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. O professor João Trindade 

Marques publicou o trabalho “Control of 

dengue virus in the midgut of Aedes 

aegypti by ectopic expression of the 

dsRNA-binding protein Loqs2”  no dia 29 

de outubro de 2018 na revista Nature 

Microbiology. O artigo é sobre a 

identificação de um novo gene no 

mosquito Aedes e explica a transmissão 

do vírus da Dengue. O título do trabalho 

traduzido para o português é “Controle 

do vírus da dengue no intestino médio 

do Aedes aegypti pela expressão 

ectópica da proteína de ligação ao 

dsRNA Loqs2”. 

Outro acontecimento 

importante é que estão abertas as 

inscrições para o premio de melhor 

vídeo (R$200,00) sobre tese ou 

dissertação do programa, trabalho pós-

doutoral ou trabalho de iniciação 

científica. Os vídeos devem ter em torno 

de 3 minutos, e devem conter um 

resumo de seu trabalho de forma que 

leigos possam entendê-lo, mas com o 

devido rigor científico. As inscrições 

estão abertas entre 15 de dezembro de 

2018 e 30 de junho de 2019.  

Todos podem se inscrever: ex-

alunos e alunos correntes, ex-residentes 

e residentes pós-doutorais atuais. 

Também podem se inscrever alunos de 

IC. O julgamento será feito em julho e o 

resultado divulgado em julho mesmo. 

Todos os vídeos serão postados na 

página do Programa. MUITO 

IMPORTANTE: os orientadores devem 

estar cientes e de acordo. 
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DECISÕES DO COLEGIADO 

A próxima reunião do colegiado  

será dia 28 de fevereiro. 

COMUNICAÇÃO ENTRE OS 

DISCENTES 

Informamos que os discentes 

que se interessarem podem participar de 

grupos online: no WhatsApp, e-mail do 

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. 

ACONTECIMENTOS ACADÊMICOS 

Confiram agora os principais 

acontecimentos do programa. 

1. DEFESAS 

Defenderam: 

04.02. Guilherme de Castro 

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 

Qualificaram em fevereiro: 

08.02. Sabrina de Almeida 

Lima. 

19.02. Viviane Correa Santos 

ENTRETENIMENTO  

Programas culturais em BH: 

Feira de livro que irá ocorrer na 

UFMG: 

https://www.soubh.com.br/age

nda/eventos/feira-universitaria-do-

livro-2019 

 

PARTICIPE 

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. 

NOTA DO EDITOR 

Bom início de ano para 

todos! 

 

          Isabela Velocini 
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