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INVESTIGADOR DA UC
DISTINGUIDO COM PRÉMIO
AMERICANO DE BIOLOGIA
REPRODUTIVA
Um investigador da Universidade de Coimbra foi reconhecido pelo «Frontiers in
Reproduction» do Marine Biology Laboratory. A cerimónia de entrega do «2015 FIR
Distinguised Alumni Award» acontece a 11 de junho do próximo ano.

João Ramalho Santos, diretor do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)
da Universidade de Coimbra, foi reconhecido pelo programa «Frontiers in
Reproduction» (FIR) do Marine Biology Laboratory pelo seu trabalho na área da
biologia reprodutiva.
O docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC participou no Programa FIR
em 1998 e tem desenvolvido trabalho independente na área desde 2000.
«Trabalho com espermatozoides, tento perceber como é que eles funcionam e como
podemos utilizar o conhecimento que nós obtemos para melhorar as práticas de
reprodução assistida. O prémio é para esse trabalho iniciado em 2000/2001», revela
João Ramalho Santos, ao Canal Superior.
O programa distingue ex-alunos e nunca tinha sido atribuído a um investigador não
sediado nos Estados Unidos ou Reino Unido. O diretor do CNC foi distinguido entre
308 cientistas formados na instituição.

«É excecionalmente raro uma instituição norte americana estar a reconhecer pessoas
que não são americanas ou não trabalham nos Estados Unidos. Isto aconteceu agora e é
muito gratificante», afirma João Ramalho Santos.
João Ramalho Santos diz que «o prémio é basicamente um reconhecimento de carreira»
e espera, no futuro, ajudar alunos que trabalharam consigo a conseguir a mesma
distinção.
«Espero que alunos que orientei e supervisionei façam melhor do que eu fiz e consigam
alcançar o prémio. Acho que é o objetivo de qualquer supervisor e orientador», diz.
Programa FIR foi experiência muito «intensiva»
O Programa FIR realiza-se anualmente em Woods Hole e tem a duração de seis
semanas. Durante esse período, os investigadores têm várias aulas práticas e uma
experiência laboratorial muito «intensiva» que dura todos os dias da semana.
«As aulas começam pela manhã e acabam basicamente quando acabarem. É uma forma
de uma pessoa estar inserido num ambiente de investigação. É um sítio muito isolado»,
conta João Ramalho Santos.
O docente sublinha ainda a tecnologia de ponta a que os investigadores têm acesso e os
contactos que se estabelecem durante a experiência.
«As pessoas com quem fiz o curso têm grandes projetos, são diretores de revistas, de
institutos, etc. São pessoas que estão em excelentes posições também pelos contactos
que isto providencia», acrescenta.
A cerimónia de entrega do «2015 FIR Distinguised Alumni Award» acontece a 11 de
junho de 2015.
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