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Ana Cristina Nogueira de 

Freitas (pós doutoranda) e Steve 

Peigneur (doutorando), ambos do 

Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica e Imunologia do ICB/UFMG e 

sob supervisão/orientação da Profa. 

Maria Elena de Lima, foram premiados 

no Congresso da IST/2018, realizado em 

Yerevan, na Armênia, em setembro 

passado. Ambos os acadêmicos 

apresentaram trabalhos com 

toxina/peptídeo derivados do veneno da 

“aranha armadeira” Phoneutria 

nigriventer. O trabalho apresentado pelo 

doutorando Steve, intitulado: 

“Phoneutria nigriventer spider toxin 

PnTx2-1 (delta-ctenitoxin-Pn1a) is a 

modulator of sodium channel gating”,  

avaliou o efeito modulador da toxina 

PnTx2-1 sobre diferentes isoformas de 

canais para sódio. O trabalho 

apresentado pela pós-doutoranda Ana 

Cristina, intitulado “Antinociceptive 

effect induced by a PnPP-19 derivative: 

new insights into venom peptides 

targeting opioid receptors”, estudou o 

efeito antinociceptivo de um peptídeo 

(PnPP-19) derivado da toxina PnTx2-6. 

Outra notícia é que a  

doutoranda Hirla Karen Fialho Henriques 

ganhou, no dia 25 de novembro de 2018 

em Lisboa, o Prêmio Melhor 

Comunicação-Nutrição no 22o 

CONGRESSO PORTUGUÊS DE 

OBESIDADE com o trabalho “P56 Efeito 
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do consumo de macronutrientes na 

composição corporal de pacientes 

bariátricos e sua relação com o SNP rs 

9939609 do gene FTO”. 

Foto da aluna Hirla ganhando   

o certificado: 

 

DECISÕES DO COLEGIADO 

O Colegiado de Pós-graduação 

em Bioquímica e Imunologia não irá se 

reunir em Dezembro. A próxima reunião  

será em fevereiro e ainda não foi 

decidido em qual dia irá ocorrer. 

AVISOS IMPORTANTES 

50 anos do Programa de Pós-

graduação em Bioquímica e 

Imunologia 

Em comemoração aos 50 anos 

do Programa de Pós-graduação em 

Bioquímica e Imunologia estão 

acontecendo 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 está acontecendo.  

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. 

1. DEFESAS 

Defenderam: 

22.11. Luisa Lemos dos Santos. 

Doutora em Ciências: 

Imunologia; 

2. EXAMES DE 

QUALIFICAÇÃO 

Qualificaram em novembro: 

23.11. Willian dos Reis Bertoldo 

. 

ENTRETENIMENTO E 

AJUDA ACADÊMICA 

Programas culturais em BH: 

http://www.belohorizonte.mg.

gov.br/pra-curtir-bh/agenda-cultural 

A seguir a sugestão é o canal 

“Muro Pequeno”, nesse vídeo são 

abordadas questões de saúde mental na 

universidade: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kZiUP1aG16Y 

É necessário que todos os 

estudantes estejam conscientes da 

importância de cuidar da saúde mental. 

Assim, procurando ajuda psicológica e 

psiquiátrica quando necessário. 

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 

 Espero que vocês 

estejam gostando da minha 

participação como escritora da 

Newsletter. Até o ano que vem! 

 

          Isabela Velocini 

 

 

O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO DESEJA A TODOS OS 

DISCENTES E DOCENTES UM FELIZ 

NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!
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