
 

 

 

ALFREDO MAURÍCIO 
BATISTA DE PAULA 
 
 
 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  
PESQUISADOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PERFIL 

Docente e Pesquisador da UNIMONTES, atuante no 

curos de graduação em Odontologia e na pós-

graduação stricto sensu nos cursos de Mestrado e 

Doutorado em Ciências da Saúde (PPGCS; Conceito 

6 CAPES). Coordeno o grupo de pesquisa Núcleo de 

Pesquisas Epidemiológicas e Moleculares Catrumano 

(NUPEMOC). Tenho parcerias de pesquisas ativas 

com colegs pesquisadores de Universidades/Centros 

de Pesquisas dentro e fora do páis. Sou consultor ad-

hoc da CAPES, FAPEMIG e do CNPq e de vários 

periódicos nacionais e internacionais. Sou 

pesquisador bolsista de produtividade 2 do CNPq. 
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EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

Faculdade de Odontologia (UFMG) - 1998 

Graduação em Odontologia 
 

Faculdade de Odontologia (UFMG) - 1999 
Especialista em Patologia Bucal 
 

Faculdade de Medicina (UFMG) – 1999-2003 
Mestrado e Doutorado em Patologia 
 

Departamento de Imunologia Celular e Molecular – Instituo René 
Rachou (FIOCRUZ-Minas) - 2009 
Pós-doutorado 
 

Department of Oncology and Diagnostic Sciences (UNIVERSITY OF 
MARYLAND SCHOOOL OF DENTISTRY, EUA) - 2014 
Pós-doutorado 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO: 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) 
Com 20 anos de experiência profissional na UNIMONTES, sou docente efeitvo 

do Departamento de Odontologia. Na graduação, atuo na disciplina de 

Estomatologia (clínica) e no Diagnóstico Microscópico de lesões do complexo 

bucomaxilofacial. No PPGCS, tenho atuado como gestor, docente e 

pesquisador do programa, desde sua fundação em 2007.  

PROJETOS DE PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO: 

A maior parte dos projetos de pesquisas em atividade sob minha 

coordenação tem explorado o conhecimentos da área Odontológica 

juntamente com o conhecimento interdisciplinar interesse à Saúde. Tenho 

atuado nas duas áreas de concentração do programa: i. avaliação 

epidemiológica, clínica e molecular de doenças humanas e ii. saúde coletiva. 

Meus interesses investigativos na pesquisa Odontológica e na pesquisa 

interdisciplinar em Saúde se concentram nos estudos: i. da tumorigênese da 

mucosa do trato aerodigestivo superior; ii. dos eventos patológicos 

relacionados com a progressão do câncer, com ênfase nos eventos de 

metástases e de consumação física experimentada por indivíduos com câncer 

(caquexia), em modelos tumorais murinos e com grupos populacionais 

humanos; iii. da etiopatogenia de distúrbios metabólicos associados com 

síndrome metabólica, em modelos experimentais murinos e com grupos 

populacionais humanos; iv. epidemiológicos que visam a identificação de 

fatores de risco e de proteção na população, com uso de ferramentas 

investigativas de biologia molecular. 

 

 


