
                     

Orientador(a) Lattes E-mail Linhas para orientação

1 André Micaldas Correa

http://lattes.cnpq.br/6173292491555054

andremicaldas@hotmail.com Educação Ambiental, Científica e Cidadania: biociências, saúde e meio ambiente em espaços 

formais e não formais

2 César Carriço da Silva http://lattes.cnpq.br/8482293212234738 carrico82@gmail.com Biodiversidade de Artrópodes para o Ensino de Biociências

4 Cristina Alves Magalhães de Souza http://lattes.cnpq.br/0568464745284795 souzacam@ioc.fiocruz.br 1) Promoção da Saúde; 2) Ensino a Distância.

5 Daniel Santos Souza

http://lattes.cnpq.br/0476525242051386

danielsou@gmail.com 1) Ensino em saúde pública e meio ambiente; tópicos de biologia básica e saúde 2) Ensino de 

Toxicologia

6 Daniel Fábio Salvador

http://lattes.cnpq.br/4596156812858787

salvador@cecierj.edu.br Integração de Tecnologias Educacionais no ensino de Biologia e Ciências; Comunidades 

virtuais de aprendizagem para professores de Biologia e Ciências

7 Danielle Grynszpan

http://lattes.cnpq.br/9349916820306422

danielle@ioc.fiocruz.br; 

daniellegryn@gmail.com

Alfabetismo Científico, Educação Ambiental e Promoção da Saúde 

8 Eduardo Fonseca Pinto http://lattes.cnpq.br/2596474942278142 eduardo@ioc.fiocruz.br Ensino de Imunologia

9 Felipe do Espirito Santo Silva Pires

http://lattes.cnpq.br/2377006948068112

felipesilvapires@ioc.fiocruz.br; 

felipesilvapires@yahoo.com.br

Ciência, Arte e Cultura na Saúde; Ensino formal e não formal em Biociências e Saúde; • 

Desenvolvimento e avaliação de materiais educativos em ciência e saúde; Desenvolvimento e 

avaliação de jogos educacionais.   

10 Flávio Henrique Marcolino da Paixão http://lattes.cnpq.br/3007414957494562 flaviohmp@gmail.com Ensino de Imunologia e Parasitologia na Educação Básica

11 Isabela Cabral Félix de Sousa

http://lattes.cnpq.br/1913663126601920

isabelacabralfelix@gmail.com Ciência, Educação, Saúde e Trabalho; Educação Científica e Cidadania: biociências, saúde e 

meio ambiente em espaços não formais

12 Juliana de Meis

http://lattes.cnpq.br/8514093078401064

jdemeis@ioc.fiocruz.br; 

julianademeis@yahoo.com

Ensino em Imunologia e Ensino em Doença de Chagas

13 Julio Vianna Barbosa

http://lattes.cnpq.br/0942456055768667

jub@ioc.fiocruz.br; 

julio.jub@gmail.com

Educação e Saúde com ênfase em Parasitologia

14 Lúcia Rodriguez de la Rocque http://lattes.cnpq.br/5989727492666998 luroque@ioc.fiocruz.br Ciência e Arte: Pesquisa em ficção científica

15 Luiz Anastácio Alves 

http://lattes.cnpq.br/8572675732158244

alveslaa@ioc.fiocruz.br; 

alveslaa@gmail.com

Ensino Interdisciplinar, produção de softwares para o ensino de Ciências e Educação Médica

16 Max Fonseca Pierini

http://lattes.cnpq.br/6815046772026165

maxxpierini@gmail.com; 

pierinimax@yahoo.com.br

Aprendizagem Baseada em Problemas; Ensino de Evolução

17 Martha Cecília Suárez Mutis http://lattes.cnpq.br/6385688749919519 marmutis@ioc.fiocruz.br Saúde e Tecnologia 

18 Marcos André Vannier dos Santos

http://lattes.cnpq.br/4372477270741353

marcos.vannier@ioc.fiocruz.br; 

marcosvannier@gmail.com

Promoção à saúde por intervenções educacionais e avaliações dos impactos destas junto as 

comunidades escolares

19 Maurício Roberto Motta Pinto da Luz

http://lattes.cnpq.br/6575375749314123

mauluz@ioc.fiocruz.br; 

mauriciompluz@gmail.com

Desenvolvimento e avaliação de: jogos investigativos colaborativos e outras atividades 

didáticas sobre temas de biologia

20 Michele Waltz Comarú http://lattes.cnpq.br/8367583010905346 mcomaru@ifes.edu.br Formação de professores e Educação Inclusiva

21 Paulo Roberto de Carvalho

http://lattes.cnpq.br/7989125818339207

prcarval@gmail.com; 

prcarval@fiocruz.br

Ciência, Educação, Saúde e Trabalho; Educação Científica e Cidadania: biociências, saúde e 

meio ambiente em espaços não formais; Boas Práticas em Laboratórios de Ciências, 

Biossegurança e Bioproteção

22 Rachel Ann Hauser-Davis

http://lattes.cnpq.br/5987657587996872

rachel.hauser.davis@gmail.com Educação ambiental, Estratégias de Ecotoxicologia e avaliação de contaminação e impactos 

ambientais no Ensino de Ciências e Saúde

23 Rebecca Leal Caetano http://lattes.cnpq.br/3898959313414906 rebeccalealcaetano@gmail.com Uso de Artrópodes em Práticas Didáticas

24 Renato Matos Lopes

http://lattes.cnpq.br/5919753308278896

renatoml@ioc.fiocruz.br; 

rmatoslopes@gmail.com

Estratégias de Ensino e Aprendizagem; Ensino de Ciências para o Ensino Médio

25 Ricardo Francisco Waizbort

http://lattes.cnpq.br/7558620333667728

ricardowaizbort@yahoo.com.br; 

ricardopgebs@gmail.com

Historia e Filosofia da Biologia
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26 Rômulo José Soares Bezerra

http://lattes.cnpq.br/8172011342962422

romulo@ioc.fiocruz.br; 

cyentysta@gmail.com

Biologia Celular, Genética, Educação em Saúde, Imunologia e Bioquímica

27 Rosane Moreira Silva de Meirelles

http://lattes.cnpq.br/5206162448542942

rosanemeirelles@yahoo.com.br Estratégia de ensino e apredizagem em biociências e saúde. Área de produção de recursos 

lúdicos para o ensino de temas de ciências e saúde

28 Sonia Maria Figueira Mano

http://lattes.cnpq.br/5101408547101984

smanobk@gmail.com Desenvolvimento e avaliação de materiais educativos em ciência e saúde; Educação 

Científica e Cidadania: biociências, saúde e meio ambiente em espaços não formais

29 Tania Cremonini Araújo-Jorge http://lattes.cnpq.br/1782386890431709 taniaaj@ioc.fiocruz.br Ensino de Biologia Celular; Ciência e Arte

30 Telma Temoteo dos Santos

http://lattes.cnpq.br/6691084058933570

temoteo.telma@gmail.com Estratégias de Ensino e Aprendizagem em Biociências e Saúde; Biologia; Meio Ambiente e 

Saúde; Imunologia e Imunohematologia; Promoção da Saúde e Saúde Pública; Divulgação e 

Alfabetização Científica

31 Valéria da Silva Trajano

http://lattes.cnpq.br/5974236430432352

valeria.trajano@ioc.fiocruz.br  Desenvolvimento e avaliação de materiais educativos em ciência e saúde; Educação científica 

e cidadania: biociências, saúde e meio ambiente em espaços não formais

32  Zeneida Teixeira Pinto

http://lattes.cnpq.br/7016892543507586

zeneida@ioc.fiocruz.br; 

zeneidateixeirapinto@gmail.com

Entomologia e Acarologia no Ensino da Biociências e Saúde

* Favor entrar em contato por e-mail diretamente com o docente.

Caso os orientadores acima não possuam disponibilidade, ou a área de estudo não seja contemplada acima, o aluno pode solicitar credenciamento de orientadores externos ao programa. Os requisitos são: Possuir no mínimo o título de mestre + 3 

artigos publicados na área de orientação. Para que seja credenciado, é necessário o envio do link do currículo lattes do candidato a orientador, ao e-mail pglsebs@ioc.fiocruz.br para que o currículo seja analisado pela coordenação. Caso o 

credenciamento seja deferido, é necessária a cópia do RG, CPF, comprovante da graduação e última titulação, entrega do formulário de credenciamento de orientador, junto com a declaração de orientação (dispostos na página do programa) 

devidamente preenchidos e assinados. Lembramos que todas as monografias precisam estar voltadas à área de ensino, e caso envolvam seres humanos ou animais, os projetos deverão ser encaminhados ao comitê de ética da FIOCRUZ. 

Portanto, cabe ao orientador externo procurar atender aos procedimentos inerentes à defesa.
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