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PROFA. DRA. RAFAELA SALGADO FERREIRA RECEBE 
PRÊMIO INTERNACIONAL 

Profa. Dra. Rafaela Salgado Ferreira 

Aconteceu no dia 31 de março a 

entrega do prêmio International Rising 

Talent (IRT). O prêmio de nível 

internacional é entregue a jovens 

pesquisadoras com intuito de incentiva-

las a presença de mulheres no ambiente 

de pesquisa. O IRP é organizado pela 

Fundação L’Oreal. A fundação também 

organizou o L'Oréal-UNESCO-ABC Para 

Mulheres Na Ciência 2017 , um programa 

nacional com o mesmo intuito de 

incentivo que o IRT. 

Em 2017 a Profa. Dra. Rafaela 

Ferreira foi uma das escolhidas do 

programa L'Oréal-UNESCO-ABC Para 

Mulheres Na Ciência. 

http://www.loreal.com.br/imprensa/not

%C3%ADcias/2017/out/para-mulheres-

na-ciencia-2017. Após participação no 

programa, recebeu indicação para o 

International Rising Talent (IRT), e foi 

uma das 15 ganhadoras. São escolhidas 

anualmente 15 jovens pesquisadoras, 

três para cada região do mundo (África e 

Estados Árabes, Ásia e Pacífico, Europa, 

América Latina e América do Norte). 

http://www.loreal.com.br/imprensa/not

%C3%ADcias/2018/mar/rising-talents.  

A Profa. Dra. Rafaela Ferreira 

desenvolve uma pesquisa que busca 

novos tratamentos para o vírus da Zika e 

para doença de Chagas. Como destacou 

o jornal eletrônico da BBC Brasil, as 

doenças pesquisadas são negligenciadas 
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pela indústria farmacêutica. Apesar 

disso a pesquisadora investe na 

pesquisa, pois em sua concepção “a 

ciência pode mudar a realidade vivida 

pelas populações carentes”, como 

declarou ao jornal. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-

43549843.  

O Programa de Pós-Graduação 

em Bioquímica e Imunologia sente-se 

orgulhoso em contar com essa grande 

pesquisadora em sua equipe de 

docentes. É confortante saber que além 

de uma grande profissional, temos 

vinculada ao programa uma pessoa 

admirável, que não mede esforços para 

tornar a vida dos brasileiros melhor, em 

especial os mais carentes, que são os 

que mais sofrem com o vírus da Zika e a 

Doença de Chagas.  

 O Colegiado de Pós-graduação 

em Bioquímica e Imunologia reuniu-se 

no dia 25 de abril. Confiram as decisões 

tomadas na reunião. Acessem: 

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

reuniaodocolegiadoabril.pdf. 

A próxima reunião do colegiado 

está agendada para 27 de junho de 2018, 

quarta-feira, às 13h30min horas na sala 

de reuniões. Desde já convidamos todos 

os docentes a participarem da reunião. 

Os que desejarem sugerir algum assunto 

para a pauta enviem, impreterivelmente 

até às 18 horas do dia 22 de junho, um e-

mail para pg-biq@icb.ufmg.br 

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 abril: 

03.04. Natália Alves Souza 

Carvalhais. Mestra em Bioquímica e 

Imunologia 

05.04. Ruth Maria Samaniego 

Valdez. Mestra em Bioquímica e 

Imunologia 

10.04. Bruno Galvão Filho. 

Doutor em Ciências: Imunologia 

13.04. Matheus Guimarães 

Hofner. Mestre em Bioquímica e 

Imunologia 

Parabéns por essa conquista! 

2. EXAMES DE 

QUALIFICAÇÃO 

Qualificaram em abril: 

11.04. Ricardo Cambraia 

Parreira 

11.04. Diego Rodney Rodrigues 

de Assis 

12.04. Laila Sampaio Horta 

18.04. Edleusa Marques Lima 

Batista 

27.04. Nailma Silva Aprigio dos 

Santos 

Parabéns por ultrapassarem 

mais essa etapa! 

A vida acadêmica não é algo 

fácil. O que acham de dar uma pausa 

para relaxar? 

DECISÕES DO COLEGIADO 

AVISOS IMPORTANTES 

ENTRETENIMENTO 

ACONTECIMENTOS 
ACADÊMICOS 
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Confiram nos links abaixo 

ótimos programas culturais em BH! 

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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