
 

Ciclo de Palestras da Coordenação de Pesquisa e do Programa 
de Pós-Graduação em Oncologia do INCA (Ano 2021) 

 

Nota da comissão: 

 
Prezados alunos e pesquisadores, 
 
gostaríamos de informá-los que retornaremos com as palestras do Ciclo de Seminários da Coordenação de 
Pesquisa (CPQ) do INCA, no formato remoto. A palestra de abertura será ministrada pelo Prof. Dr. Jorge Kalil, 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no dia 05/03/2021 excepcionalmente as 14:30h. As 
palestras seguintes ocorrerão às sextas-feiras às 12:00h.  

 
Utilizaremos a plataforma digital do INCA e alunos, pesquisadores e interessados de outras instituições são 
muito bem-vindos. Há limite de pessoas participantes na sala, porém todos poderão assistir em tempo 
real via streaming no canal do INCA no Youtube.  
 
Esperamos contar com a participação de todos os alunos, pesquisadores e colaboradores do INCA, gerando 
um ambiente multidisciplinar frutífero para discussão de ciência.  
 
Veja abaixo o calendário atualizado.  

Atenciosamente, 

Comissão do Ciclo de Seminários. 
17/02/2021 
 
 

Informações importantes: 
 
- Sala virtual do COPQ: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/coordenacao-de-pesquisa  
- Canal do Youtube: https://bit.ly/2Z7OEja  
- Ao acessar a sala virtual do COPQ, coloque seu nome completo abaixo de “Não tenho uma conta” e 
clique em “entrar”.  
- Confirme seu nome e entre na sala 
- Microfone e câmera serão controlados pelo administrador da sala e pelo moderador.  
- Caso a sala atinja sua capacidade limite, os participantes serão redirecionados automaticamente para o 
Canal do Youtube. 
- Alunos que assistirem a palestra poderão validar a presença como parte dos créditos da Disciplina. Para 
tal, colocar o nome completo e matrícula no “Chat” da sala virtual da COPQ ou do Canal do Youtube. 
 

 

 

 

 

 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/coordenacao-de-pesquisa
https://bit.ly/2Z7OEja


 
 

Março 2021 

05/março 
*14:30 

Jorge Kalil 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo  
“Vacina Covid: Panorama mundial e oportunidades brasileiras”  

12/março Meredith Shiels 
Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute (EUA) 
“Evolving Cancer epidemiology among People living with HIV in the United States” 

19/março André Azevedo da Fonseca 
Centro de Educação, Comunicação e Artes, Universidade Estadual de Londrina 
“Criatividade na divulgação científica: o desafio das redes sociais” 

26/março Mychael Lourenço 
Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, UFRJ 
“Mecanismos celulares de perda de memória na doença de Alzheimer” 

 

Abril 2021 

02/abril  FERIADO  
09/abril  Denizar Vianna Araujo 

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
“Economia da Saúde: uma visão contemporânea”  

16/abril  Alfeu Zanotto-Filho 
Departamento de Farmacologia, Universidade Federal de Santa Catarina 
“Papel da ciclooxigenase-2 na inflamação do tecido adiposo mamário e risco de 
câncer de mama em obesas” 

23/abril FERIADO 

30/abril Tatiane Pastor 
Programa de Imunologia e Biologia de Tumores, INCA 
“O papel do cofator transcricional IRF2BP2 no controle do ciclo e na transformação 
celular in vitro e in vivo” 

 

Maio 2021 

07/maio  Angelica Nogueira 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais 
“Projeto Movimento brasil sem câncer do colo do útero” 

14/maio  Esteban Braggio 
Mayo Clinic (EUA) 
“Patogênese e evolução da Leucemia linfocitica crônica: A guerra dos clones” 

21/maio  Karina Bortoluci 
Departamento de Farmacologia, Universidade Federal de São Paulo 
“Mecanismos efetores induzidos pelos inflamassomas para controlar infecções” 

28/maio Giovanna Maklouf 
Laboratório de Bioinformática e Biologia Computacional, INCA 
“Estudo da dinâmica do microambiente de câncer de ovário utilizando 
sequenciamento de células únicas” 



 
 

Junho 2021 

04/junho  FERIADO 
  

11/junho  Tony Ford 
The Institute of Cancer Research, ICR-London 
“Can we prevent acute lymphoblastic leukaemia in children?”  

18/junho  Marilene Hohmuth Lopes 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo 
“Hubs para o controle de stemness em glioblastoma: proteína prion como 
organizador?” 

25/junho 
 

Michel Naslavsky 
Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de Biocuências, 
Universidade de São Paulo 
“O que dados de sequenciamento de genoma completo de 1200 idosos de amostra 
censitária de São Paulo nos ensina sobre genômica populacional?” 

 

Julho 2021 

02/julho  Clarisse Chagas  
Programa de Epidemiologia Clínica aplicada à Oncologia, INCA 
“Exercícios de ombro no pós-operatório de câncer de mama” 

09/ julho  Isabelle Joyce de Lima Silva  
Instituto do Câncer do Ceará  
“Os avanços e desafios da Biologia Molecular e da Oncogenética em um Centro de 
Referência no Tratamento Oncológico Localizado no Nordeste Brasileiro” 

16/ julho  Paulo Sérgio da Silva Santos  
Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo 
“A importância da avaliação da qualidade de vida em pesquisa clínica”  

23/ julho 
 

Marcus F. Oliveira 
Instituto de Bioquímica Médica, UFRJ 
“Como superar a ciência impaciente e a quantofrenia acadêmica? Uma proposta 
para avaliação científica mais humana e responsável” 

30/ julho 
 

Renan Gomes 
Programa de Genética Tumoral, INCA 
“O Splicing alternativo e a patogenicidade de variantes genéticas em câncer de 
mama hereditário” 

 

 

 

 

 



 
Agosto 2021 

06/agosto  Liana Nobre 
Sickkids, University of Toronto, Canada 
“Biópsia líquida em gliomas pediátricos” 

13/agosto  Dario Zamboni 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/ USP  
“Inflammasome activation in COVID-19 patients”  

20/agosto  Eduardo Reis  
Instituto de Química, Universidade de São Paulo 
“Anotação e caracterização funcional de RNAs não codificadores longos no 
adenocarcinoma de pâncreas”  

27/agosto 
 

SEMINÁRIO CANCELADO 

 

Setembro 2021 

03/setembro  Jessé Lopes  
Programa de Medicina Molecular, INCA  
“Câncer de mama triplo-negativo: avaliação de fatores clínicos e biomarcadores 
tumorais”  

10/ setembro  Dimitra Georgopoulou 
CRUK Cambridge Institute, University of Cambridge 
“Characterising phenotypic heterogeneity in a large biobank of breast cancer 
xenografts and its impact on drug response” 

17/ setembro  Dráulio Barros de Araújo 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
“Os efeitos antidepressivos de substâncias psicodélicas”  

24/ setembro 
 

Paula Sabbo Bernardo  
Programa de Hemato-Oncologia Molecular, INCA  
“Alvos moleculares na radiorresistência e classificação dos gliomas” 

 

Outubro 2021 

01/outubro  Letícia Oliveira  
Universidade Federal Fluminense 
“O viés implícito e as desigualdades de gênero na ciência”  

08/outubro  Carlos José Andrade 
INCA 
“Felicidade baseada em evidência”  

15/outubro Leda dos Reis Castilho 
Programa de Engenharia Química, UFRJ 
“Desenvolvimento da produção da proteína S de SARS-COV-2 recombinante e de 
suas aplicações: de testes sorológicos à vacina UFRJvac” 

22/outubro 
 

Michelle de Souza Ferreira  
Programa de Oncobiologia Celular e Molecular, INCA 
“MGAT5 afeta a expressão de genes relacionados com a progressão tumoral em 
adenocarcinoma de cólon” 



 
29/outubro SEMINÁRIO CANCELADO 

 

 

Novembro 2021 

05/novembro  Cesar Augusto Migliorati  
Division of Oral Medicine, University of Florida College of Dentistry 
Título será anunciado em breve  

12/novembro  SEMINÁRIO CANCELADO  

19/novembro Juliana D. Siqueira 
Programa de Oncovirologia, INCA 
"Aspectos moleculares do SARS-CoV-2 na infecção de pacientes oncológicos e 
profissionais de saúde do INCA"  

26/novembro Comissão de Diversidade 
“Diversidade, equidade e inclusão na Pesquisa do INCA”   

 

Dezembro 2021 

03/dezembro  Anjana Rao 
La Jolla Institute for Immunology - San Diego, USA 
Título será anunciado em breve  

 

 

 

 
 

 

 


