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EDUCAÇÃO:	  	  
	  

1. Doutorado	  –Oxford	  University	  (OU)	  -‐	  England	  1995	  	  -‐	  Fisiologia	  Animal	  
2. Mestrado	  –	  University	  of	  Florida	  (UF)	  –	  USA	  1991	  	  -‐	  Zoologia	  e	  Fisiologia	  

Animal	  
3. Pós-‐Bacharelado	  –	  University	  of	  Florida	  (UF)	  -‐	  USA	  1989	  
4. Graduação	  –	  Universidade	  de	  Brasilia	  (UnB)	  –	  Brasil	  1987	  –	  Engenharia	  

Agronômica	  
	  
	  
EXPERIÊNCIA	  PROFISSIONAL:	  
	  
Aulas	  ministradas	  para	  graduação	  e	  pós-‐graduação	  de	  2000-‐2011	  
A)	  University	  of	  North	  Florida,	  Gainesville,	  Florida	  
Ciências	  Biológicas	  para	  alunos	  de	  Ciências	  Gerais	  
B)	  Universidade	  de	  São	  Paulo,	  São	  Paulo,	  Brasil	  
Fisiologia	  Animal	  	  
C)	  Universidade	  Presbiteriana	  Mackenzie,	  São	  Paulo,	  Brasil	  
Metodologia	  do	  Trabalho	  Científico,	  Biologia	  Celular,	  Fisiologia	  Animal,	  
Histologia.	  
	  
Professora	  Credenciada	  na	  Pós-‐graduação	  da	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  –	  
Instituto	  de	  Biociências	  

	  
Professora	  –	  Visitante	  na	  University	  of	  North	  Florida	  (2003),	  condução	  de	  
pequisa	  e	  ensino.	  	  
	  
Revisora	  Ad	  Hoc	  para	  Institutos	  de	  Fomento	  a	  Pesquisa	  Científica:	  National	  
Science	  Foundation	  (NSF)	  -‐	  USA,	  Fundação	  a	  Pesquisa	  no	  Estado	  de	  São	  Paulo	  
(FAPESP).	  

	  
Coordenadora	  de	  Projetos	  Científicos:	  NSF	  (USA)-‐CNPq	  (Brazil),	  FAPESP	  –	  SÃO	  
PAULO,	  MACKPESQUISA	  –	  SÃO	  PAULO.	  	  
	  
	  
OUTROS	  TRABALHOS:	  
	  
“Medical	  Writing”	  para	  empresas	  de	  Assessoria	  Científica	  
	  
Tradução	  de	  trabalhos	  científicos	  para	  indústria	  farmacêutica.	  	  
	  



Coordenadora	  de	  Trabalhos	  de	  Conclusão	  de	  Cursos	  (TCC)	  na	  Universidade	  
Mackenzie	  
	  
Organização	  de	  Simpósios	  em	  Congressos	  nacionais	  e	  internacionais.	  	  

	  
Experiência	  em	  publicação	  em	  revistas	  científicas	  internacionais	  e	  nacionais.	  
	  
Apresentação	  de	  palestras	  em	  Congressos	  Nacionais	  e	  Internacionais	  e	  
Universidades.	  
	  
Membro	  de	  Corpo	  Editorial	  para	  ISRN	  Zoology.	  
	  
Para	  o	  CV	  completo	  consultar:	  
http://lattes.cnpq.br/8865851367353293	  

	  
	  


