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Associados da SBI são nomeados membros
titulares da Academia Brasileira de Ciências
(ABC)
Niels Olsen Saraiva Câmara e Marcelo Torres Bozza atuam
na área de Ciências Biomédicas e serão empossados em
maio de 2019. Saiba mais

Resultado dos aprovados no Edital de
Eventos para o 1º semestre de 2019
Já está disponível para consulta a lista de aprovados no
Programa de Auxílio a Eventos  Chamada 2019/1. Saiba
mais

Eleições para Regionais em Fevereiro
Na última Assembleia Geral foi decidido que a SBI passará a
contar com Regionais, as quais possuirão representantes
eleitos exclusivamente pelos associados de cada local.
Saiba mais

Campanha nas redes sociais da SBI é
sucesso de participação do público
Em comemoração aos 40 mil seguidores no Facebook e ao
sucesso no Instagram, a SBI promoveu uma campanha de
premiação em suas redes sociais. Saiba mais

SBlogI: os artigos mais lidos de Dezembro
A gripe te pegou? Ingerir mais fibras pode te
ajudar a se livrar dela! (clique aqui)
Por: Por: Luis Eduardo Alves Damasceno e Patrick
Fernandes (Doutorandos IBA/FMRPUSP)

Prostaglandina E2: a protagonista do processo
de eferocitose e estabelecimento da resposta
imune adaptativa (clique aqui)
Por: Por: Camila Oliveira Silva Souza e Timna Varela
(Doutorandas IBA/FMRPUSP)

Fagocitose associada à LC3 (LAP): uma via não
canônica de autofagia que auxilia no
crescimento tumoral através da modulação da
resposta de macrófagos associados ao tumor
(TAMs) (clique aqui)
Por: Por: Danilo Machado e Jefferson Antônio
Leite (Doutorandos IBA/FMRPUSP)

HIGHLIGHTS
Defesa do organismo em infecção intestinal é
ditada por mediador lipídico (Agência Fapesp)
Estudo alerta para impactos das mudanças climáticas
na saúde (Fiocruz)
Comunidade científica e tecnológica se reúne com
o futuro ministro Marcos Pontes (Jornal da Ciência)
Estudo aponta ligação potencial entre o vírus Zika e
diversas doenças neurológicas (UFRGS)
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