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- Estão abertas as inscrições para as seleções de alunos
de mestrado e doutorado pelo PPGBioCel
Inscrições para o mestrado: até 28/06/2019
Exame de seleção: 2 a 4/07/2019
Inscrições para o doutorado: até 25/06/2019
Exame de seleção: 17 a 19/07/2019
Informações: http://pgbiologiacelular.icb.ufmg.br

Prof. Alexander Birbrair do PPGBioCel foi um dos 12
cientistas selecionados pelo Instituto Serrapilheira
para receber um grant no valor de R$1mi
Prof. Birbrair foi um dos doze selecionados pelo Instituto
Serrapilheira para receber um grant no valor de R$1 mi
pelo projeto “Regulação do câncer pelo Sistema nervoso
periférico”. Parabéns Alexander! Muito merecido! Conte
com o PPGBioCel!

Ajude-nos a divulgar!
- A secretaria do PPGBioCel está com uma equipe nova!
Você já os conheceu? Edmar chegou para substituir
Rhuanna (que pediu exoneração do cargo). Além da
queridíssima Paula, estamos contando também com a
Taynara, a nossa cruz vermelha. Super equipe! Obrigada
pessoal!

Quem defendeu?
- Rafael Leite Alves, orientado pelo Prof. Anderson
Ferreira: “Efeitos do treinamento físico aeróbico na
função cardíaca, capacidade funcional, comportamento
depressivo e níveis de neurotrofinas em camundongos
infectados pela cepa Y do Trypanosoma cruzi.”
Uma equipe brilhante de alunos de mestrado e
doutorado do PPGBioCel está organizando um curso
de férias sobre o câncer. Por favor, nos ajudem a
divulgar!

- Lucas Felipe Fernandes Bittencourt, orientado pela
Profª. Lucíola Barcelos: “Redução na expressão da
proteína G3BP1 de grânulos de estresse sensibiliza células
de glioblastoma tratadas com quimioterápicos.”

O evento tem como objetivo levar conhecimentos
relacionados ao câncer a estudantes de cursos da área
da saúde, assim como demonstrar as diferentes técnicas
realizadas no desenvolvimento de pesquisas em
Biologia Celular do Câncer na UFMG e abordar assuntos
atuais nessa temática.

- Fernando Felicioni, orientado pela Profª. Fernanda
Almeida: “Implicações do consumo crônico de dieta de
baixo teor proteico durante a gestação sobre a fertilidade,
a morfologia placentária e suas consequências sobre a
prole em camundongos heterogênicos.”

Inscrições:
https://www.sympla.com.br/vii-curso-deferias-do-programa-de-pos-graduacao--em-biologiacelular__520909

Você está sabendo???
- Que o PPGBioCel realiza SEMINÁRIOS TODAS AS 3AS
FEIRAS, às 13h, na sala Prof. Hugo Godinho (J2-258)!!
Você não precisa estar matriculado na disciplina ou ter
alunos apresentado seminários para participar! Todos são
muito bem vindos! Esta é uma excelente oportunidade
de nos encontrar, conhecer os trabalhos que estão sendo
desenvolvidos! Almoce mais cedo, saia da sua toca, venha
nos ver!
- O Departamento de Morfologia está com 4 vagas
abertas para a contratação de professor substituto! São
para as áreas de Citologia e Histologia, Anatomia
Humana, Anatomia Veterinária e Neuroanatomia.

PARABÉNS MENINOS!
DESEJAMOS MUITO SUCESSO PRA VOCÊS!

Quem chegou?
Aluno

Orientador

Diana Oliveira

Rodolfo Giunchetti

Bruna Oliveira

Aline Miranda

Caroline Machado

Aline Miranda

Leonardo de Oliveira

Cristina Guatimosim

Rafael Silva Lima

Juliana Estanislau
SEJAM MUITO BEM VINDOS!

