Pró-Reitoria de Pós-Graduação
EDITAL
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Biológicas – Imunologia e Doenças Infecto-Parasitárias/Genética e Biotecnologia
tornam público que estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de
Mestrado e Doutorado em Ciências Biológicas, áreas de concentração (i) IMUNOLOGIA e DIP;
(ii) GENÉTICA e BIOTECNOLOGIA – para o primeiro semestre letivo de 2013.
1- Público alvo:
Nível Mestrado: Portadores de Diploma (ou documento equivalente) de Graduação em
Ciências Biológicas ou áreas afins fornecido por curso reconhecido pelo Ministério da
Educação.
Nível Doutorado: Portadores de Diploma (ou documento equivalente) de Mestrado em
Ciências Biológicas ou áreas afins fornecido por curso reconhecido pela Capes.
2- Período e local de inscrição: 19 a 30 de novembro de 2012, de 8h às 16h, na Secretaria
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – ICB – UFJF – Campus
Universitário - Bairro Martelos – Juiz de Fora – MG.
3- Documentos necessários para a inscrição:
Nível Mestrado: 1) Ficha de inscrição; 2) Duas cópias de documento que comprove a
obtenção do título em nível de graduação. No caso dos alunos que ainda não concluíram a
graduação, apresentar documento que consta a data da colação de grau assinada pelo
coordenador do curso de graduação; 3) Três cópias do Currículo Lattes (uma via com
documentos comprobatórios). 4) Carta de ciência do possível orientador (Modelo próprio) ;
5) Duas cartas de referência (Modelo próprio); 6) Comprovante de pagamento da taxa de
inscrição.
Nível Doutorado: 1) Ficha de inscrição; 2) Duas cópias de documento que comprove a
obtenção do título de mestre. No caso dos alunos que ainda não concluíram o mestrado,
apresentar documento expedido pela Coordenação do Curso e com assinatura do
Orientador que comprove estar apto a defender sua dissertação até fevereiro de 2013; 3)
Três cópias do Currículo Lattes (uma via com documentos comprobatórios); 4) Três cópias
de Resumo da Trajetória Acadêmica (máximo 4 mil caracteres); 5) Três cópias impressas
do projeto de pesquisa com a seguinte formatação: Até 10 páginas (incluindo tabelas,
anexos, referências, etc.), fonte Arial tamanho 12, margem de 2 cm e espaçamento de 1,5
cm. O projeto deverá conter pelo menos os seguintes itens: Introdução e Justificativa,
Objetivos, Metodologia, Cronograma; 6) Duas cartas de referência (Modelo próprio); 7)
Carta de ciência do possível orientador (Modelo próprio); 8) Comprovante de pagamento da
taxa de inscrição.
4- Documentos necessários para a matrícula (somente para os alunos aprovados):
1) documento que comprove a conclusão em nível de graduação ou mestrado em data
compatível com o início das atividades do curso de pós-graduação pretendido; 2) Histórico
escolar do curso de graduação e, ou mestrado; 3) Uma foto (3x4) recente; 4) Duas cópias
autenticadas da certidão de nascimento ou casamento; 5) Uma cópia simples da Carteira de
Identidade, CPF, título de eleitor e comprovante da última eleição; certificado de reservista
(para os homens); 6) Para os candidatos que defenderam a dissertação de mestrado até o
dia 29 de fevereiro de 2012, documento (s) que comprove(m) a publicação/aceite de ao
menos um artigo ou patente nos últimos três anos (no caso deste documento não incluir o
nome de todos os autores, acrescentar cópia da folha de rosto do artigo); 7) Para os
candidatos que defenderam a dissertação de mestrado após o dia 29 de fevereiro de 2012,
comprovante de submissão de artigo ou patente.

5- Número de vagas: As vagas estão limitadas à disponibilidade de cada orientador e estão
distribuídas conforme tabela abaixo:
Orientador
Adilson Daivd da Silva
Ana Paula Ferreira
Betânia Paiva Drumond
Clarice Abramo
Claudio Galuppo Diniz
Elaine Soares Coimbra
Elita Scio Fontes
Gilson Costa Macedo
Heloisa Bizarro
Henrique Couto Teixeira
Jacy Gameiro
José Marcello Campos
Kézia Katiani Gorza Scopel
Luiz Sérgio Camargo
Lyderson Facio Viccini
Marcelo de Oliveira Santos
Maria Luzia da Rosa
Octávio Luiz Franco
Priscila de Faria Pinto
Raúl Marcel González Garcia
Sérgio Costa Oliveira
Vânia Lucia da Silva

Mestrado
1
2
3
1
1
1

Doutorado
1

1
2
2
1

1
1
2
3
3
1
2
2
1
1

1
1
1
1
2
1
2
1

1
1

1
1

6- Período e local da seleção: 10 a 14 de dezembro de 2012 a partir das 09:00, na sala de
aula do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Imunologia e Doenças
Infecto-Parasitárias/Genética e Biotecnologia).
7- Taxa de inscrição: O pagamento de R$80,00 deverá ser realizado na forma de depósito
bancário (ag. 0024-8, c/c: 205234-2 Banco do Brasil)
8- Processo seletivo: A seleção consistirá de prova escrita, proficiência em língua inglesa;
análise de currículo e entrevista. O conteúdo programático relativo à prova escrita pode ser
obtido no endereço: www.ufjf.br/pgcbio
9- Informações: Telefone (0xx32) 2102-3220 (8h às 11h; 13 às 16h), www.ufjf.br/pgcbio,
ppg.cbio@ufjf.edu.br.
Observações:

1) Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 60% na prova escrita ou na
média final e também aquele que faltar a alguma das etapas da seleção.
2) A admissão está condicionada à disponibilidade de vaga (ver item 4 do edital) do
orientador que, por opção do candidado e de acordo com a linha de pesquisa de seu
interesse, assinou a carta de ciência de possível orientação.
3) A aprovação no processo seletivo não implica no recebimento de bolsa.
4) No caso dos candidatos que não concluíram a graduação ou o mestrado, a
apresentação de documento comprobatório da conclusão dos respectivos cursos é
condição obrigatória para admissão e matrícula no Programa de Pós-graduação em
Ciências Biológicas (Imunologia & DIP/Genética & Biotecnologia).
Juiz de Fora, 23 de outubro de 2012
Prof. Dr. Fernando Monteiro Aarestrup
Pró-Reitor de Pós-Graduação
Prof. Dr. Lyderson Facio Viccini
Coordenador do PPG em Ciências Biológicas

