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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica <ppgel@ufsj.edu.br>

UFSJ abre 2º Período Remoto Emergencial com pesquisadoras de renome
internacional 
1 mensagem

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação <prope@ufsj.edu.br> 1 de fevereiro de 2021 08:00
Para: FQMAT <fqmat@ufsj.edu.br>, PGDPLAT <pgdplat@ufsj.edu.br>, PGE <pge@ufsj.edu.br>, PGENF
<pgenf@ufsj.edu.br>, PGHIS <pghis@ufsj.edu.br>, PIPAUS <pipaus@ufsj.edu.br>, PMBqBM <pmbqbm@ufsj.edu.br>,
PPBE <ppbe@ufsj.edu.br>, Mestrado Educacao <mestradoeducacao@ufsj.edu.br>, PPGAC <ppgac@ufsj.edu.br>,
PPGBiotec <ppgbiotec@ufsj.edu.br>, PPGCA <ppgca@ufsj.edu.br>, PPGCC <ppgcc@ufsj.edu.br>, PPGCF
<ppgcf@ufsj.edu.br>, PPGCM <ppgcm@ufsj.edu.br>, PPGCS <ppgcs@ufsj.edu.br>, PPGEL <ppgel@ufsj.edu.br>,
PPGEOG <ppgeog@ufsj.edu.br>, PPGEQ <ppgeq@ufsj.edu.br>, PPGF <ppgf@ufsj.edu.br>, PPGFIL
<ppgfil@ufsj.edu.br>, PPGMQ <ppgmq@ufsj.edu.br>, PPGMUSI <ppgmusi@ufsj.edu.br>, PPGPSI
<ppgpsi@ufsj.edu.br>, PPMEC <ppmec@ufsj.edu.br>, PROFIAP <profiap@ufsj.edu.br>, PROFMAT
<profmatcap@ufsj.edu.br>, PROFMAT <profmat@ufsj.edu.br>, PROFNIT <profnit@ufsj.edu.br>, Mestrado em Letras
<mletras@ufsj.edu.br>, Valéria Chaves <coordpmbqbmufsj@gmail.com>, PPEDU <ppedu.ufsj@gmail.com>, Marco
Antônio Schiavon <schiavon@ufsj.edu.br>, Patrícia Alves Rosado Pereira <patyrosado@ufsj.edu.br>, PGE
<andreycastro@ufsj.edu.br>, PGENF <elietealbano@ufsj.edu.br>, EUCLIDES DE FREITAS COUTO
<euclides@ufsj.edu.br>, Renata de Souza Reis <renatareis@ufsj.edu.br>, PMBqBM <valeriachaves@ufsj.edu.br>, PPBE
<amr@ufsj.edu.br>, Socorro <socorronunes@ufsj.edu.br>, CARINA MARIA GUIMARAES MOREIRA
<carinaguimaraes@ufsj.edu.br>, LUCIANA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS <luarsantos@ufsj.edu.br>, JOSE
CARLOS MORAES RUFINI <rufini@ufsj.edu.br>, PPGCC <elder@ufsj.edu.br>, LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
BARBOSA <lbarbosa@ufsj.edu.br>, PPGCM <erika.fisio@ufsj.edu.br>, PPGCS <viniciusbelo@ufsj.edu.br>, MARCO
AURELIO DE OLIVEIRA SCHROEDER <schroeder@ufsj.edu.br>, Gabriel Pereira <pereira@ufsj.edu.br>, Renata
Carolina Zanetti Lofrano <renataczlofrano@gmail.com>, Marcelo Mancebo <mmdeoliveira@ufsj.edu.br>, Luiz PAULO
ROUANET <luizrouanet@ufsj.edu.br>, JOSEFREDO RODRIGUEZ PLIEGO JUNIOR <pliego@ufsj.edu.br>, EDILSON
ASSUNCAO ROCHA <edilsonrocha@ufsj.edu.br>, PPGPSI <mdvecchia@ufsj.edu.br>, Lincoln Brandão
<lincoln@ufsj.edu.br>, PAULO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA UFSJ <paulosiqueira@ufsj.edu.br>, Marcelo Veloso
<veloso@ufsj.edu.br>, JUAN CARLOS ZAVALETA AGUILAR <jaguilar@ufsj.edu.br>, "Cristiano Maciel da Silva ."
<cristiano@ufsj.edu.br>, LUIZ MANOEL DA SILVA OLIVEIRA <luizmanoel@ufsj.edu.br>
Cc: André de Oliveira Baldoni <baldoni.prope@ufsj.edu.br>, Afonso de Alencastro Graça Filho
<afonso.prope@ufsj.edu.br>, Sepos Setor de Pós-graduação <sepos@ufsj.edu.br>

Prezados(as) Coordenadores(as) de Programas de Pós-graduação,
enviamos, abaixo, a divulgação da Aula Inaugural do 2º Período Remoto Emergencial da UFSJ.
Solicitamos, por gentileza, divulgar a toda a comunidade da Pós-graduação.
Atenciosamente
Luciana Neves
DPROQ - PROPE

"UFSJ abre segundo período remoto com pesquisadoras de renome internacional 

As ferramentas de busca da internet retornam aproximadamente um milhão e meio de referências, em pouco mais
de um segundo, para consulta aos nomes das professoras Ester Sabino (USP) e Waleska Caiaffa (UFMG),
convidadas a ministrar a aula inaugural do segundo período remoto emergencial na UFSJ, na próxima terça, 2 de
fevereiro, às 19h30, com transmissão pelo canal da TV UFSJ no YouTube (www.youtube.com/user/tvufsj). 

Pesquisadoras brasileiras de renome internacional, que atuam há três décadas na área da pesquisa imunológica e
epidemiológica, Ester e Waleska vêm trabalhando ativamente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no
país. A professora Ester Sabino, da Faculdade de Medicina da USP, foi uma das cientistas que lideraram o
sequenciamento genômico das primeiras cepas do novo coronavírus que chegaram ao Brasil, em tempo recorde:
apenas 48 horas após a confirmação dos dois primeiros casos de Covid-19 em São Paulo. Um sequenciamento
dessa natureza é feito, normalmente, em 15 dias. O trabalho trouxe informações essenciais para a identificação
genética e o rastreamento epidemiológico do atual vilão da saúde pública mundial. Na UFSJ, Ester vai falar sobre a
epidemiologia molecular dos Sars-Cov-2, do primeiro sequenciamento às novas variantes. 

A professora Waleska Caiaffa atualmente coordena o Observatório de Saúde Urbana, vinculado à Faculdade de
Medicina da UFMG, que desenvolve pesquisas a partir de referenciais teórico-metodológicos transdisciplinares,
levando em consideração as desigualdades socioespaciais dos eventos em saúde, sejam eles óbitos, internações,
infecções, e sua influência nas dinâmicas territoriais assentadas na vulnerabilização dos territórios nos quais sujeitos
e comunidades interagem, num processo de contágio e adoecimento. Na aula inaugural, a pesquisadora vai detalhar
essa experiência, com a palestra Observatório de Saúde Urbana e Covid-19: interseção de sistemas de saúde e
sistemas urbanos. 

http://www.youtube.com/user/tvufsj
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Currículos
Ester Cerdeira Sabino é médica, imunologista, especialista em doenças infecciosas e epidemiologia molecular, e
estuda as doenças infecciosas por meio da genômica e de outras ferramentas da biologia molecular. Fez doutorado
em Imunologia na USP, apresentando tese de livre-docência em 2007. A professora é também uma das
coordenadoras do Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de
Arbovírus (CADDE), consórcio de pesquisadores brasileiros e britânicos dedicado à pesquisa em tempo real de
epidemias causadas por vírus transmitidos por mosquitos, como dengue, zika e febre amarela. O grupo vem atuando
fortemente no combate à Covid-19, rastreando a evolução e a dispersão do novo coronavírus no Brasil. 

Waleska Teixeira Caiaffa, médica, professora titular de epidemiologia e saúde pública na Faculdade de Medicina da
UFMG, lidera o Grupo de Pesquisa em Epidemiologia do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte. Tem
mestrado em Saúde Pública pela Johns Hopkins University, onde também fez seu pós-doutoramento. O doutorado,
cursou na UFMG. Até 2014, presidiu a International Society for Urban Health, da New York Academy of Medicine,
tendo organizado a 10ª Conferência Internacional de Saúde Urbana em Belo Horizonte. Integrou o Comitê Diretivo
do Instituto Internacional de Saúde Global da Universidade das Nações Unidas, em Kuala Lumpur, Malásia, de 2015
a 2019. Atualmente, é membro do Comitê Diretivo da Rede Latino Americana e do Caribe de Saúde Urbana (Rede-
LAC), além de coordenar o Hub-Brasil do Projeto Salurbal - Saúde Urbana da América Latina."
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