Grupo
Arthromint
Encontro Virtual - 2021
04 e 05 de agosto
https://sbpz.org.br/arthromint/
Olá Arthromíntic@s!
Esperamos que todos estejam bem! Está chegando a hora de mais um Encontro
Anual do Grupo Arthromint!
Com a persistência da pandemia de Covid-19, nosso Encontro Anual do Grupo
Arthromint deste ano será realizado novamente de forma virtual para que a
gente possa, mais uma vez, compartilhar muito conhecimento!
Reservem as datas nas suas agendas e fiquem ligados em nossas redes sociais!

Inscrições gratuitas: de 20 de junho a 20 de julho de 2021
No ato da inscrição, cada aluno ou pós-doc deverá submeter um resumo do trabalho a ser
apresentado no evento (vide modelo no site).
Por se tratar de um evento online, as inscrições serão gratuitas. Mais uma vez sugerimos que
sejam feitas doações: https://www.panelacheiasalva.com.br/

Programa:
1º dia: 04/08/2021
09:30 h

Abertura

10:00-11:00 h

Palestra

Coordenadores
Virtual 2021

do

Encontro

Dr. Alejandro Cabezas-Cruz
“Anti-tick microbiota vaccines, the
future of ticks and tick-borne
pathogens control?”
11:00-12:00 h

Palestra
"How to get rid of a parasite: Innate
immune responses in Anopheles
mosquitoes"

14:00-17:00 h

National Research Institute for
Agriculture, Food & Environment
(INRAE), Paris, France

Mesas aleatórias (sessão 1)

2º dia: 05/08/2021

Dra. Ana Beatriz Barletta
Ferreira
National Institutes of Health
(NIH), Bethesda, United States

09:00-12:00 h

Mesas temáticas

14:00-17:00 h

Mesas aleatórias (sessão 2)

Links para as palestras e para as mesas aleatórias e temáticas:
❖ As palestras serão transmitidas no canal
(https://www.youtube.com/c/Arthromint).

do

Arthromint

do

Youtube

❖ Para as mesas aleatórias, cada estudante ou pós-doc deverá preparar uma
apresentação no Power Point (5-6 slides) com uma breve introdução do seu projeto,
bem como o conjunto de resultados/conclusões a ser discutido. As mesas aleatórias
serão realizadas por videoconferências criadas e coordenadas por 1-2 pesquisadores
via plataformas como Google Meets, Webconf, Zoom, etc.
❖ As mesas temáticas serão organizadas por pesquisadores que coordenarão uma
discussão em um assunto específico. Assim como as mesas aleatórias, as mesas
temáticas serão realizadas por videoconferências criadas e coordenadas por um
pesquisador via plataformas como Google Meets, Zoom, Webconf, etc.

Coordenadores: Andrea Fogaça (USP) e Itabajara Vaz-Jr (UFRGS)
Colaboradora: Daniele Castro (FIOCRUZ)
Secretário: Emerson de Avelar

