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Em 2017 muitos foram os

Uma inovação no programa foi

acontecimentos no Programa de Pós-

justamente a criação do Newsletter do

graduação em Bioquímica e Imunologia.

Programa

Um ano repleto de conquistas e

Bioquímica e Imunologia. Esta iniciativa

inovações, se citássemos todos os

é pioneira no ICB/ UFMG, e foi inspiração

acontecimentos e quão relevantes foram

para

para todos os membros do programa

graduação. Entre as conquistas do

produziríamos uma revista.

programa estão a continuação do

O programa inovou ao criar a
disciplina Lab rotation. Segundo a
CAPES, em seu relatório de avaliação, a

de

outros

Pós-graduação

programas

de

em

pós-

conceito 7 na CAPES, premiações de
discentes, docentes e residentes pósdoutoral em congressos, entre outros.

oferta da disciplina é pioneira no país.

Tudo o que aconteceu no

Outra medida inovadora do programa

programa este ano foi graças a cada

foi a realização da Avaliação Externa,

pessoa envolvida nele, e por este motivo

que possibilitou uma análise sistêmica

a coordenação e a secretaria agradecem

do programa em uma perspectiva

a todos os membros. Um feliz natal e um

internacional.

próspero ano novo! Em 2018 tem mais!
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DECISÕES DO COLEGIADO
Reuniu-se,

no

dia

29
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discentes, e para toda a comunidade no

alunos

site www.pgbiq.icb.ufmg.br.

instituições de ensino.

de

INFORMAÇÕES UTÉIS

decisões

na

página

de

várias

organizado pela Sociedade Brasileira

Bioquímica e Imunologia. Confiram
as

pesquisadores

No Brasil o movimento é

Novembro de 2017, o Colegiado da PPG-

todas

e

para Progresso da Ciência (SBPC).
Sabiam

do

que

todas

as

informações referentes ao programa

programa.

ficam disponíveis no site?
http://www.pgbiq.icb.ufmg.br/
Sendo

noticias/atareuniaodocolegiadoemnove

assim

não

percam

tempo! Acessem agora mesmo a nossa

mbro.pdf

página. www.pgbiq.icb.ufmg.br

AVISOS IMPORTANTES

ACONTECIMENTOS
ACADÊMICOS

A secretaria do programa estará

Confiram agora os principais

de recesso entre os dias 26 e 29 de
dezembro de 2017, e de 02 a 06 de

Participantes da 2º Marcha pela Ciência em
BH. Profa. Leda Vieira, na foto central,
discentes Pablo e Ana Cristina ao lado da
Profa. Maria Elena Garcia, terceira foto.

acontecimentos do programa.

janeiro de 2018. Em casos de extrema

1.

urgência a coordenadora Profa. Dra.

EXAMES

DE

3.

QUALIFICAÇÃO

Leda Quercia Vieira poderá ser acionada

janeiro não haverá reunião do colegiado.

quarta-feira, às 13h30min horas na sala

Parabéns

2.

Os que desejarem sugerir algum assunto

ultrapassarem

2º

Aconteceu

MARCHA

PELA

no

dia

12

de

novembro, às 10 horas da manhã a 2º
Marcha pela Ciência em Belo Horizonte.

Até o fechamento desta edição

O evento foi realizado na Praça da

não havia novos avisos. Caso surjam a

Liberdade e contou com a presença e

posteriori serão comunicados através do

apoio

de

Amazonas (UFAM), Dra. Jerusa Araújo
Quintão recebeu juntamente com sua

CIÊNCIA

para a pauta enviem, impreterivelmente

um e-mail para pg-biq@icb.ufmg.br.

INTERNACIONAL

professora da Universidade Federal do

mais uma etapa!

os docentes a participarem da reunião.

até às 18 horas do dia 23 de fevereiro,

por

EM

A ex-aluna do programa e hoje

23.11. Rodrigo Uribe Alvarez

agendada para 28 de fevereiro de 2018,

RECEBE

COMPETIÇÃO

21.11. Weslley Fernandes Braga;

A próxima reunião do colegiado está

DO

MEDALHA

10.11. Suelen Queiroz Diniz;

Nos meses de dezembro e

de reuniões. Desde já convidamos todos

PROGRAMA

Qualificaram em Novembro:

através do telefone +55 31 9 9788-8654.

EX-ALUNA

professores,

equipe de trabalho, o grupo Amazonas,
medalha de prata na International
Genetically
Competition

ano

a

da competição.
Confira a reportagem na íntegra
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Neste

UNESP, que participa pela primeira vez

no link abaixo:

E-mail: pg-biq@icb.ufmg.br (31)3409-2615

(iGEM).

Machine

medalha de ouro ficou para o grupo

funcionários,

correio eletrônico para docentes e

Engineered
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http://revistapesquisa.fapesp.b
r/2017/11/15/equipes-brasileirasganham-medalhas-em-competicaointernacional-de-bioengenharia/

ENTRETENIMENTO
A vida acadêmica não é algo
fácil. O que acham de dar uma pausa
para relaxar?
Confiram

nos

links

abaixo

ótimos programas culturais em BH!
http://belohorizonte.mg.gov.br
/categorias/belotur-0
http://www.soubh.com.br
http://www.sescmg.com.br/wp
s/portal/sescmg/unidades/unidades_cul
tura/sesc_palladium
http://www.cinetheatrobrasil.c
om.br

PARTICIPE
Participe do Newsletter do
programa!
Para participar basta enviar um
e-mail com sugestões de assuntos,
observações, críticas construtivas e

EQUIPE NEWSLETTER

elogios para pg-biq@icb.ufmg.br.

Profa. Dra. Leda Quercia Vieira – Coordenadora
Prof. Dr. Jader Santos Cruz – Subcoordenador
Alexandre Estevan dos Santos – Secretário
Orlando Rocha de Mattos – Secretário
Hosana Kécia de Souza Santana – Estagiária
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