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 Bioética: um pilar para a docência e a pesquisa   

       O PPGB oportunizou nesse semestre a 
disciplina optativa Bioética, ministrada pelos 
professores Lissiana Magna, Vicente Pinto e 
Igor Castro, coordenador do mestrado.  
       “Foi importante dialogarmos sobre os 
impasses éticos em pesquisas com humanos 
e animais, para minimizar a dor e o 
sofrimento. Além disso, aprendemos como 

submeter protocolos para um CEP ou CEUA”, 
comentou Rômulo Melo, aluno do PPGB. 

Vivência em Biotecnologia na Europa:  

rica oportunidade de aprendizado e contatos 

       O aluno do PPGB, Victor Aragão, vivenciou uma imersão 
única em eventos e laboratórios de Biotecnologia na Europa 
entre junho e julho de 2016. “A experiência foi ótima. No 
evento Biofilms 7 em Portugal, vi pesquisas que são fronteira 
do conhecimento, com técnicas que só lia em artigos e 
conversei com autores que tenho admiração. Na Conferência 
Internacional de Antimicrobianos na Espanha, meu 
orientador, Prof. Dr. Victor Carneiro, apresentou resultados 
sobre pesquisa envolvendo antibióticos e nanopeptídeos. O 
trabalho foi muito elogiado, tivemos chance de discutir 
metodologias e nos atualizarmos. No Hospital Universitário 
de Groningen, Holanda, realizei experimentos parciais com o 
grupo de pesquisa de Biofilmes de lá, que é referência e um 
dos maiores produtores de artigos temáticos no mundo”.  

       “Com certeza, indico a experiência. A receptividade foi boa e consideram os brasileiros 
bem criativos. A internacionalização é uma urgência”, concluiu o mestrando Victor Aragão. 



Nova seleção para nova turma de mestrado 2017 

Quem somos 

Foto edilda (perto 
do computador), 
pronta para 
atendimento 

      Olá, sou Edilda Albuquerque, secretária do PPGB. Sou 
servidora da UFC desde 1986 e trabalho neste setor desde 
2010. Sou responsável pelo controle e registro acadêmico 
do aluno, desde seu ingresso até a conclusão do curso. 
       Estou sempre à disposição para que possamos 
atendê-lo com agilidade e eficiência. Precisando, conte 
conosco! 

       O PPGB abrirá inscrições para processo seletivo para 
o curso de Mestrado em Biotecnologia da UFC Sobral 
(Conceito 4 pela CAPES) a partir de 3 de outubro de 
2016. Serão ofertadas 8 vagas para 2017, nas linhas de 
pesquisa Macromoléculas e Microbiologia Aplicada. 
Informações: www.ppgb.ufc.br. 

Participação de  

mestranda do PPGB-UFC  

em congresso nacional  

de Medicina Tropical 

       A mestranda Ana Jessyca Morais, 
orientada pelo Prof. Dr. Vicente de Paulo 
Teixeira Pinto, representou o Programa de Pós-
graduação em Biotecnologia apresentando 3 
trabalhos científicos, produtos de suas 
pesquisas na UFC Sobral, no 52º. Congresso de 
Medicina Tropical em Maceió, Alagoas. 
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