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Nome do coordenador: Maria Rosa Chitolina  
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Descrição das atividades desenvolvidas durante a missão:  

 

21/03/2019: Saída de Santa Maria  - Início da Missão  

22/03/2019: Viagem para o México (São Paulo/Cidade do México/Mérida)  

23/03/2019 até 27/03/2019: Participação no evento 13th Keele Meeting on 

Aluminium em Hotel Uxmal Resort Maya, Yucatan, Mexico. 

 

 

 

 



Figura 1: Certificado de participação no 13th Keele Meeting on Aluminium 

 

 

 

Nesse encontro ministrei uma palestra intitulada: “Aluminium chloride 

triggers neuroinflammation in vitro on microglial cells and neurospheres: 

possible involvement of the purinergic and cholinergic systems”. 

Link do evento: https://www.keele.ac.uk/aluminium/keelemeetings/2019 

 

 

 

https://www.keele.ac.uk/aluminium/keelemeetings/2019


 

Foto 1: Palestra ministrada no 13th Keele Meeting on Aluminium 

 

Durante o evento conversei com pesquisadores de diferentes países sobre a 

nossa proposta de internacionalização no âmbito do Capes PrInt. Cabe 

ressaltar o encontro com o professor Christopher Exley da Universidade de 

Keele (Inglaterra) que já é nosso parceiro no Capes Print. Discutimos dados 

que nossos laboratórios já possuem em conjunto. Inclusive já possuímos um 

manuscrito em revisão submetido em co-autoria, no periódico Archives of 

Toxicology (Fator de Impacto 5,728). Ficou combinado que o prof. Exley 

poderá receber nossos alunos para estágio sanduíche em seu laboratório, 

assim como se prontificou de nos fazer uma visita nos próximos anos na 

modalidade PVB oferecendo palestras aos alunos dos PPGs envolvidos em 

nossa proposta, bem como discutir resultados e técnicas. 

 

28/03/2019 a 29/03/2019: – Laboratório da professora Teresa H Sotomayor.  

Visita técnica ao Centro de Investigacion Cientifica de Yucatan – CICY  

A Missão de visita técnica a Profa. Dra. Sotomayor no Centro de Investigacíon 

Científica de Yucatán (CICY) também foi muito produtiva. Conhecemos as 

instalações do Centro e combinamos uma possível visita da pesquisadora 

para o nosso laboratório nos próximos anos também na modalidade PVB para 



ofertar seminários e discutir novos protocolos envolvendo o elemento químico 

alumínio e transdução de sinal.  

Ainda ministrei uma palestra plena no CICY para os alunos de pós-graduação 

versando sobre o meu trabalho envolvendo o alumínio intitulada: “Aluminum 

chloride triggers neuroinflammation in vitro on microglial cells: possible 

involvement of the purinergic system” (documento e foto abaixo). 

 

Foto 2: Palestra ministrada junto ao CICY 

 

Figura 2 – Carta de Reconhecimento do CICY 

 



30/03/2019: Viagem para a cidade do México  

01/04/2019 a 03/04/2019: Visita técnica na Universidade Autônoma do 

México.  

A última etapa da missão de trabalho foi a visita técnica ao laboratório do Prof. 

Francisco G Vázquez Cuevas (http://132.248.142.23/web_site/home_pages/93). O  Prof. 

Francisco trabalha com sinalização no sistema purinérgico. Em nosso 

laboratório de Enzimologia Toxicológica temos vários trabalhos envolvendo a 

via purinérgica. Na visita ficou combinado que ambos laboratórios trocarão 

experiências sobre as técnicas e protocolos utilizados.  A visita foi profícua e 

acredito que poderemos realizar trabalhos em conjunto num futuro próximo. 

Os laboratórios da UNAM são bem equipados, contando com equipamentos 

modernos e técnicos especializados no manuseio dos mesmos. Deixamos 

pré-acertada uma visita do professor até Santa Maria, para ministrar curso 

para os alunos do Programa de Pós Graduação em Bioquímica Toxicológica 

e demais PPGs envolvidos no projeto Capes Print da UFSM. O prof. Dr. 

Cuevas também aceitou receber alunos da UFSM em seu laboratório nos 

próximos anos. Nosso próximo passo será oficialmente criar acordo entre 

ambas instituições. (Documento da visita abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://132.248.142.23/web_site/home_pages/93


Figura 3: Comprovante de visita técnica à UNAM  

 

04/04/2019: Viagem de retorno ao Brasil (Cidade do México/São Paulo/ Porto 

Alegre)  

05/04/2019:  Chegada ao Brasil em Porto Alegre e término da Missão. 


