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. O professor João Trindade
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estar cientes e de acordo.
sobre

tese

ou
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2018 e 30 de junho de 2019.
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Programas culturais em BH:

DECISÕES DO COLEGIADO
A próxima reunião do colegiado
será dia 28 de fevereiro.

Feira de livro que irá ocorrer na
UFMG:

COMUNICAÇÃO ENTRE OS
DISCENTES
Informamos que os discentes

https://www.soubh.com.br/age
nda/eventos/feira-universitaria-dolivro-2019

que se interessarem podem participar de
grupos online: no WhatsApp, e-mail do

PARTICIPE

Google ou Facebook.
O grupo foi criado pela Viviane
e pelo Allysson. Para mais informações
podem entrar em contato com a
secretária ou com os dois alunos.

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

ACONTECIMENTOS ACADÊMICOS
Confiram agora os principais

observações, críticas construtivas e
elogios para pg-biq@icb.ufmg.br.

NOTA DO EDITOR

acontecimentos do programa.

Bom início de ano para

1. DEFESAS
todos!
Defenderam:
04.02. Guilherme de Castro

Isabela Velocini

Maia. Mestre em Bioquímica e
Imunologia,

área

de

concentração: Imunologia.
18.02.

Lorena

Gusmão

Alvarenga de Andrade. Doutor
em Ciências: Bioquímica.
2. EXAMES

DE

QUALIFICAÇÃO

EQUIPE NEWSLETTER

Qualificaram em fevereiro:
08.02. Sabrina

de

Almeida

Lima.
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