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BBC Especial de Fim de Ano

A Biocel deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero ano novo!
Mais um ano se encerra... e quanta coisa boa aconteceu para o PPGBioCel neste ano! Não foi um ano
fácil, mas estamos conseguindo mostrar nossa força, quer ver?

O que rolou em 2019....
Para começar, nossa função primordial foi cumprida
com sucesso: foram 14 defesas de mestrado e 18 de
doutorado em 2019! Com relação à produção
científica, produzimos, até o momento, 135 artigos.
Mesmo em um ano difícil para a ciência e a pósgraduação brasileira!

Por tudo o que estamos realizando, fomos colocados
como o melhor Programa de Pós-Graduação na
área CB1 da CAPES na avaliação de meio termo
realizada este ano!

Nossos professores foram premiados! Entre eles, o
professor Alexander Birbrair, que foi selecionado pelo
Instituto Serrapilheira como um dos 12 jovens
pesquisadores de destaque no Brasil; e a professora
Aline Miranda, uma das ganhadoras do prêmio da
L’Oreal de “Mulheres na Ciência”. Tivemos ainda o
professor Gustavo Menezes, que recebeu uma
medalha de honra ao mérito odontológico do CROMG.
Nós tivemos ainda vários alunos premiados! Com isso,
nosso grupo conseguiu prêmios, na UFMG e no mundo!
Só fera por aqui! E agora temos mais um membro
afiliado da ABC, o professor Flávio Amaral! Quanta
gente que brilha!

Em 2020 o PPGBioCel fará 47 anos! Estamos
planejando cursos internacionais, aulas com
estrangeiros, a criação de um canal no YouTube
para divulgar ciência... enfim, planejando ampliar
nossos horizontes do conhecimento em Biologia
Celular e aproximar o mundo dessa equipe
maravilhosa! Além disso, vem uma coordenação
nova por aí, cheia de novas ideias, novo gás,
levando esse grupo talentoso rumo ao 7. Que 2020
seja um ano de muita paz, saúde e prosperidade
para todos do PPGBioCel e suas famílias!

2019 também fica marcado por nosso curso teóricoprático de férias “Câncer: desafios do século XXI”, que
foi inteiramente organizado por nossos alunos. Foi um
sucesso!

Erika Jorge

Novos doutores
Dra. Juliane dos Santos Amorim
Orientada por Débora d’Avila Reis
Dra. Ariane Barros Diniz
Orientada por Gustavo Menezes
Dr. Kennedy Bonjour de Oliveira Ferreira
Orientado por Rossana Melo
Dr. Hugo Werner Huth
orientado pelo Alfredo Goes

Premiações
Anna Carolina Paganini Guañabens
Prêmio Zigman Brener de melhor trabalho.
XXXV Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Protozoologia/ XLVI Reunião Anual da
Pesquisa Básica em Doença de Chagas
Bruna de Toledo Maria
Melhor apresentação categoria pósgraduação
VII SABM UFMG

O que esperar de 2020?

Abraços,

e Vanessa Pinho

Publicações
Rafael Lima, orientado por Juliana Estanislau e Paula
Rocha.
An overview about DNA methylation in childhood
obesity: Characteristics of the studies and main
findings.
Julliane Vasconcelos, orientada por Cristina
Guatimosim.
Increased oxidative stress and CaMKII activity
contribute to electro-mechanical defects in
cardiomyocytes from a murine model of Huntington's
disease.
Íria dos Santos, orientada por Erika Jorge.
Didelphis albiventris: an overview of unprecedented
transcriptome sequencing of the white-eared
opossum.
Fique ligado no Instagram da @ppgbiocelufmg e
confira mais conteúdos exclusivos!

bbcbiocelufmg@gmail.com
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