
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO 2018 

 
ANEXO 1 

DOCENTES e TEMÁTICAS DE ESTUDO 
 
 

Docentes 
orientadores 

Linhas 
de pesquisa 

Temáticas de estudo propostas pelos docentes 
orientadores, vinculadas às linhas pesquisa 

Adriano Pasqualotti  L1 

- Comunicação, interação social e ciberespaço 
- Aspectos cognitivos, sociedade e envelhecimento humano 
- Intervenção com exergames 
- Gerontecnologia 
 

Ana Carolina Bertoletti De Marchi  L1 
- Uso de tecnologias na monitoração de doenças crônicas 
- Tecnologias para treino cognitivo no envelhecimento humano 
- Intervenção com exergames 
 

Ana Luísa Sant’Anna Alves 
 

 
L2 

 

- Epidemiologia nutricional 
- Saúde coletiva 
 

Charise Dallazem Bertol L2 

 
- Desenvolvimento e avaliação de formulações farmacêuticas e de métodos analíticos 
- Estudo de utilização de medicamentos (reações adversas, medicamentos inapropriados, …) 
- Nutracêuticos 
- Usos do ozônio 
- Estresse oxidativo 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4760508P9
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0879708PV2D1WL&seqlinha=2
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0879708PV2D1WL&seqlinha=2


 

Docentes 
orientadores 

Linhas 
de pesquisa 

Temáticas de estudo propostas pelos docentes 
orientadores, vinculadas às linhas pesquisa 

Cleide Fátima Moretto  L1 
- Aspectos socioeconômicos do envelhecimento humano 
- Envelhecimento humano, dinâmica produtiva e mercado de trabalho 
- Saúde do trabalhador, políticas de prevenção e proteção social 
 

Daniela Cristina Miyagaki L2 
 

- Importância da saúde bucal na qualidade de vida da população idosa 

 

Eliane Lucia Colussi  L1 
- Envelhecimento humano e bem-estar social na sociedade contemporânea 
- Cognição, memória e uso de tecnologias no envelhecimento humano 
 

Helenice de Moura Scortegagna L1 - Longevidade, qualidade de vida e educação gerontológica 
- Representações sociais da velhice 

 
Jarbas Dametto 

L1 
- Educação, psicologia e envelhecimento humano 
- Saúde mental e envelhecimento humano;  
- Subjetividade e subjetivação no envelhecimento humano 
 

Lia Mara Wibelinger L2 
- Prevenção, Avaliação e reabilitação das doenças crônico degenerativas e músculo-esqueléticas em idosos 

- Alterações fisiológicas do envelhecimento e capacidade funcional 
 

Marilene Rodrigues Portella L2 
- Atenção ao idoso institucionalizado 
- Envelhecimento humano e atenção básica em saúde 
- Processo de cuidar da pessoa idosa e a saúde do cuidador 
 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0879708PV2D1WL&seqlinha=2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4794145E1
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0879708PV2D1WL&seqlinha=2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4773752A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4737481Y0


 

Docentes 
orientadores 

Linhas 
de pesquisa 

Temáticas de estudo propostas pelos docentes 
orientadores, vinculadas às linhas pesquisa 

Nadir Antônio Pichler L1 
- Temas de bioética: ética ambiental, o processo de morte e morrer, cuidado, felicidade e envelhecimento 
humano 
 

Silvana Alba Scortegagna L2 

 
-Avaliação psicológica em diferentes contextos 
-Saúde Mental: aspectos cognitivos, afetivos e de personalidade 
-Situações de desamparo e de violência no envelhecimento humano 
 

 
DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

 

Linhas de pesquisa 

 
L1 – Aspectos culturais e educacionais do envelhecimento humano 
L2 – Aspectos biológicos e psicossociais do envelhecimento humano 

 

https://secure.upf.br/apps/pesquisa/visualizar_estruturaprojeto.php?id=554f9ef026a72835f68cdde2dd186088
https://secure.upf.br/apps/pesquisa/visualizar_estruturaprojeto.php?id=554f9ef026a72835f68cdde2dd186088
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0879708PV2D1WL&seqlinha=1

