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DRA. CAROLINA NUNES DA SILVA CONCORRERÁ AOS 
PRÊMIOS CAPES DE TESE 2018 E UFMG DE TESES 2018 

 A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, CAPES, anualmente realiza o 

Prêmio CAPES de Tese. O  prêmio, a nível 

nacional, consagra os melhores 

trabalhos de doutorado por área de 

conhecimento e três trabalhos 

agrupados por grande área de 

conhecimento são escolhidos como 

melhores do ano. Serão premiados em 

2018 os trabalhos defendidos em 2017. 

Para saber mais sobre o Prêmio CAPES 

de Teses e conferir os ganhadores da 

última edição basta acessar o link: 

http://www.capes.gov.br/sala-de-

imprensa/noticias/8670-premio-capes-de-

tese-2017-consagra-melhores-trabalhos-de-

doutorado-do-pais.  

O Prêmio UFMG de Teses é 

semelhante ao Prêmio Capes de Tese, 

mas com algumas diferenças em relação 

à extensão e áreas de conhecimento. O 

prêmio é concedido apenas a trabalhos 

defendidos na UFMG, e é escolhido um 

trabalho para cada uma das três grandes 

áreas do conhecimento. Caso tenha 

interesse em saber mais sobre o Prêmio 

UFMG de Teses e conhecer os 

ganhadores da edição passada acesse o 

link: 

https://www.ufmg.br/prpg/noticia/gran

de-premio-ufmg-de-teses-2017/. 

O Programa de Pós-graduação 

em Bioquímica e Imunoligia, que este ano 

comemora 50 anos, e é classifcado como 

PROGRAMA 
DE PÓS-

GRADUAÇÃO 
EM 

BIOQUÍMICA 
E 

IMUNOLOGIA 

 
ICB – UFMG 

NESTA EDIÇÃO 
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nível 7 pela CAPES encontrou um grande 

desafio em relação aos prêmios 

mencionados, afinal o programa conta 

com grandes docentes e discentes que 

produzem ciência de alto nível. Os 

docentes e discentes do programa são 

reconhecidos internacionalmente. 

Diante disso foi aberto o Processo 

Seletivo para Escolha de Melhor Tese. 

Em 2017 foram defendidas 22 

teses. Os orientadores dos alunos que 

defenderam essas teses inscreveram-

nas para participar do processo seletivo. 

Das 22 teses defendidas, 17 foram 

inscritas. O processo   seletivo contou 

com uma banca examinadora formada 

por 11 docentes, sendo três de outros 

departamentos. Para obter mais 

informações do processo seletivo como 

inscritos, banca examinadora e outros 

basta clicar no link: 

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

ata.selecao.pdf.  

Após árduo processo o trabalho 

intitulado  “PnPP-19, um peptídeo 

desenhado a partir de uma toxina da 

aranha armadeira, potencializa a função 

erétil via NO/GMPc em animais 

normotensos, hipertensos e diabéticos” 

de autoria da Dra. Carolina Nunes da 

Silva, sob orientação da Profa. Dra. 

Maria Elena de Lima Perez Garcia foi o 

escolhido para concorrer aos Prêmios 

CAPES de Tese 2018 e UFMG de Teses 

2018. O resultado da premiação será 

divulgado no final do ano. 

A coordenação do programa 

sente-se honrada em indicar o trabalho 

da Dra. Carolina Nunes da Silva e 

parabeniza-a por essa conquista! 

O Colegiado de Pós-graduação 

em Bioquímica e Imunologia reuniu-se 

no dia 20 de junho. Confiram as decisões 

tomadas na reunião. Acessem: 

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

iaodocolegiadojunho.pdf.  

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 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. 

Confiram agora os principais 

acontecimentos do programa. 

1. DEFESAS 

Defenderam em junho: 

13.06. Emanuele Guimarães 

Silva. Doutora em Ciências: 

Imunologia; 

29.06. Carolina Rego Rodrigues. 

Mestra em Bioquímica e 

Imunologia. 

Parabéns por essa conquista! 

2. EXAMES DE 

QUALIFICAÇÃO 

Qualificaram em junho: 

12.06. Marcela Helena 

Gonçalves Pereira de Oliveira 

14.06. Patrícia Donado Vaz de 

Melo. 

Parabéns por ultrapassar mais 

essa etapa! 

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! 

DECISÕES DO COLEGIADO 

ENTRETENIMENTO 

ACONTECIMENTOS 
ACADÊMICOS 

AVISOS IMPORTANTES 
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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. 
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