
Nesta edição, trazemos uma 
cobertura sobre a mobilidade 
da pós doutoranda Rachel 
Passos, orientada do professor 
Holmer Savastano.

Foto concedida pela aluna.
A aluna realizou parte de sua 
pesquisa no Departamento de 
Engenharia Química do MIT 
(Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts). 

Rachel se envolveu em um 
projeto de novos materiais para 
serem utilizados como EPI’s 
linha de frente no combate ao 
vírus SARS-CoV-2.

Leia a entrevista completa 
nesta edição.

UNIVESP
Saiba mais sobre oportunidades da 
Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo, possibilidade de bolsas e 
aprendizado em ensino à distância.

PANDEMIA E ADAPTAÇÃO
Entrevistamos o Prof. Dr. Fernando de Lima 
Caneppele  para saber como foi o processo 
de adaptação dos professores para a 
Educação a Distância (EaD).

Nesta edição há informações sobre as 
defesas realizadas, ingressantes, 
entrevistas, pesquisas e oportunidades dos 
integrantes do PPG-EnCiMat no ano de 
2020.

NOTÍCIAS

Kátia Helena dos Santos defendeu seu 
doutorado em setembro de 2020 e nos 
concedeu uma entrevista na qual descreve 
seu estudo na área de biomateriais, como 
foi realizar uma defesa de forma totalmente 
virtual e sobre seu doutorado no 
PPG-Encimat. 
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1-) Rachel, você poderia nos contar 
um pouco sobre sua pesquisa e 
qual parte você realizou ou está 
realizando fora do país e em qual 
instituição?

Resposta: Trabalho com a produção 
e caracterização de novos materiais, 
membranas poliméricas baseadas em 
polímeros de commodity, como o 
poli(tereftalato de etileno) (PET), 
reforçadas com diferentes formas de 
celulose, como a celulose 
nanofibrilada (NFC). As membranas 
são produzidas via técnica de 
eletrofiação, a partir de uma solução 
desses polímeros, e caracterizadas 
com foco em sua utilização como 
elementos filtrantes em sistemas de 
filtração de ar para ambientes 
interiores.  O objetivo é a preparação 
e caracterização de meios de filtração 
bio-baseados com desempenho 
superior no processo de filtração de 
ar, em comparação aos filtros 
tradicionais, como mantas filtrantes 
compostas por fibras de vidro (de 
natureza abrasiva). Durante o estágio 
realizado no Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), no Rutledge 
Research Group, liderado pelo Prof. 
Gregory C. Rutledge, além da 
produção das membranas, também 

MOBILIDADE NO PROGRAMA 

foram gerados e caracterizados 
aerossóis sólidos, e a eficiência de 
filtração desses aerossóis pelos 
materiais produzidos também foi 
avaliada. Ainda, devido à pandemia e 
a escassez de respiradores do tipo 
N95 nos E.U.A., também estive 
envolvida em um projeto de 
caracterização, com relação à 
eficiência de filtração, de novos 
materiais para serem utilizados como 
EPI’s pelos profissionais de saúde do 
estado de Massachusetts, que 
estavam na linha de frente no combate 
ao vírus SARS-CoV-2.

2-) Como foi o processo de 
organização para seu intercâmbio? 
Poderia nos contar um pouco sobre 
sua inscrição, dificuldades, auxílios 
e dar algumas dicas para os alunos 
que querem participar?

Resposta: Viajei pelo programa de 
Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior 
(BEPE) da FAPESP, da qual sou 
bolsista de pós-doutorado. O processo 
de organização consistiu inicialmente 
no contato com o Prof. Gregory 
Rutledge e a proposta de realização 
do estágio sob sua supervisão.Para 
isso e em todas as demais etapas 
contei com a ajuda (essencial) do meu 

Nosso programa apresenta algumas oportunidades de mobilidade internacional, nas quais os 
alunos podem realizar parte de seus estudos em outra universidade, agregando 
conhecimento e experiências. A pós doutoranda Rachel Passos realizou parte de sua 
pesquisa no Departamento de Engenharia Química do MIT (Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts) durante o ano de 2020 e nos contou um pouco como foi essa experiência.



supervisor de Pós-doutorado, Prof. 
Holmer Savastano Jr. A maior 
dificuldade foi reunir todos os 
documentos necessários para o 
estágio e redigir um bom projeto de 
pesquisa, com potencial para ser 
aprovado pela agência. Também 
contei com a importante contribuição, 
principalmente com relação ao projeto 
do BEPE, da minha orientadora de 
Mestrado/Doutorado, Profa. Elisabete 
Frollini (IQSC, USP), hoje 
colaboradora do projeto de 
Pós-doutorado que venho 
desenvolvendo. 

Uma vez que o estágio foi aprovado 
pela FAPESP, tudo foi muito tranquilo. 
Acho que as principais dicas que 
poderia dar para os alunos 
interessados em realizar um estágio 
de pesquisa no exterior são: começar 
a reunir os documentos necessários 
para a inscrição com antecedência 
(isto pode levar um tempo 
considerável, então se programar é 
fundamental), redigir um bom projeto 
de pesquisa (o que fortalecerá a 
proposta do estágio perante a agência 
de fomento) e, finalmente, não ter 
receio em procurar ajuda com relação 
a questões como moradia no exterior, 
etc (nessa hora toda ajuda é 
realmente bem-vinda!).

3-) Como foi seu intercâmbio? Se 
sentiu acolhida na instituição? 
Durante esse período você 
trabalhou em um ou mais 
laboratórios? Como funcionam os 
grupos de pesquisa lá? Poderia nos 
contar um pouco sobre?

Resposta: Apesar da pandemia e das 
inúmeras restrições como 
consequências dela, que afetaram o 
desenvolvimento do projeto BEPE, o 
estágio foi uma experiência única e de 
enorme contribuição ao meu projeto 
de pós-doutorado. A atividade de 
caracterização das máscaras/ 
respiradores foi uma experiência muito 
importante, também no âmbito 
pessoal.

 

Foto: Rachel Passos



“Abordagem holística da valorização 
do sargaço”

Em 2020, o Prof. Dr. João Adriano 
Rossignolo recebeu aprovação de um 
projeto pela FAPESP em parceria com a 

Toda a parte experimental do projeto 
BEPE foi desenvolvida no laboratório 
do Prof. Rutledge, dentro do 
Departamento de Engenharia Química 
do MIT. O laboratório é muito bem 
equipado e fui muito bem acolhida, 
não só pelo Prof. Rutledge, sua 
assistente administrativa, pessoal do 
RH e do International Scholars Office, 
como também pelos colegas e amigos 
de laboratório. Fui muito bem 
assessorada em todos os momentos. 

Com relação aos outros grupos de 
pesquisa de lá, observei uma grande 
interação entre eles envolvendo não 
só o uso de equipamentos, mas 
também de reagentes ou mesmo troca 
de experiências via grupos de e-mail. 

3-) Podemos deixar seu e-mail USP 
de contato caso algum aluno tenha 
alguma dúvida ou algo do tipo?

O e-mail é rachelpassos@usp.br e 
estou à disposição. Muito obrigada 
novamente pelo convite e 
oportunidade de contar um pouco 
sobre essa experiência tão importante 
do estágio no exterior.

ANR -Agence Nationale de la 
Recherche.

 

Fonte: Sargassum Identification Guide

O projeto tem como objetivo estudar as 
algas Sargassum spp., presentes na 
região do Caribe, que se tornaram um 
problema ambiental devido a sua 
proliferação descontrolada. A finalidade 
é avaliar a bioincrustação pelas algas, 
desenvolver métodos para avaliar a 
biomassa e propor possíveis 
aplicações.

O volume de biomassa na costa do 
golfo do México chegou a 32 toneladas 
em 2018, gerando inúmeros impactos, 
desde ambiental, econômico e à saúde 
da população local. O acúmulo de 
sargaço foi relatado também na costa 
norte do Brasil e na costa Oeste da 
África.

Fonte: Reporting Site

Os professores Fernando Tonin, Elíria 
Pallone, Juliano Fiorelli e Holmer 
Savastano também fazem parte do 
projeto.

https://gcrl.usm.edu/sargassum/sargassum.identification.guide.php
https://gcrl.usm.edu/sargassum/index.php


A PANDEMIA E A ADAPTAÇÃO DAS DISCIPLINAS DA PÓS 
PARA O EAD

1-) Você poderia falar um pouco como 
foi o processo de adaptação das 
disciplinas para o EaD? Quais os 
maiores desafios dessa adaptação?

Resposta: No meio de março de 
2020, como se sabe, foi decretado o 
“lockdown” e as aulas foram 
suspensas do modo presencial por 
tempo indeterminado.

A USP – Universidade de São Paulo 
foi rápida e imediatamente 
recomendou a adoção do EaD – 
Ensino à Distância, sendo apoiado de 
início por apenas pequena parte dos 
docentes. Eu aderi logo na primeira 
semana, sendo que não houve 
nenhum atraso no cronograma das 
aulas.

No meu caso, eu já vinha desde 2017 
“gravando” aulas para possíveis 
situações de impedimento e para que 
os alunos pudessem assistir 
posteriormente. Além disso, sempre 
fui entusiasta dos sistemas de apoio 
ao ensino, principalmente os 
eletrônicos. Sendo assim, a minha 
mudança apenas foi de não ir para a 
sala de aula física e ir para a frente do 
computador.

Posteriormente eu decidi optar por

gravar as aulas teóricas e fazer sua 
edição. As aulas de todas as 
disciplinas em que atuo foram enviada 
ao Portal de Vídeo-Aulas da USP e os 
alunos puderam acessá-las a qualquer 
tempo.

Além desse modo assíncrono de 
aulas, também me reuni com os 
alunos semanalmente no horário 
normal das aulas presenciais para 
termos aulas síncronas e mantermos 
nosso compromisso de horário das 
disciplinas.

2-) Quais as vantagens e 
desvantagens que a modalidade EaD 
apresentou para você?

Resposta: Como vantagens cito o 
maior contato com os alunos, pois 
além do sistema e-disciplinas da USP 
(moodle) foi utilizado um grupo de 
WhatsApp com docente e discentes. 
Neste último, houve um tipo de 
contato, mesmo virtual, mais constante 
e rápido do que apenas aulas 
semanais. Além disso, como a 
situação de pandemia era nova, 
podíamos todos encontrar um certo 
conforto em saber notícias uns dos 
outros e saber que na medida do 
possível todos estavam bem.

 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, o acesso às Universidades se tornou 
restrito e as aulas presenciais suspensas. Para que os alunos não fossem prejudicados pela 
suspensão das aulas, os docentes rapidamente tiveram que se adaptar para o modelo de 
Educação a Distância (EaD). O Prof. Dr. Fernando de Lima Caneppele foi um deles e nos 
contou um pouco como foi essa experiência para os professores.



Como desvantagem cito a falta de 
encontros presenciais. No Brasil 
prezamos muito por esse tipo de 
encontro e isso no início, 
principalmente, fez muita falta. Não 
ver a sala toda, não sentir a sala toda, 
isso tudo foi um grande desafio.

3-) Como você enxerga o ensino 
pós-pandemia ? Você acha que essa 
experiência trará mudanças nas 
disciplinas da pós-graduação?

Resposta: O EaD já vinha sendo 
discutido há muito tempo e houve uma 
aceleração forçada em sua adoção. 
Sendo assim, eu acredito que essa 
modalidade de ensino agora 
encontrará lugar mais facilmente e 
com menos burocracia, encurtando 
distâncias.

Em relação às disciplinas de 
pós-graduação, eu sou favorável que 
no pós-pandemia o ensino seja 
híbrido, com a aula presencial 
podendo também ser frequentada por 
alunos em EaD. Isso pode possibilitar 
maior comodidade e inclusão e 
também maior troca de experiência 
entre os alunos.

4 -) A gente sabe que trazer o trabalho 
para dentro de casa gera muitos 
momentos inusitados, você se lembra 
de algum ?

Resposta: Isso é inevitável quando 
estamos “home-office”, não é mesmo? 
Comigo não aconteceu nada muito 
significativo, mas parece que sempre 
que tinha aula o cachorro latia mais, 
algum vizinho resolvia fazer alguma 

atividade com barulho etc.

 

Foto: Prof. Dr. Fernando de Lima 
Caneppele

Nos dias 30/10/2020, 06 e 13/11/2020 
ocorreu de forma totalmente virtual o 
evento “BIO-rec - Uso sustentável de 
(bio) recursos e economia circular”.

O evento foi uma parceria entre os 
núcleos de pesquisa BioSMat, 

NUP-PREC, CIEA-MNB e CiTecBio e 
foi contemplado pelo “Edital de Apoio a 

Eventos Científicos On-line” da 
Pró-Reitoria de Pesquisa da 

Universidade de São Paulo (USP).
 

As palestras dos dias 30/10 e 13/11 
estão disponíveis no Youtube:

30/10/2020 : Matérias-primas renováveis e não  
renováveis

13/11/2021: Redução das emissões de CO2 

Para mais informações: 
https://mentto.com.br/usp/biorec-mais-informacoes/

https://www.youtube.com/watch?v=nMXX4HF2PrI
https://www.youtube.com/watch?v=nMXX4HF2PrI
https://www.youtube.com/watch?v=sZ1a2fCbNuU
https://mentto.com.br/usp/biorec-mais-informacoes/


DEFESAS DE MESTRADO E 
DOUTORADO EM 2020

No início de 2020, o aluno Wanley 
Eduardo Lopes Júnior, sob 
orientação do Prof. Dr. Juliano Fiorelli, 
defendeu a dissertação intitulada 
"Estudo da durabilidade de painéis 
OSB de madeira Balsa residual com 
revestimento químico e natural", no 
dia 27 de Janeiro de 2020.
A aluna Letícia Missiatto Gavioli, sob 
orientação do Prof. Dr. João Adriano 
Rossignolo, defendeu a dissertação 
intitulada "Avaliação de ciclo de vida 
como estratégia ambiental para 
desenvolvimento de painéis de 
partículas com subprodutos 
agroindustriais", no dia 31 de Janeiro 
de 2020.
O aluno Christian Gauss, sob 
orientação do Prof. Dr. Holmer 
Savastano, defendeu a tese intitulada 
"Tratamento preservativo e 
modificação química do bambu para 
fins estruturais", no dia 10 de 
Fevereiro de 2020. 
A aluna Tamires dos Santos Pereira, 
sob orientação da Profª. Drª. Roselena 
Faez, defendeu dissertação intitulada 
"Filmes multicamadas para materiais 
fertiliberadores baseados em 
carboximetilcelulose/quitosana/zeólita
s-fertilizantes", no dia 26 de Março de 
2020. 
O aluno Santiago Ramírez López, 
sob orientação da Profª. Drª. Izabel 
Cristina Freitas Moraes, defendeu sua 
tese intitulada "Modificação do amido 
de cañihua (Chenopodium 
pallidicaule) para aplicação como 

estabilizante em emulsão Pickering", 
no dia 07 de Abril de 2020.

O aluno Eduardo Oliveira Cruz, sob 
orientação do Prof. Dr. Holmer 
Savastano, defendeu dissertação 
intitulada "Desempenho físico e 
mecânico de placas planas de 
fibrocimento modificadas com 
polímeros sintéticos e submetidas a 
distintos processos de cura", no dia 28 
de Abril de 2020.

A aluna Natalia Cristina da Silva, sob 
orientação da Profª. Drª. Milena 
Martelli Tosi, defendeu a dissertação 
intitulada "Extração assistida por 
ultrassom de compostos fenólicos de 
resíduos da polpa de acerola: 
encapsulação em nanopartículas de 
quitosana e aplicação como cobertura 
ativa de goiabas", no dia 20 de Agosto 
de 2020.

A aluna Kátia Helena dos Santos, 
sob orientação da Profª. Drª. Elíria 
Pallone defendeu tese intitulada 
"Influência do tratamento por plasma 
frio na formação de fosfatos de cálcio 
sobre a superfície do nanocompósito 
de Al2O3/ZrO2”, no dia 18 de Setembro 
de 2020.

A aluna Mariana Gomes de Abreu, 
sob da Profª. Drª. Elíria Pallone 
defendeu sua dissertação intitulada 
“"Influência do tempo de espera sob o 
processo de sinterização assistida por 
campo elétrico - Flash sintering", no 
dia 04 de Dezembro de 2020.

A aluna Marzieh Kadivar, sob 
orientação do Prof. Dr. Holmer 
Savastano, defendeu sua tese
 



intitulada “"Desenvolvimento de 
materiais de alto desempenho a base 
de bambu através de processo de 
densificação ", no dia 11 de Dezembro 
de 2020.
O aluno João Vitor Campos, sob 
orientação da Profª. Drª. Elíria Pallone, 
defendeu sua tese intitulada 
"Instrumentação e automação de forno 
tubular adaptado à técnica flash 
sintering: aprimoramento do processo 
de sinterização da zircônia", no dia 16 
de Dezembro de 2020.
Gostaríamos de parabenizar todos 
os alunos que defenderam suas 
pesquisas em 2020!

MESTRADO 

Afonso José Felício Peres Duran - Prof. 
Juliano Fiorelli

Fabio Caixeta Nunes - Profa. Eliria Maria de 
Jesus Agnolon Pallone

Gabriel Criscuolo - Prof. Juliano Fiorelli

João Vitor Balieiro Floridi - Profa. Izabel 
Cristina Freitas Moraes

Juan Camilo Adrada Molano - Prof. Holmer 
Savastano Jr.

Julia Celano Santos - Professor Fernando 
Gustavo Tonin

INGRESSANTES DE 
MESTRADO E DOUTORADO 

DE 2020

MESTRADO 

Rafael Belasque Canedo da Silva - Profa.  
Milena Martelli Tosi

DOUTORADO

Alexandre Rosim Pereira - Prof. João 
Adriano Rossignolo 

Camila Cassola Assunção - Prof. João 
Adriano Rossignolo 

Douglas Sadalla de Lira - Prof. Holmer 
Savastano Jr.

Eduardo Oliveira Cruz - Prof. Holmer 
Savastano Jr.

Felipe de Almeida Sposito - Prof. Juliano 
Fiorelli

Jefferson Bezerra Bezerra - Prof. Juliano 
Fiorelli

Letícia Missiatto Gavioli - Prof. João Adriano 
Rossignolo 

Natalia Cristina da Silva - Profa.  Milena 
Martelli Tosi

Robson Humberto Rosa - Prof. João Adriano 
Rossignolo 

Taís Oliveira Gonçalves Freitas - Prof. 
Holmer Savastano Jr.

Wanley Eduardo Lopes Júnior - Juliano 
Fiorelli

Sejam bem-vindos !!!



MELHORAMENTO DE BIOCERÂMICAS PARA 
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUINTES ÓSSEOS 

1-) Você poderia falar um pouco sobre 
sua pesquisa e quais inovações que ela 
traz?

Resposta: Nos últimos anos, foram 
realizados inúmeros avanços no 
desenvolvimento de novos materiais 
sintéticos para serem utilizados como 
substituintes. Dentre esses materiais 
sintéticos, as biocerâmicas à base de 
fosfatos de cálcio vêm sendo 
amplamente utilizadas para a reposição e 
regeneração do tecido ósseo. Essas 
biocerâmicas apresentam algumas 
características importantes, como por 
exemplo, similaridade com a fase mineral 
do tecido ósseo, biocompatibilidade e 
habilidade de se ligar ao tecido 
hospedeiro. No entanto, um aspecto 
desfavorável das biocerâmicas de 
fosfatos de cálcio é sua baixa resistência 
mecânica e tenacidade à fratura. Nesse 
sentido, o nanocompósito de 
alumina/zircônia (AlO3/ZrO2) tem se 
destacado em razão de suas 
interessantes propriedades mecânicas e 
de degradação hidrotermal. No entanto, 
devido à natureza bioinerte do 
nanocompósito de Al2O3/ZrO2, 
recobrimentos superficiais com fosfatos 
de cálcio têm sido utilizados para tornar a 
sua superfície bioativa. Visando melhorar 
a nanocompósito/fosfatos de cálcio, 
diferentes tratamentos superficiais têm 
sido realizados antes do recobrimento. O 

tratamento por plasma frio é atrativo por 
sua eficiência energética, por reduzir o 
tempo de tratamento quando comparado 
aos tratamentos químicos, e por melhorar 
a deposição de outros materiais, como 
por exemplo, fosfatos de cálcio. Além 
disso, este tratamento promove 
alterações apenas na superfície do 
substrato, mantendo suas propriedades 
intrínsecas inalteradas. Contudo, até o 
momento, não há estudos detalhados 
sobre as modificações superficiais por 
plasma na superfície do nanocompósito 
de Al2O3/ZrO2. Dessa forma, no meu 
trabalho buscou compreender como a 
variação de parâmetros, como, tempo de 
duração do pulso aplicado, e composição 
gasosa, pode promover a interação entre 
as espécies ativas formadas no plasma e 
os grupos funcionais na superfície do 
nanocompósito. E a partir dessa 
interação, avaliar quais as propriedades 
superficiais que podem ser mais 
influenciadas pelo tratamento por plasma 
frio. E, além disso, como a interação 
plasma/nanocompósito pode contribuir 
para melhorar a formação de fosfatos 
sobre essa superfície. Assim, os aspectos 
inovadores do presente trabalho estão 
relacionados com a modificação 
superficial do nanocompósito de Al2O3/5 
%vol. ZrO2 usando o tratamento por 
plasma frio com diferentes proporções de 
fluxos de gases de nitrogênio (N2) e 
oxigênio (O2), e 50 % de hidrogênio (H2).

No dia 18 de setembro de 2020, a aluna Kátia Helena dos Santos, sob orientação da Profª. 
Drª. Elíria Pallone, defendeu sua tese intitulada "Influência do tratamento por plasma frio na 
formação de fosfatos de cálcio sobre a superfície do nanocompósito de Al O /ZrO ”, de forma 
totalmente virtual. A aluna realizou uma pesquisa super interessante voltada para 
biomateriais e nos contou um pouco sobre o estudo, a defesa e o doutorado.



2-) Como foi fazer a defesa de forma a 
distância, as vantagens e 
desvantagens?

Resposta: Fazer a defesa de forma 
totalmente remota foi uma experiência 
diferente e única em minha vida 
acadêmica. Nunca tinha realizado 
nenhuma atividade nesta modalidade 
antes, apesar de que na minha defesa 
de Mestrado, dois dos três 
professores que compunham a banca 
examinadora estavam de forma 
remota. No entanto, a defesa foi 
realizada na sala da Congregação da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos (FZEA), tinha a presença 
da minha orientadora Profa. Dra. Eliria 
Pallone, da Dra. Julieta Adriana 
Ferreira e Dra. Denise Osiro, de 
alguns dos meus colegas de 
laboratório, e do meu noivo Flavio. Por 
este motivo, inicialmente tive muito 
medo e receio, por justamente não 
saber de que forma a defesa iria 
ocorrer, uma vez que fui à primeira 
aluna do grupo de pesquisa da Profa. 
Eliria Pallone a defender nesse 
formato. Além disso, comecei a pensar 
nos possíveis problemas que 
poderiam surgir no decorrer da 
defesa, como por exemplo, queda de 
energia elétrica, instabilidade na 
conexão de internet, barulhos internos 
e externos. Mas apesar de toda a 
preocupação, nervosismo, ansiedade 
“sentimentos comuns para quem está 
prestes a defender”, e que nesse 
formato são ainda maiores, graças a 
Deus correu tudo muito bem, nenhum 
dos problemas pensados 
anteriormente aconteceram. Defender 

de forma remota é tão bom quanto 
defender de forma presencial. A única 
coisa ruim do formato remoto é que 
durante e após a defesa não é 
possível estar com todas aquelas 
pessoas que nos acompanharam ao 
decorrer do trabalho e fazer uma 
confraternização. 

3-) O que fazer doutorado no 
Programa de Engenharia e Ciência de 
Materiais na FZEA agregou para 
você?

Resposta: O meu Doutorado foi uma 
continuação do meu Mestrado, e 
ambos os cursos têm um valor 
imensurável para mim, uma vez que 
nunca imaginei estudar na 
Universidade de São Paulo (USP), 
que dirá então, como aluna de um 
programa de pós-graduação em 
Engenharia e Ciência de Materiais da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos (FZEA). Nesse sentido, o 
doutorado agregou valores 
importantes na minha vida, valores 
esses que não se resumem apenas a 
um Currículo Lattes. Com o 
doutorado, por exemplo, tive a 
oportunidade de amadurecer nas 
tomadas de decisões “sempre com o 
aval de minha orientadora”, 
aperfeiçoar a minha escrita científica, 
trocar experiências com 
pesquisadores de outras áreas que 
gentilmente nos disponibilizaram seus 

 



laboratórios. Além disso, tive a 
oportunidade de vivenciar como é o 
dia a dia de um Professor de Ensino 
Superior dentro e fora de uma sala de 
aula a partir da realização do estágio 
do Programa de Aperfeiçoamento de 
Ensino (PAE).
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UNIVESP: UMA OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO E BOLSAS

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma universidade pública do estado de São 
Paulo, destinada a oferecer cursos à distância. É a primeira universidade pública virtual do 
Brasil. Seus cursos realizam-se no Ambiente virtual de aprendizagem (AVA), onde ocorre 
interação de tutores, alunos e facilitadores, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas 
digitais e os conteúdos pedagógicos. Vários de nossos alunos de mestrado e doutorado 
ganham bolsas atuando como facilitadores de aprendizagem onde desenvolvem atividades 
como plantão de dúvidas com os alunos por meio de lives e fóruns, reunião com mediadores 
e professores, e também realizam atividades ligadas à formação docente para atuação na 
educação a distância.

O aluno de mestrado Romulo Martins é um dos alunos beneficiados com a bolsa da Univesp, 
para ele “Tem sido uma excelente oportunidade atuar junto à UNIVESP onde os treinamentos 
e o contato direto com os alunos têm agregado bastante na minha experiência e formação 
como docente”. 
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