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PROGRAMA
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IMUNOLOGIA
ICB – UFMG

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA CONCEDEU À PROFA DRA. ANGÉLICA
THOMAZ VIERA O “WOMEN IN SCIENCE YOUNG AWARD”

NESTA EDIÇÃO
1.

Sociedade Brasileira de
Imunologia concedeu à Prof.
Dra. Angélica Thomaz Viera o
“Women in Science Young
Award”.

2.

Decisões do Colegiado.

3.

Avisos Importantes.

Professora Dra. Angélica Thomaz Vieira à esquerda

Entre os dias 2 e 6 de Outubro

de 15 anos, e pesquisadoras mais

de 2017 aconteceu no estado da Bahia o

experientes que contribuíram de forma

XLII Congress of the Brazilian Society of

excelente para o campo de Imunologia

Immunology – X Extra Section of Clinical

no Brasil. Para concorrer ao prêmio às

Immunology.

candidatas precisaram inscrever-se e

O

congresso

é

internacionalmente conhecido e conta

submeterem

com

alunos,

primeira ou última autora, além disso,

4. Informações úteis.

professores e pesquisadores brasileiros e

precisavam ser vinculadas à SBI. Criou-

5. Acontecimentos Acadêmicos

de outras nacionalidades.

se um comitê para avaliar os trabalhos

6. Entretenimento

a

participação

Neste

ano

de

a

Sociedade

seus

resumos

como

submetidos.

Brasileira de Imunologia (SBI) trouxe

A vencedora do prêmio na

uma grande novidade, a criação do

categoria Young foi a Dra. Angélica

prêmio “Women in Sciencie Award”. O

Thomaz Vieira. Ela realizou doutorado

prêmio é dividido em duas categorias

sanduíche na Austrália pela Garvan

Young e Senior, que respectivamente

Medical Research no Departamento de

contemplam

Imunologia

pesquisadoras

que

receberam título de doutora em menos
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pós-doutorado

em

genética na UFMG. Atualmente é
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e

NEWSLETTER
professora

adjunta

do

Depto.

de

Bioquímica e Imunologia da UFMG e
realiza

pesquisas

com

ênfase

sistema imune. A Dra. Angélica Vieira é
a primeira receber o “Women in Science
Young Award”.

esta

professora

Defendeu em Setembro

noticias/decisoesdocolegiado.pdf

19.10. Diego Costa Borges –
Doutor em Ciências: Imunologia.

AVISOS IMPORTANTES

Parabéns por essa conquista!

A próxima reunião do colegiado

2.

está agendada para 29 de novembro de

PPG

em

Bioquímica

e

Imunologia sente-se honrado em contar
com

http://www.pgbiq.icb.ufmg.br/

em

inflamação e papel da microbiota no

O
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grande
em

pesquisadora
sua

e

equipe

de

QUALIFICAÇÃO
Qualificaram em Setembro:

sala de reuniões. Convidamos todos os
docentes a participarem da reunião. Os

10.10. Bruno Marçal Repolês;

que desejarem sugerir algum assunto
16.10. Rachel Bacha Silva.

até às 18 horas do dia 27 de novembro,
Neste momento chamamos a

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

rosa, e não foi por um erro de edição e
sim para homenagear a todas as
mulheres do programa. É um privilégio
para esse programa de pós-graduação
contar

com

pesquisadoras

discentes,
e

técnicas,

professoras

que

evidenciam a importância da mulher na
ciência.

Até o fechamento desta edição

a

todas

as

mulheres que vivenciam o desafio de ser
mulher, e que se dedicam em produzir
ciência, e esta de qualidade.

por

ultrapassarem

3.

PREMIAÇÕES

não havia novos avisos. Caso surjam
serão comunicados através do correio

3.1 Menções honrosas no XLII

eletrônico para docentes e discentes, e

Congress of the Brazilian Society of

para toda a comunidade no site

Immunology – X Extra Section of

www.pgbiq.icb.ufmg.br.

Clinical Immunology
O residente pós-doutoral Dr.

INFORMAÇÕES UTÉIS

Edenil C. Aguilar e a doutoranda Maria
as

Cecília C. Canesso participaram do XLII

informações referentes ao programa

Congress of the Brazilian Society of

ficam disponíveis no site?

Immunology – X Extra Section of Clinical

Sabiam
Parabenizamos

Parabéns
mais uma etapa!

atenção para a mudança no layout do
newsletter. Como podem observar está

DE

2017, quarta-feira, às 13h30min horas na

para a pauta enviem, impreterivelmente

pesquisadores.

EXAMES

que

todas

Immunology. Durante o evento houve
Sendo

assim

não

percam

tempo! Acessem agora mesmo a nossa

algumas

premiações

e

menções

honrosas de pesquisadores.

página. www.pgbiq.icb.ufmg.br
Na categoria Pós-doutorado o

DECISÕES DO COLEGIADO

ACONTECIMENTOS
ACADÊMICOS

Reuniu-se, no dia 25 de Outubro
de 2017, o Colegiado da PPG-Bioquímica
e

Imunologia.

Confiram

todas

decisões na página do programa.

as

Confiram agora os principais
acontecimentos do programa.
1.

residente, supervisionado pela Profa.
Dra. Jacqueline I.A. Leite, Dr. Edenil C.
Aguilar, recebeu Menção Honrosa em
primeiro lugar.

DEFESAS
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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
À esquerda Prof. Dr. João T. Marques e à direita
residente pós-doutoral Dr. Edenil C. Aguilar

PARTICIPE

A doutoranda Maria Cecília C.
Canesso, orientanda da Profa. Dra. Ana
Maria C. Faria, recebeu Menção Honrosa

Participe do Newsletter do
programa!

na categoria doutorado. Confiram no
link abaixo um pouco sobre sua pesquisa
https://www.youtube.com/watch?v=Hc

Para participar basta enviar um
e-mail com sugestões de assuntos,
observações, críticas construtivas e

Nff1hT6z0&feature=youtu.be.

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

Doutoranda Maria Cecília C. Canesso é a quarta da
esquerda para direita.

ENTRETENIMENTO
A vida acadêmica não é algo
fácil. O que acham de dar uma pausa
EQUIPE NEWSLETTER

para relaxar?

Profa. Dra. Leda Quércia Vieira – Coordenadora

Confiram

nos

links

abaixo

Prof. Dr. Jader Santos Cruz – Subcoordenador

ótimos programas culturais em BH!

Alexandre Estevan dos Santos – Secretário
Orlando Rocha de Mattos – Secretário

http://belohorizonte.mg.gov.br
Hosana Kécia de Souza Santana – Estagiária

/categorias/belotur-0
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