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Achégate ao centro de investigación CINBIO todos os martes de xuño con GCiencia

Durante o mes de xuño, cada martes tes unha cita con GCiencia para coñecer un pouco máis de cerca o
centro de investigación CINBIO e o traballo que desenvolve o seu persoal investigador. Estas charlas
serán os martes 1, 8, 15, 22 e 29 de xuño ás 20h e podes seguilas a través da canle de Youtube de
GCiencia e das redes sociais do CINBIO.

 1 de xuño. Comezamos as #conversasCINBIO con Miguel Correa, director do centro, que explicará
cómo funciona un centro de investigación destas características, obxectivos a curto e longo prazo, liñas
de investigación e moitas cousas máis.

 8 de xuño. Contaremos con Ana Gago investigadora principal do grupo Innovación en
Agroalimentación e Saúde, o seu grupo forma parte do área Nutrición e Benestar.

15 de xuño. Jacobo de Uña, do grupo SiDOR, falará en representación do área de Informática para a
saúde e bioestatística, en concreto, do traballo que realiza o seu grupo.

22 de xuño. Tócalle o turno a David Posada, líder do grupo Filoxenómica. Falaranos do seu traballo de
investigación diario arredor do cáncer e da COVID (entre outros). O seu grupo forma parte do área de
Medicina Molecular.

 29 de xuño. Pechará este monográfico de #conversasCINBIO, Isabel Pastoriza. Falará da
nanotecnoloxía e os nanomateriais; a importancia da investigación neste campo e os grupos que
desenvolven o seu traballo neste área. Tamén coñeceremos de primeira man o traballo do seu grupo de
investigación FunNanoBio.
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CINBIO é un centro de investigacións formado por máis de 200 persoas: profesores/as, doutores/as,
estudantes de doutoramento e técnicos/as de laboratorio. Investigadores e investigadoras do máis alto
nivel en varias disciplinas: medicina, bioloxía, química, física, matemáticas e informática.

O obxectivo fundamental é multiplicar o retorno á sociedade e protexer o futuro da investigación en
forma de profesionais e de transferencia do coñecemento científico. Para asegurar o futuro da
investigación, desde o centro tratamos de espertar a inquietude da mocidade e atraer o talento de
investigadoras e investigadores consolidados co fin de desenvolver un centro de investigación
multidisciplinario de referencia e con prestixio internacional.

A nosa meta é consolidar o CINBIO como centro de referencia para a innovación en sectores como o
ámbito biotecnolóxico e biomédico, a través da excelencia e a súa proximidade ás necesidades da
sociedade.
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MIGUEL CORREA – director CINBIO
Obtivo grao de doutor en Química pola Universidade de Vigo en 2002. Tras
este período realizou estadías de posdoutoramento en CAESAR (Alemaña) e
Arizona State University (EUA). Na actualidade ocupa unha praza de profesor
titular no Departamento de Química Física da Universidade de Vigo; é
director do centro de investigación CINBIO (dende outubro de 2019) e
tamén líder do grupo de investigación TeamNanoTech, dedicado ao deseño,
á síntese e á aplicación de nanomateriais e á súa integración en dispositivos.
Correa Duarte publicou máis de cen artigos en revistas de alto impacto e
rexistrou cinco patentes. Ademais, foi investigador principal (IP) de quince
proxectos de investigación nacionais e internacionais e coordina a Rede
Galega de Nanomedicina.

MARTES, 1 xuño 2021  20.00h
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Nutrición e benestar
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Nesta área realízanse investigacións
relacionadas coa nutrición e o deporte, o 
microbioma e as bacterias. Os principais 
estudos deste campo divídense en:
- Nutrición
- Microbioma
- Termalismo/Bacterias

 Innovación en agroalimentación e saúde
 Lab. Endocrinoloxía (LabEndo)
 Biomasa e DesenvolvementoSostible
 Física Aplicada 



ANA GAGO –Innovation in agrifood and health (CI8)
Doutora en Química pola Universidade de Vigo (1992). Realizou varias estancias posdoutorais no
Instituto de Biociencias Mariñas (National Research Council, Halifax, Canadá) e tamén na División
de Investigación de Alimentos do Ministerio de Sanidade de Ottawa (1993-1995). Científica
invitada en varias universidades e en centros de investigación da UE e de EUA. Centrouse en
métodos de desenvolvemento de toxinas de algas e, recentemente, introduciuse nunha nova área
de investigación: traballar no desenvolvemento e na optimización de procedementos de
pretratamento de mostras, así como métodos de espectrometría de masas para proteómica na
Universidade de California (San Francisco, EUA).

Traballou en varios proxectos de investigación de financiamento nacional e da UE, e conta con
numerosas publicacións no campo da análise de ficotoxinas. Preside o grupo de traballo da
comunidade de toxinas mariñas e de auga doce na Asociación Internacional de Químicos
Analíticos Oficiais (AOAC International).
Dende 2009 comparte responsabilidades como profesora titular no Departamento de Química
Analítica e Alimentaria da Universidade de Vigo e tamén é directora do Laboratorio de Referencia
de Biotoxinas Mariñas da UE.

MARTES, 8 xuño 2021  20.00h

#conversasCINBIO



Informática para a saúde e bioestatística
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Nesta área analízanse datos para realizar 
modelos preditivos e para a súa posterior 
inferencia no campo da biomedicina, así 
como o uso de software para o tratamento 
destes datos. 

 Sistemas informáticos de
nova xeración (SING)

 Inferencia estatística, decisión
e investigación operativa (SiDOR)



JACOBO DE UÑA – SiDOR

É licenciado en Matemáticas en 1995 pola Universidade de Santiago de
Compostela e obtivo en 1998 o doutoramento en Matemáticas con Diploma
Europeo, con especialidade en Estatística e Investigación Operativa. Desde o
ano 1998, ocupa o cargo de investigador principal do grupo SiDOR e en
2010 foi nomeado profesor no Departamento de Estatística e Investigación
Operativa na Universidade de Vigo. Publica habitualmente en revistas de
elevado prestixio na área da estatística. Tamén é coordinador do Mestrado e
Programa de doutoramento en técnicas estatísticas da Universidade de Vigo
e promotor do Itmati.

MARTES, 15 xuño 2021  20.00h
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Medicina Molecular
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Nesta área investígase o funcionamento dos 
xenes e doutras moléculas celulares, xunto 
cos mecanismos que activan ou desactivan 
enfermidades para recoller métodos de 
diagnóstico e de tratamento destas últimas.
- Xenética - Fármacos
- Diagnóstico - Inmunoterapia
- Inmunoloxía - Enfermidades raras
- Neurociencias - Virus

 Inmunoloxía
 Química Orgánica (ORCHID)
 Xenómica Evolutiva e Biomédica
 Laboratorio de Enfermidades Raras
 Neurociencia
 Neurocircuits
 Computational Molecular Evolution
 Synthetic Biology Group (SynBio)



DAVID POSADA – Filoxenómica
É licenciado en Bioloxía (1994) pola Universidade de Santiago de Compostela
e doutorado en Zooloxía (2001) pola Universidade Brigham Young (EEUU).
Desde o ano 2011, é Catedrático de Xenética na Universidade de Vigo e
dirixe o grupo de investigación Filoxenómica. A súa investigación é
característica pola súa multidisciplinariedade, combinando conceptos e
ferramentas da bioloxía, estatística e informática. Recentemente, ten
realizado estudos sobre a análise filoxenética do xenoma, proxectos sobre
xenomas flieográficos de moluscos mariños e iniciou unha nova liña de
investigación no campo da xenómica evolutiva do cancro. Autor de mais de
120 artigos en revistas de alto impacto, foi citado máis de 44 000 veces, o o
levou a seren nomeado como un dos investigadores máis citados do mundo
en 14 anos consecutivos.Ademais, foi dúas veces galardoado polo Consello
Europeo de Investigación (ERC).

MARTES, 22 xuño 2021  20.00h
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Nanomateriais
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As investigacións sobre materiais a 
nanoescala propias desta área xiran arredor 
da nanocatálese, biosensores, nanofotónica, 
nanomagnetismo e nanovacinas.
- Nanocatálise - Biosensores
- Nanofotónica - Nanomagnetismo
- Nanovacinas

 FunNanoBio
 TeamNanoTech (TNT)
Materiais Magnéticos
 Física e química de materiais
 GAME



ISABEL PASTORIZA – FunNanoBio
Doutora en Química por la Universidade de Vigo en 2001. Na actualidade é
Profesora titular no Dpto. de Química Física e CINBIO. Desde o 2012,
coordina e lidera o FunNanoBio (Functional Nanobiomaterials). A súa
investigación céntrase na síntese, ensamblado e modificación superficial de
nanopartículas con propiedades singulares así como tamén o
desenvolvemento de materiais nanoestruturados (multi)funcionais e
ferramentas con aplicación en nanoplasmónica, (bio)detección, catálise e
biomedicina.

MARTES, 29 xuño 2021  20.00h
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