas Damasio Faggiani - 0060019 Dieta, Alimentação e 

Cenários de Prática: Atividade Integradora (Matutino) - Comis-
são de Graduação

Mônica Cristiane Rodrigues - 0060027 Estágio Curricular 
Supervisionado em Saúde Pública III (Indeterminado) - Comissão 
de Graduação

Monique de Paula Sobrinho - HNT0205 Produção e Compo-
sição de Alimentos (Noturno) - Nutrição

Natália Alcântara Fernandes - HCV0129 Ciclos de Vida I 
(Noturno) - Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade

Pâmela di Christine Franco de Oliveira - 0060021 Sistemas 
de Produção de Refeições: Atividade Integradora (Matutino) - 
Comissão de Graduação

Silvia Miguel - HSP0157 Política de Saúde (Vespertino) - 
Política, Gestão e Saúde

Stefanie Martins Menezes - HNT0222 Estágio de Prática 
Profissional (Indeterminado) - Nutrição

Steffany Martins Moreira - HNT0208 Nutrição Humana 
(Noturno) - Nutrição

Sumaia Sobral Da Fonseca - HNT0207 Procedimentos e 
Técnicas Culinárias Aplicados à Nutrição II (Matutino) - Nutrição

Thifany Helena Torres - 0060019 Dieta, Alimentação e 
Cenários de Prática: Atividade Integradora (Noturno) - Comissão 
de Graduação

Vitoria Oliveira de Souza - HCV0125 Saúde e Ciclos de Vida 
II (Vespertino) - Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade

Todos os alunos inscritos no Programa Aluno Monitor e que 
não foram contemplados com bolsas poderão exercer monitoria 
de forma voluntária, com direito a certificado, mediante aceite 
do docente responsável pela disciplina.
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Ficam designados para exercerem a função de Monitores 

dos Projetos, no período de agosto a novembro de 2020, os 
alunos abaixo:

Aluno Selecionado - Projeto
Adélcia Patrícia Vaz de Almeida - 3- Cozinha de Criação: 

Elaboração e Formatação de instrumento de avaliação pratica 
Betzabeth Slater , Maria Laura Louzada, Eduardo Purgatto

Amanda Gonçalves Simões  - 12- Espaço de apoio para 
efetivação de interações pedagódicas no ensino remoto de ges-
tão do cuidado nutricional- Profa. Bárbara Hatzlhoffer Lourenço

Ana Carolina Correa dos Santos - 1- Mortalidade por 
COVID-19 em grupos vulneráveis- Profa. Zilda Pereira da Silva

Bianca Rodrigues de Lima - 8- Atravessamentos, cuidados e 
fazeres: a pandemia e a comunidade discente da FSP- Prof. José 
Miguel Nieto Olivar

Bruna Alexandre Oliveira  - 15- Vulnerabilidades entre fami-
liares de estudantes durante o isolamento social- Profa. Denise 
Pimentel Bergamaschi
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