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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 Keele Meeting – Título do 

Trabalho apresentado: “Effects of aluminum chloride on proliferation and 

neurogliogenesis of neural progenitor cells”  

Link do evento: 

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

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


 

Durante o evento a pesquisadora teve oportunidade de, além de assistir 

interessantes palestras, também interagir com vários pesquisadores de várias 

partes do mundo, que trabalham com o tema: ALUMÍNIO, intensificando assim 

o propósito do Projeto Capes Print, que é a internacionalização da ciência 

brasileira. Salienta-se aqui, o encontro com o Prof. Christopher Exley, 

pesquisador e professor da Keele University, Inglaterra, com o qual nosso 

grupo de pesquisa já interage. Temos inclusive um artigo em co-autoria, que 

está em fase de revisão na revista Archives of Toxicology (Fator de Impacto 

5,728). Deste encontro resultou uma conversa muita profícua inclusive com 

promessa de sequência de futuros trabalhos em conjunto. Cabe ressaltar aqui 

que atualmente oriento duas teses que versam sobre o tema ALUMINIO. 

Aluno Charles Assmann: “Avaliação dos mecanismos tóxicos periféricos e 

centrais in vitro do cloreto de alumínio (AlCl3) no sistema purinérgico e possível 

efeito protetor da castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) e compostos de 

Selênio” e Karine Reichert: “Estudo dos mecanismos neurobiológicos 

envolvidos na exposição ao alumínio”. Deste modo, a participação em um 

importante congresso que versa sobre o alumínio, foi de extrema importância. 

A Missão de visita técnica a Profa. Dra. Sotomayor também contribuirá para 

aperfeiçoar tópicos envolvendo o elemento químico alumínio, estudados pelos 

alunos que compõem nosso grupo de pesquisa, na UFSM.  

 

28/03/2019: Viagem até Mérida  

 

28/03/2019 a 29/03/2019: Visita técnica ao Centro de Investigacion Cientifica 

de Yucatan – CICY – Laboratório da professora Teresa H Sotomayor.  

Neste período ocorreu a Missão de visita técnica ao laboratório da Profa. Dra. 

Teresa Sotomayor (https://www.cicy.mx/unidad-bioquimica-y-biologia-molecular-de-

https://www.cicy.mx/unidad-bioquimica-y-biologia-molecular-de-plantas/investigador/teresa-hernandez-sotomayor


plantas/investigador/teresa-hernandez-sotomayor). A Dra. Sotomayor trabalha com a linha 

de pesquisa: Bioquímica e Biologia Molecular de plantas. Seu grupo de 

pesquisa investiga os mecanismos de transdução de sinal utilizando modelos 

vegetais e também animais. Possui interesse também no tema ALUMÍNIO, 

desta forma foi possível deixar alinhavado alguns trabalhos futuros entre o 

grupo de pesquisa liderado pela profa. Teresa, em Mérida/México e o nosso 

grupo de pesquisa em Enzimologia Toxicológica da UFSM, Santa Maria. O 

CICY possui uma interessante estrutura de pesquisa, com bons e modernos 

equipamentos. Os pesquisadores desta instituição mostraram-se interessados 

em manter interação com pesquisadores da UFSM. A missão foi muito 

proveitosa e acredita-se que resultará em bons intercâmbios científicos.  

 

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

 

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

A missão de trabalho foi no laboratório do professor Dr. Francisco G Vázquez 

Cuevas (http://132.248.142.23/web_site/home_pages/93)  que trabalha com sinalização 

purinérgica, linha de pesquisa estudada também pelo nosso grupo de 

pesquisa em Enzimologia Toxicológica. A visita foi muito proveitosa, com 

promessa de trabalhos futuros em conjunto. Os laboratórios de pesquisa do 

grupo de pesquisa no qual o Prof. Dr. Cuevas faz parte são muito bem 

equipados, contando com equipamentos modernos para o desenvolvimento 

de pesquisas envolvendo o Sistema Purinérgico. 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 

mostrou interesse em receber alunos de Santa Maria em seu laboratório, 

https://www.cicy.mx/unidad-bioquimica-y-biologia-molecular-de-plantas/investigador/teresa-hernandez-sotomayor
http://132.248.142.23/web_site/home_pages/93


instituindo assim um intercâmbio com a Universidade Autônoma do México e 

a UFSM.  

 

04/04/2019 Retorno ao Brasil (Cidade do México/São Paulo/ Porto Alegre)  

 

05/04/2019 Chegada ao Brasil e término da Missão 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Santa Maria, 25 de Abril de 2019  

Vera Maria M. Morsch 
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Depto. de Bioquímica e Biologia Molecular/ CCNE 

Sala 2234/Prédio 18 

(55) 3220 9557 

Santa Maria/RS/Brasil 

 


