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ALINE MIRANDA - Ganhadora do prêmio “Para mulheres na Ciência”
“Essa visibilidade gerada pelo prêmio projeta o departamento e a
Universidade para todos os cantos do Brasil, não só para o nicho
acadêmico, mas para toda a comunidade.”
O programa “Para Mulheres na Ciência”, da Fundação L'oréal em parceria com
a UNESCO e a Academia Brasileira de Ciências (ABC), tem premiado grandes
pesquisadoras brasileiras. Nessa última edição umas das agraciadas com o
Prêmio foi a professora Aline Miranda, que ingressou como docente no nosso
departamento em 2016, e que vem desenvolvendo um trabalho translacional
sobre traumatismo craniano que pode ter impacto na alteração de protocolos de
assistência a pacientes nos hospitais. A nossa equipe conversou com a professora
a respeito do Prêmio.
Como você se sente em ter sido premiada? Qual importância desse prêmio para o Departamento de
Morfologia e para a comunidade acadêmica da UFMG?
Esse prêmio é muito significativo para nós mulheres cientistas por ser voltado para a luta feminina, ao
empoderamento feminino. Portanto, me sinto extremamente feliz e honrada por ter sido uma das
contempladas. Além disso, prêmios que têm essa divulgação projetam o departamento e a Universidade
para todos os cantos do Brasil, não só para o nicho acadêmico, mas para toda a comunidade. Representa,
além de tudo, uma voz importante dentro de um contexto atual em que a ciência e as Universidades, em
especial as públicas, têm sido tão injustamente ameaçadas e vítimas de um discurso pautado no ódio,
calúnias e falácias.
Quer ler a entrevista completa? Fique ligado no Instagram da @ppgbiocelufmg

Publicações
Izabela Galvão, orientada por Vanessa Pinho
ROCK Inhibition Drives Resolution of Acute
Inflammation by Enhancing Neutrophil Apoptosis
André Figueiredo, orientado por Guilherme Costa
Prepubertal PTU-treatment in rat increases Sertoli
cell number and sperm production
Rafael Alves, orientado por Gleide Avelar
Physical training improves exercise tolerance,
cardiac function and promotes changes in
neurotrophins levels in chagasic mice

Novos mestres e doutores
MSc. Thaiza Aline Pereira Santos
orientada por Rodolfo Giunchetti
Dr. Lourenço Almeida Savassi
orientado por Nilo Bazzoli
Dr. William Antônio Gonçalves
orientado por Vanessa Pinho

Parabéns aos nossos novos doutorandos!
Ayodeji Ojo
Oteyola

Mayara
Belchior Bezerra

Premiações
Thaís de Mérici Domingues e Paula
YM Loke New Investigator Travel Award
Thais Garcia Santos
ELSEVIER New Investigator Awards

Eventos
II Jornada Fertitech de Reprodução Humana
Assistida - Workshop de Espermatologia – 19 de
outubro de 2019, Belo Horizonte
VII SABM: A interdisciplinaridade das ciências
biomédicas na indústria 4.0 – 30 de outubro a 01
de novembro de 2019, Belo Horizonte
WORKSHOP SPRINT-FAPESP: Molecular, Cellular
and Behavioral Aspects of Neurological Disorders
– 25 e 26 de novembro de 2019, São Paulo

HAPPY HOUR PPG BIOCEL!
31 de outubro às 18h no FILÉ
Av. Fleming, 271, Ouro Preto
Publicou algum trabalho? Ganhou algum prêmio?
Conta pra gente através do e-mail
bbcbiocelufmg@gmail.com

Alinne Costa | Betânia Alvarenga | Caroline Machado | Bruna Maria| Hipácia Werneck | Rafael Lima| Érika Cristina Jorge | Vanessa Pinho

