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Alunos aprovados
Nome do aluno

Adriana Caron

Plano de pesquisa de interesse:

Alan Garcia Beraja

Estudos multidisciplinares em alimentação e sustentabilidade
Programação de NPCs em um ambiente interativo através de
abordagens inteligentes com a finalidade de ensino de Gestão de
Projetos

Alan Silva Barros

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Alexandre Violim

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Aline Amaral Dias

Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção e a pósprodução audiovisual

Ana Julia Delarme Salome

Classificação e espacialização da influência da agricultura familiar
no Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo (RMSP)

André Boni de Meirelles Lemos

BAUHAUS - Corpo, Espaço, Objeto: legado Moderno e
perspectivas contemporâneas (1919-2009-2019)
Cultura, consumo e inovação: investigação de novos
comportamentos e sua transformação em práticas de consumo
inovadoras

André Borbély

Desenvolvimento local e Inovação: Desafios dos Municípios
Brasileiros na Gestão de Recursos Públicos

Andrea Kramer Paes Leme

Estudos multidisciplinares em alimentação e sustentabilidade

Anna Beatriz de Paulo Dudly

Comunicação e Identidade: a questão do gênero nas mídias
sociais

Armando Rafael Viana da Silva

Perfil de distribuição de adiposidade localizada em funcionárias
do Centro Universitário Senac Santo Amaro

Artur Marini

BAUHAUS - Corpo, Espaço, Objeto: legado Moderno e
perspectivas contemporâneas (1919-2009-2019)

Aska Victória Pereira Moreno

Estudos multidisciplinares em alimentação e sustentabilidade

Barbara Naia de Souza Lima

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade

Bárbara Nieri de Souza Campos

Estudos multidisciplinares em alimentação e sustentabilidade

Beatriz Prete Ramos

Brenda Ifran Benevides

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade
Cultura, consumo e inovação: investigação de novos
comportamentos e sua transformação em práticas de consumo
inovadoras

Brendo Faria Martins

Influência de variáveis fisiológicas e biomecânicas sobre o
desempenho esportivo e a estratégia de prova

Ana Paula Nunes de Sant'Ana
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Bruno Berganton

Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção e a pósprodução audiovisual

Camila Cristina Belotti Rodrigues

Análise da empregabilidade de egressos da modalidade de
Ensino à Distância

Carolina Ferreira Pereira

Estudo da Operação de Resorts: uma análise setorial do
desempenho mercadológico nas diferentes segmentações

Caroline Ribeiro de Assumpção

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Cauê Batista Marcilio

Cultura e Metrópole

Daniela Rocha Felicio

Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção e a pósprodução audiovisual
Recursos Tecnológicos na EAD como Facilitadores da
Construção do Conhecimento: Uma análise da percepção dos
alunos

Daniele Cristine Palombo Silva

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade

David Jorge Passos

Grupo de investigação em dança e cultura popular

Elaine Cristina Alves Santos Moreira

Avaliação da qualidade higienicossanitária de especiarias
comercializadas na cidade de Campos do Jordão e região

Emerson Sidinei Mota Santos

Governança do Risco ambiental: desafios do Antropoceno

Chaiane Camila Sousa Cardozo

Fatima Parisi

DTI – Destino Turístico Inteligente: Análise do município de
Brotas/SP
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Felipe de Almeida Silva

Influência de variáveis fisiológicas e biomecânicas sobre o
desempenho esportivo e a estratégia de prova

Felipe Levi Rocha

Comunicação e Identidade: a questão do gênero nas mídias
sociais

Fabiane Juliati Rangel

Felipe Nonato Ribeiro

Fernanda Brasileiro Almeida

Grupo de investigação em dança e cultura popular
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Fernando Hofmann

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural
Programação de NPCs em um ambiente interativo através de
abordagens inteligentes com a finalidade de ensino de Gestão de
Projetos

Gabriel Ribeiro Vital

Inovações tecnológicas para desenvolvimento de novos materiais

Gabriel Serra Rodrigues

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade

Fernanda Silva Bittencourt
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Gabriela Reis Silva

BAUHAUS - Corpo, Espaço, Objeto: legado Moderno e
perspectivas contemporâneas (1919-2009-2019)
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Gilmara Ap. Frizzatti Gonçalves

BAUHAUS - Corpo, Espaço, Objeto: legado Moderno e
perspectivas contemporâneas (1919-2009-2019)

Giohvana Gama

Grupo de investigação em dança e cultura popular

Giovanna Borges Lima

Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção e a pósprodução audiovisual

Giovanna Gomes Brito Santos

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Gisele Neres Rodrigues

Desenvolvimento de formulação sabonete e seu efeito repelente
na prevenção de doenças causadas por mosquitos

Hanna Daniela Menezes de Souza

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Henrique Adamowicz Pereira

Metodologias ativas aplicadas em cursos de engenharia

Henrique Barros de Andrade

Holoface: Explorando outros paradigmas de interação com
assistentes virtuais

Igor Nascimento Guanais Santos

Uso de Ambientes virtuais colaborativos e Realidade Aumentada
no Desenvolvimento de Competências Cognitivas na Graduação

Israel da Silva Barros

Um estudo de metodologias ativas e sua aplicação no processo
de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de software

Jessika Moraes

BAUHAUS - Corpo, Espaço, Objeto: legado Moderno e
perspectivas contemporâneas (1919-2009-2019)

João Gonçalves Neto

DTI – Destino Turístico Inteligente: Análise do município de
Brotas/SP

João Lucas Melo de Oliveira

Metodologias ativas aplicadas em cursos de engenharia

Jonathan Everton Gaspar Silva

Análise da empregabilidade de egressos da modalidade de
Ensino à Distância

Josephy Calixto Silva Mendes

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Joyse Cavalcante Silva

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade

Gabriela Maria De Souza Moré

Julia Marcelino Pimenta

Escrita de si: conceitos de memória, subjetividade, gênero e
cultura material
Cultura, consumo e inovação: investigação de novos
comportamentos e sua transformação em práticas de consumo
inovadoras

Júlia Peres Silva

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Julia de Oliveira Cogo
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Julia Saraiva
Julia Vidal Carnielli

Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção e a pósprodução audiovisual

Larissa Larsens Rodrigues

IMAGEM, CORPO E ESPAÇO: Interlocuções e reverberações
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física
Cultura, consumo e inovação: investigação de novos
comportamentos e sua transformação em práticas de consumo
inovadoras
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Leidyla Silva Nascimento

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Juliana Souza Santos

Larissa Allas de Almeida Marcelino

Leticia Aizawa Florentino

Estratégia de Comunicação para mídias digitais utilizadas pela
indústria do compartilhamento
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Leticia de Sousa Moura Ferreira Sales

Escrita de si: conceitos de memória, subjetividade, gênero e
cultura material

Lívia Cardoso Bueno Silva

Mudanças no perfil do consumidor e seus impactos na oferta de
produtos hoteleiros

Luan Alves

Uso de Ambientes virtuais colaborativos e Realidade Aumentada
no Desenvolvimento de Competências Cognitivas na Graduação

Lucas Kina Fujisaki

IMAGEM, CORPO E ESPAÇO: Interlocuções e reverberações

Lucas Moura Monteiro

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Leonardo Modesto Feitosa

Luciana Lobato Gonçalves Lax

Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção e a pósprodução audiovisual
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Luciana Mesquita Perez

Estudos multidisciplinares em alimentação e sustentabilidade

Luciolla Raquel Nogueira

Influência de variáveis fisiológicas e biomecânicas sobre o
desempenho esportivo e a estratégia de prova

Márcia Cristina de Andrade

Análise da empregabilidade de egressos da modalidade de
Ensino à Distância

Márcia Soares Sobreira

Desenvolvimento local e Inovação: Desafios dos Municípios
Brasileiros na Gestão de Recursos Públicos

Marcio Marcondes Martinelli

BAUHAUS - Corpo, Espaço, Objeto: legado Moderno e
perspectivas contemporâneas (1919-2009-2019)

Maria Eduarda Senger Gioia

BAUHAUS - Corpo, Espaço, Objeto: legado Moderno e
perspectivas contemporâneas (1919-2009-2019)

Lucca Girardi
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Maria Julia Moreira Bergamaschi

IMAGEM, CORPO E ESPAÇO: Interlocuções e reverberações

Mariane Góes

Inovações tecnológicas para desenvolvimento de novos materiais
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Marina Romero Alvarenga
Marina Silva Melo

Marlene Aparecida Pesso de Abreu

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Martin Alexander Kretzschmar

Cultura e Metrópole

Matheus Luna

Cultura e Metrópole

Natália Massonetto Pazini

Natalia Queiroz Side

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

Natália Sofia Borges

Estudo da Operação de Resorts: uma análise setorial do
desempenho mercadológico nas diferentes segmentações

Natalia Zanivan Andrade

Grupo de investigação em dança e cultura popular

Nicolle Silva da Silva

Inovações tecnológicas para desenvolvimento de novos materiais

Paloma Silva Evangelista

Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção e a pósprodução audiovisual
Cultura, consumo e inovação: investigação de novos
comportamentos e sua transformação em práticas de consumo
inovadoras

Patricia Machado

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade

Pedro Paulo da Silva

Influência de variáveis fisiológicas e biomecânicas sobre o
desempenho esportivo e a estratégia de prova

Pedro Pessoa Micaelia

Práticas educacionais e laboratoriais entre a produção e a pósprodução audiovisual

Rafael Eihati Shimabuk

Inovações tecnológicas para desenvolvimento de novos materiais

Rafael Moraes

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade

Rafaela Hamasaki

BAUHAUS - Corpo, Espaço, Objeto: legado Moderno e
perspectivas contemporâneas (1919-2009-2019)

Raimundo de Sousa Uchoa Junior

Holoface: Explorando outros paradigmas de interação com
assistentes virtuais

Otavio Massarico
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Raissa Moana Araujo Rocha Silva

Desenvolvimento de formulação sabonete e seu efeito repelente
na prevenção de doenças causadas por mosquitos

Raul de Alcantara Santa Barbara de
Sena

Grupo de investigação em dança e cultura popular

Ronaldo da Silva Bezerra

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural

Rosa Maria Bankuti

Perfil de distribuição de adiposidade localizada em funcionárias
do Centro Universitário Senac Santo Amaro

Sarah Marcela Pelegrinetti

Determinação de parâmetros para o desenvolvimento de destinos
turísticos inteligentes: o caso de Brotas/SP

Sebastião Camilo Rocha Júnior

Sofia Machado Atilano

IMAGEM, CORPO E ESPAÇO: Interlocuções e reverberações
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física
Cultura, consumo e inovação: investigação de novos
comportamentos e sua transformação em práticas de consumo
inovadoras
Cultura, consumo e inovação: investigação de novos
comportamentos e sua transformação em práticas de consumo
inovadoras

Tamires Regina Teixeira

IMAGEM, CORPO E ESPAÇO: Interlocuções e reverberações

Thamires Gonçalves Barbosa

Estudos multidisciplinares em alimentação e sustentabilidade

Thaynara Ribeiro Felismino

Classificação e espacialização da influência da agricultura familiar
no Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo (RMSP)

Victória de Almeida Arruda

URBElab: infraestruturas, sistemas e fluxos da cidade

Vinícius Alberto de Santana Gomes

Cultura e Metrópole

Sivanilde Neves

Sofia Chel

Vitor Escarmanhani Stefanini

Vivian Vianna Kenski

Vivien Cayres Giarola Suannes Pucci

Análise e produção de discursos visando a conscientização e
promoção de uma sociedade multicultural
Cultura, consumo e inovação: investigação de novos
comportamentos e sua transformação em práticas de consumo
inovadoras
Estratégias de prevenção de doenças e promoção e
monitoramento de saúde e bem-estar em alimentação e atividade
física

