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1.

Projeto UFMG & Escolas

o tema “Quem é o mosquito da

Educando para a Ciência" está voltado

2.

Decisões do Colegiado.

dengue?” acontecerá no ICB entre 17 e

para o estabelecimento de um novo

3.

Avisos Importantes.

20 de julho, patrocinado pelo INCT

espaço

de

intercâmbio

entre

Dengue e sediado no programa de Pós-

pesquisadores do Instituto de Ciências

4. Acontecimentos Acadêmicos.

graduação em Bioquímica e Imunologia.

Biológicas da UFMG (docentes da

5. Entretenimento.

Estudantes da rede pública virão ao ICB

UFMG) e estudantes e professores

6. Participe

para realizarem experimentos sobre o

atuantes em instituições de ensino

assunto

fundamental

e

responderem,

afinal,

a

e

médio,

públicas

e

pergunta: quem é esse mosquito?

privadas, do Estado de Minas Gerais.

Fiquem

Busca-se

de

olho

no

site

o

desenvolvimento

do

https://www2.icb.ufmg.br/ufmgescolas/,

pensamento científico, crítico e criativo

para inscrições para participar do curso

em estudantes e professores e a

ou para serem monitores (estudantes de

identificação de jovens talentos para a

graduação

Ciência.

e

pós-graduação).

Em

especial,

interessa-nos

Professores que quiserem integrar o

proporcionar oportunidades para que

projeto também são bem-vindos.

jovens estudantes e professores de
escolas
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Universidades

Confiram agora os principais

Por Leda Quercia Viera

realizações

profissionais, mesmo em um ambiente

ACONTECIMENTOS
ACADÊMICOS

públicas das cinco regiões do país.

com mais competência e dignidade,
colaborando

em

acontecimentos do programa.

DECISÕES DO COLEGIADO

1.

sócio-econômico desfavorável.

que respiramos? O mundo é dos
micróbios? O que há de Ciência na
cozinha? Estes foram alguns dos temas
abordados em cursos anteriores. Os
professores

e

alunos

que

em Bioquímica e Imunologia reuniu-se

Qualificou em maio:

no dia 23 de maio. Confiram as decisões
tomadas

na

reunião.

15.05. Marcelo Coutinho de

Acessem:

Miranda

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

Parabéns por ultrapassar mais

se

matricularem no curso devem ter a

DE

QUALIFICAÇÃO

O Colegiado de Pós-graduação
Por que nos alimentamos? Por

EXAMES

essa etapa!

AVISOS IMPORTANTES

expectativa de estar a maior parte do
tempo realizando experimentos em
laboratório. Não serão ministradas aulas

graduação

regulares nem será feita uma reciclagem

Imunologia

de conteúdo. Ocasionalmente, algumas
palestras

serão

apresentadas

por

professores do Instituto. A essência do
curso é a formulação de perguntas que
possam ser respondidas de modo
experimental em nossos laboratórios.
Por este motivo, o próprio tema do
curso é normalmente uma pergunta.
Então está feito o convite: venha
transformar

suas

perguntas

em

Bioquímica

e

A vida acadêmica não é algo
fácil. O que acham de dar uma pausa

Em comemoração aos 50 anos

para relaxar?

do Programa de Pós-graduação em
Bioquímica

e

Imunologia

estão

Confiram

nos

links

abaixo

ótimos programas culturais em BH!

acontecendo alguns eventos alguns
http://belohorizonte.mg.gov.br

eventos como seminários, workshops,
cursos e etc. Fiquem atentos ao e-mail e

/categorias/belotur-0

acessem a página do programa para não
perderem

nada

do

que

http://www.soubh.com.br

está
http://www.sescmg.com.br/wp

acontecendo.

e

curiosidades científicas em experiências

ENTRETENIMENTO

50 anos do Programa de Pós-

s/portal/sescmg/unidades/unidades_cul
Caso surjam novos avisos serão

de laboratório! O nosso curso se baseia

comunicados

através

do

em um modelo implementado com

eletrônico para docentes e discentes, e

sucesso pelos Professores Leopoldo de

para toda a comunidade no site

Meis da UFRJ e Paulo Arruda da

www.pgbiq.icb.ufmg.br.

tura/sesc_palladium

correio
http://www.cinetheatrobrasil.c
om.br

UNICAMP. Atualmente, este modelo se
expandiu muito e já existem cursos
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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.
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