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Em 2018 o Programa de Pós-

graduação em Bioquímica e Imunologia 

comemora 50 anos de existência. Ao 

longo desses anos o programa angariou 

importantes premiações, formaram-se 

aproximadamente 900 mestres e 

doutores, alguns desses são docentes do 

programa atualmente.  

Para comemorar o aniversário 

do programa serão realizados alguns 

eventos ao decorrer do ano, e para isso a 

coordenação conta com a participação 

de todos os membros do programa. 

Alguns eventos propostos para a 

programação são workshops, palestras e 

maratonas científicas. A programação 

está em fase de preparação, por esse 

motivo serão criadas algumas 

comissões. As comissões serão 

compostas por membros do programa, 

docentes, discentes, residentes pós-

doutoral, técnicos administrativos e 

técnicos de laboratórios. 

Caso deseje participar de uma 

dessas comissões basta entrar em 

contato com a Profa. Dra. Leda Quercia 

Vieira através do e-mail 

lqvieira@icb.ufmg.br. Não perca 

tempo, participe dessa importante e 

bela comemoração! 

Um excelente 2018 a todos, que 

esse ano seja marcado por grandes 

avanços científicos!  
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ACONTECIMENTOS 
ACADÊMICOS 

 No mês de dezembro não 

houve reunião do colegiado, e em 

janeiro também não haverá.   

A próxima reunião do colegiado 

está agendada para 22 de fevereiro de 

2018, quinta-feira, às 13h30min horas na 

sala de reuniões. Desde já convidamos 

todos os docentes a participarem da 

reunião. Os que desejarem sugerir 

algum assunto para a pauta enviem, 

impreterivelmente até às 18 horas do dia 

16 de fevereiro, um e-mail para pg-

biq@icb.ufmg.br. 

Até o fechamento desta edição 

não havia novos avisos. Caso surjam a 

posteriori serão comunicados através do 

correio eletrônico para docentes e 

discentes, e para toda a comunidade no 

site www.pgbiq.icb.ufmg.br. 

Confiram agora os principais 

acontecimentos do programa. 

1. DEFESAS 

Defendeu em dezembro: 

18.12. Cecilia Almeida Marques 

Doutora em Ciências: Imunologia 

Parabéns por essa conquista! 

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 do Newsletter do 

programa!  

Para participar basta enviar um 

e-mail com sugestões de assuntos, 

observações, críticas construtivas e 

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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