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Qualificações de mestrado – Turma 2016 

9h00min 
(Sala de aula 
do PPg em 

Psicobiologia) 

Sabrina Bronzatto -  
 
 

Meditação e interações 
sociais. 

Dayanne Queiroz - 
Relação entre 

conhecimento e hábitos 
de sono em professores 

de licenciaturas que 
abordam temas 

relacionados à saúde no 
ensino básico. 

Natália Tasso - 
 

Alerta vermelho: 
analisando as motivações 
em doadores de sangue 
de Natal, Rio Grande do 

Norte. 

Élder Pinto -  
 
 

Caracterização cromática 
da mucosa oral de 

serpentes. 

Pablo Santos - 
 

Influência da hierarquia na 
dinâmica de interação 

social em 
machos de Callithrix 

jacchus em ambiente 
natural. 

10h30min 
(Sala de aula 
do PPg em 

Psicobiologia) 

Angélica Moura - 
 
 

Redes sociais: diferenças 
entre as gerações. 

Joshua Martin - 
 

Speech graph analysis in 
REM and non-REM dream 

reports. 

Amanda Carvalho -  
Ter ou não ter, eis a 

questão: a influência das 
pistas de mortalidade e 

imprevisibilidade nas 
estratégias de história de 

vida. 

Larissa Prado -  
 

Reconhecimento de 
objetos pelo peixe elétrico 

ituí-cavalo (Apteronotus 
albifrons). 

Nathália Bezerra - 
 

O efeito psicofisiológico 
do estresse em casais que 

se submetem ao  
tratamento de fertilização 

in vitro. 

      

14h00min 
(Sala de aula 
do PPg em 

Psicobiologia) 

Daniella Santos - 
 

A experiência universitária 
altera as características 

buscadas em um parceiro 
romântico? 

Rafael Cruz - 
Investigando os efeitos da 

5-metoxi-n,n-
dimetiltriptamina na 
neurogenesis do giro 

denteado de 
camundongos neil3-ko 

adultos. 

Luana Sousa -  
 

Evolução cultural do canto 

da baleia jubarte 
(Megaptera novaeangliae) 

no Brasil. 

Jadde Moura - 
 

Rosas são vermelhas e 
violetas são azuis? A 

influência das emoções 
sobre a percepção de 

cores. 

Elenice Soares -  
 

Impacto da percepção da 
pró-socialidade parental 

na pró-socialidade de 
crianças. 

Ciclo de palestras 

15h30min 
(Auditório do 

Museu de 
Morfologia) 

Apresentação do PPg 
Psicobiologia 

Profas. Ana Carolina 
Luchiari e Fívia Lopes 

Plágio na pesquisa 
científica 

Profas. Fívia Lopes e 
Katie Almondes 

Estatística e o uso de 
softwares livres  

Prof. Fúlvio Freire 

Epigenética 
Pós-doutoranda 

Carolina Minnicelli 

Ética em pesquisa  
Profs. Bruno Lobão e 

Katie Almondes 


