
 

 

Certificamos que Daiana dos Reis Pelegrine participou como ouvinte do Seminário 

intitulado “Influência de dietas ricas em carboidratos e lipídeos sobre os transtornos de 

ansiedade e depressão”, proferido por Daniele Cristina de Aguiar. A referida atividade foi 

promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 28 de maio de 2019, com carga horária de 1 

(uma) hora. 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019.

20190313 

 



 

 

Certificamos que Daiana dos Reis Pelegrine participou como ouvinte do Seminário 

intitulado “Estratégias para a descoberta de novos tratamentos para a toxoplasmose 

aguda e crônica”, proferido por Hani Camille Yehia. A referida atividade foi promovida pelo 

Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais, no dia 24 de setembro de 2019, com carga horária de 1 (uma) 

hora. 

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2019.

20190501 

 



 

 

Certificamos que Daniela Alves Pereira participou como ouvinte do Seminário intitulado “O 

que são seres vivos”, proferido por Romeu Cardoso Guimarães. A referida atividade foi 

promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 9 de março de 2019, com carga horária de 1 

(uma) hora. 

Belo Horizonte, 9 de março de 2019.

20190080 

 



 

 

Certificamos que Daniela de Laet Souza participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Vírus Gigantes de DNA: Expandindo os Limites da Virosfera”, proferido por Jônatas 

Santos Abrahão. A referida atividade foi promovida pelo Núcleo de Assessoramento à

Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no 

dia 23 de abril de 2019, com carga horária de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2019.

20190146 

 



 

 

Certificamos que Daniela de Laet Souza participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Influência de dietas ricas em carboidratos e lipídeos sobre os transtornos de 

ansiedade e depressão”, proferido por Daniele Cristina de Aguiar. A referida atividade foi 

promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 28 de maio de 2019, com carga horária de 1 

(uma) hora. 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019.

20190314 

 



 

 

Certificamos que Danmela Ribeiro de Sousa participou como ouvinte do Seminário 

intitulado “Imunidade inata e progressão do câncer de mama: desafios, resultados e 

perspectivas”, proferido por Diego Carlos dos Reis. A referida atividade foi promovida pelo 

Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais, no dia 27 de agosto de 2019, com carga horária de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019.

20190468 

 



 

 

Certificamos que David Costa Peixoto participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Sinalização de Cálcio: o fígado em foco”, proferido por Maria de Fátima Leite. A referida 

atividade foi promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 14 de maio de 2019, com carga 

horária de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

20190224 

 



 

 

Certificamos que Débora de Meneses Souza de Oliveira participou como ouvinte do 

Seminário intitulado “Imunidade antiviral e competência vetorial em mosquitos Aedes 

sp.”, proferido por João Trindade Marques. A referida atividade foi promovida pelo Núcleo 

de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais, no dia 11 de junho de 2019, com carga horária de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 11 de junho de 2019.

20190364 

 



 

 

Certificamos que Débora Gonzaga Martins participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Gerenciamento de resíduos no ICB: Responsabilidade de quem?”, proferido por Maria 

Aparecida Campana Pereira. A referida atividade foi promovida pelo Núcleo de 

Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais, no dia 26 de março de 2019, com carga horária de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 27 de março de 2019.

20190017 

 



 

 

Certificamos que Debora Lima Santos participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Influência de dietas ricas em carboidratos e lipídeos sobre os transtornos de 

ansiedade e depressão”, proferido por Daniele Cristina de Aguiar. A referida atividade foi 

promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 28 de maio de 2019, com carga horária de 1 

(uma) hora. 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019.

20190315 

 



 

 

Certificamos que Débora Lima Santos participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Gerenciamento de resíduos no ICB: Responsabilidade de quem?”, proferido por Maria 

Aparecida Campana Pereira. A referida atividade foi promovida pelo Núcleo de 

Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais, no dia 26 de março de 2019, com carga horária de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 27 de março de 2019.

20190018 

 



 

 

Certificamos que Débra Munique Costa participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Entendendo o papel dos microRNAs na saúde e na doença e através da biologia”, 

proferido por Ludmila Rodrigues Pinto Ferreira Camargo. A referida atividade foi 

promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 13 de agosto de 2019, com carga horária de 

1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2019.

20190403 

 



 

 

Certificamos que Deivison Fernandes Almeida Andrade participou como ouvinte do 

Seminário intitulado “Vírus Gigantes de DNA: Expandindo os Limites da Virosfera”, 

proferido por Jônatas Santos Abrahão. A referida atividade foi promovida pelo Núcleo de 

Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais, no dia 23 de abril de 2019, com carga horária de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2019.

20190147 

 



 

 

Certificamos que Doris Moreira Abrão participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Influência de dietas ricas em carboidratos e lipídeos sobre os transtornos de 

ansiedade e depressão”, proferido por Daniele Cristina de Aguiar. A referida atividade foi 

promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 28 de maio de 2019, com carga horária de 1 

(uma) hora. 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019.

20190316 

 



 

 

Certificamos que Douglas Alves Melgaço participou como ouvinte do Seminário intitulado 

“Sinalização de Cálcio: o fígado em foco”, proferido por Maria de Fátima Leite. A referida 

atividade foi promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 14 de maio de 2019, com carga 

horária de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

20190225 

 



 

 

Certificamos que Douglas Henrique Soares Siqueira participou como ouvinte do Seminário 

intitulado “Entendendo o papel dos microRNAs na saúde e na doença e através da 

biologia”, proferido por Ludmila Rodrigues Pinto Ferreira Camargo. A referida atividade 

foi promovida pelo Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 13 de agosto de 2019, com carga horária 

de 1 (uma) hora. 

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2019.

20190404 

 


