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NESTA EDIÇÃO

NEWSLETTER DE ‘CARA NOVA’
Neste mês a newsletter do
Programaa

de

Pós-graduação

Imunonews”. O objetivo da mudança é

1.

Newsletter de ‘cara nova’

2.

Decisões do Colegiado.
Avisos Importantes.

em

singularizar a newsletter, tornando-a

Bioquímica e Imunologia comemora um

facilmente reconhecível. Atrelada à

ano. A primeira edição foi publicada em

mudança do nome está a mudança na

3.

14 de Setembro de 2017 e trouxe como

paleta de cores, que agora conta com

4. Acontecimentos

destaque a avaliação do programa.

duas cores apenas, acreditamos que

Acadêmicos.

essa mudança trará mais leveza, e

5. Entretenimento.

facilitará a leitura em equipamentos

6. Participe

eletrônicos. Mais uma novidade é a

7. Nota do Editor

A iniciativa “Newsletter” surgiu
com o intuito de divulgar as pesquisas
realizadas no programa e os

prêmios

alcançados através delas. Não apenas
divulgar

pesquisas,

suscitar

discussões

mas

também

importantes

relacionadas ao ambiente acadêmico e
social.
Para comemorar esse marco
importante,

apresentamos

o

novo

layout da newsletter, que com a

inserção do ‘nota do editor’, nesse
espaço

o

editor

trará

algumas

informações a título de curiosidade, que
não

necessariamente

terão

ligação

direta com a área do programa.
Esperamos

que

tenham

gostado do novo layout. Estamos
abertos

a

sugestões!

Divulgue

a

mudança passa a charmar-se “BiqPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA ICB/UFMG
AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627 – PAMPULHA – 31270-901 – BELO HORIZONTE – MG.
E-MAIL: PG-BIQ@ICB.UFMG.BR (31)3409-2615
ACESSE: WWW.PGBIQ.UFMG.BR
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newsleter, envie reportagens e faça
parte desta história!

1.

DEFESAS

http://www.sescmg.com.br/wp
s/portal/sescmg/unidades/unidades_cul

Defenderam em agosto:

DECISÕES DO COLEGIADO

tura/sesc_palladium

07.08. Elany Barbosa da Silva.

O Colegiado de Pós-graduação
em Bioquímica e Imunologia reuniu-se

Doutora

em

Ciências:

Bioquímica;

http://www.cinetheatrobrasil.c
om.br

no dia 29 de agosto. Confira as decisões
tomadas

na

reunião.

Acessem:

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

10.08.

Sarah

Doutora

Leão

em

Fiorini.
Ciências:

Imunologia.

reuniaodocolegiadoagosto.pdf.
A próxima reunião do colegiado
está prevista para o dia 26 de setembro
às 13h30min horas na sala de reuniões.
Desde já convidamos todos os docentes

Participe do Newsletter do

17.08. Kamila de Souza Gomes.
Doutora

em

Ciências

Imunologia.

Para participar basta enviar um

observações, críticas construtivas e

Parabéns por essa conquista!

elogios para pg-biq@icb.ufmg.br.
2.

AVISOS IMPORTANTES

Bioquímica

EXAMES

DE

NOTA DO EDITOR

QUALIFICAÇÃO

50 anos do Programa de Pósem

programa!

e-mail com sugestões de assuntos,

a participarem da reunião.

graduação

PARTICIPE

Qualificaram em agosto:

e
10.08.

Imunologia

Fabio

Henrique

Guimaraes Braga.
Em comemoração aos 50 anos
do Programa de Pós-graduação em
Bioquímica

e

Imunologia

estão

20.08. Mariana Elena Jacobson.
31.08. Steve Peigneur.

Hosana Santana

acontecendo alguns eventos alguns
eventos como seminários, workshops,
cursos e etc. Fiquem atentos ao e-mail e
acessem a página do programa para não
perderem

nada

do

que

Parabéns

por

ultrapassarem

mais essa etapa!

ENTRETENIMENTO

está
A vida acadêmica não é algo

acontecendo.

fácil. O que acham de dar uma pausa
Caso surjam novos avisos serão
comunicados

através

do

correio

eletrônico para docentes e discentes, e
para toda a comunidade no site
www.pgbiq.icb.ufmg.br.

ACONTECIMENTOS ACADÊMICOS
Confiram agora os principais
acontecimentos do programa.

para relaxar?
Confiram

nos

links

abaixo

ótimos programas culturais em BH!
http://belohorizonte.mg.gov.br
/categorias/belotur-0
http://www.soubh.com.br

Olá! Eu sou Hosana Santana,
estagiária, redatora e editora da BiqImunonews. Fico feliz por fazer parte da
construção da nossa newsletter. Estou
no programa há dois anos, e esta é
minha última participação nessa linda
história.
Agradeço a todos do programa
por receberem-me tão bem, e por
contribuírem
tanto
com
meu
desenvolvimento. Agradeço em especial
à coordenação e secretaria, que me
acolheram
e
desenvolveram-me!
Agradeço também à secretaria do
Departamento
de
Bioquímica
e
Imunologia e secretaria do Programa de
Pós-graduação em Bioinformática,
enfim, obrigada a todos!
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A partir da próxima edição
vocês contarão com a participação de
Isabela Velocini. Tenho certeza que ela
fará um trabalho excepcional em nosso
programa.

Isabela Velocini

Apresento-lhes Isabela Velocini,
a nova estagiária, editora e redatora do
nosso programa! Ela é estudante de
Letras, e está cursando o terceiro
período.
Foi um enorme prazer estar
com vocês! Até em algum momento da
vida!
Um forte abraço,

Hosana Santana
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