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Declaração de Responsabilidade
Brasília ± DF, Agosto de 2010

Telômeros: estrutura,
função e relação com o exercício físico
Como orientador da doutoranda LAILA CÂNDIDA DE JESUS LIMA, informo
para os devidos fins que a referida acadêmica realizou Estágio de Doutorando (PDEE
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Por fim, atesto que experiência foi de grande importância para a carreira
acadêmica da aluna e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.

Brasília, 08/01/2014
Atenciosamente,

Laila Cândida de Jesus Lima
Herbert Gustavo Simões
Prof. Dr. Herbert Gustavo Simões
Orientador
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do Prof. Dr. Stephen M. Roth, no Departamento de Kinesiology e participou de um
projeto com objetivo de avaliar o papel do exercício agudo sobre a biologia dos
telômeros em modelo animal e em cultura de células. Os dados coletados neste
projeto serão analisados e irão compor a Tese de Doutorado da aluna. Além disto, a
aluna participou de outros projetos analisando 1) o efeito do treinamento físico de
longo prazo sobre a biologia do telômero e 2) estudo multi-gerações analisando o
efeito do exercício sobre parâmetros metabólicos das gerações seguintes. As técnicas
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à RBCM.
Por fim, atesto que experiência foi de grande importância para a carreira

acadêmica da aluna e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.

Brasília, 08/01/2014
Atenciosamente,

Laila Cândida de Jesus Lima
Herbert Gustavo Simões
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