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Edital para inscrição em disciplinas isoladas do 2º semestre de 2017

O Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia  Molecular, da
Universidade Federal de Juiz de Fora – campus Governador Valadares (PMBqBM/UFJF-
GV), torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo para  disciplinas
isoladas nos Cursos de Mestrado e Doutorado  – turma 2017 (2º semestre).

De  acordo  com  a  Resolução  Normativa  nº  3  PMBqBM,  aluno  especial  é  qualquer
candidato(a) com diploma de graduação dentro da grande área do programa (Ciências
Biológicas/Saúde) que queira se matricular em disciplinas específicas. O aluno especial
não precisa estar vinculado a um programa de pós-graduação.

1. Inscrições

Por decisão do Colegiado do PMBqBM/UFJF-GV estarão abertas, de 07 a 10 de agosto
de 2017, das 14 às 18h, no Setor de Apoio Administrativo da UFJFGV, localizado no
campus da Univale, Bloco D9, as inscrições para seleção em vagas de disciplina isolada.
Não serão aceitas inscrições pelos correios. 

Ao efetuar sua inscrição, o(a) candidato(a) deverá indicar em ordem de prioridade as
disciplinas que tem interesse em cursar. 

Para inscrever-se o(a) candidato(a) deverá apresentar no Setor de Apoio Administrativo a
seguinte documentação:

1) Formulário de inscrição preenchido e assinado (um formulário para cada disciplina),
disponível no anexo 1.

2) Cópia simples de CPF;

3) Cópia simples (frente e verso) do diploma de graduação, acompanhado do original;

4)  Cópia  simples  (frente  e  verso)  do  diploma  de  mestrado,  ou  da  ata  de  defesa,
acompanhado do original;

5) Carta dirigida ao PMBqBM/UFJF-GV com justificativa do pedido e articulação teórica
de seus interesses de pesquisa e com a(s) disciplina(s) pretendida(s);

6) Opcional:  carta de recomendação de docente do programa. 

7) Curriculum vitae, preferencialmente no modelo Lattes-CNPq, com comprovantes.

2.  Aproveitamento de Créditos
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Para os alunos que vierem a ingressar no PMBqBM como regulares, de acordo com a
Resolução  Normativa  nº  3  PMBqBM,  o  número  limite  de  disciplinas  cursadas  como
isoladas que poderão ser utilizadas para aproveitamento de créditos corresponde a até
45% do número total de créditos exigidos para integralização do curso (Mestrado = 12
créditos e Doutorado = 18 créditos). 

Os alunos que vierem a ingressar como regulares em outros programas estarão sujeitos
às regras desses programas. 

3. Disciplina oferecida

Métodos  em  Diagnóstico:  Imunológico,  Bioquímico  e  Molecular  de  Doenças
Infecciosas e Parasitárias  

Ementa: Discutir o uso de técnicas no diagnóstico imunológico, bioquímico e molecular 
das doenças infecciosas e parasitárias de maior relevância no contexto das endemias da 
região.

1- Bases da ontogenia e morfologia do sistema imune, com ênfase nas macromoléculas: 
imunoglobulinas, TcR, MHC, citocinas dentre outras.
2- Mecanismos de evasão da resposta imune do hospedeiro, com ênfase aos principais 
agentes infecciosos e parasitos .
3- Aplicação de Métodos imunológicos, bioquímicos e moleculares para diagnóstico de 
doenças infecciosas e parasitárias, com destaque à: citometria de fluxo, CBA, ELISA, 
Confocal, qPCR.

Docentes responsáveis: 

Profa Dra. Lucia Alves de Oliveira Fraga.
Profa Dra. Sandra Bertelli Ribeiro de Castro.
Número de vagas: 01(uma).

Resumo do número de vagas disponíveis para cada disciplina

(cronograma de aulas disponível em http://www.ufjf.br/pmbqbm/files/2015/11/Calend%C3%A1rios-2017-3.pdf ).

Disciplina Nº de
créditos

C.H. Período de
oferta

Nº de 
vagas

Métodos  em  Diagnóstico:  Imunológico,  Bioquímico  e
Molecular de Doenças Infecciosas e Parasitárias 

06 90 03/10 a
25/10/2017

01 (uma)

Programa Multicêntrico e Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular – PMBqBM
TEL.:   (033) 3301-1000 - ramal 1114

EMAIL: coord.pmbqbm.gv@ufjf.edu.br

http://www.ufjf.br/pmbqbm/files/2015/11/Calend%C3%A1rios-2017-3.pdf
http://www.ufjf.br/pmbqbm


____________________________________
Programa Multicêntrico de PÓS-GRADUAÇÃO em Bioquímica e Biologia Molecular –

PMBqBM
Campus Governador Valadares-MG

Site: www.ufjf.br/pmbqbm
4. Análise dos documentos e resultado da seleção

De acordo com a Resolução Normativa nº 3 PMBqBM, cada professor responsável por
disciplina  deve  decidir  se  o  aluno  pode  ou  não  cursar  sua  disciplina,  levando  em
consideração:

 a demanda de alunos em sua disciplina;
 a capacidade do aluno de obter aproveitamento (CV/experiência);
 a recomendação de um docente do programa;
 número de disciplinas que já foram cursadas como aluno especial (ver histórico

atualizado do(a) candidato(a)).

O resultado da seleção será divulgado no endereço http://www.ufjf.br/pmbqbm/ até o dia
14 de agosto de 2017. A aceitação do(a) candidato(a) deverá incluir, ao final do processo,
parecer favorável do professor responsável pela disciplina, implicando a possibilidade de
que nem todas as vagas venham a ser preenchidas.

5. Matrícula

A confirmação  da  matrícula  se  dará  após  a  anuência  do  professor  da  disciplina,  do
coordenador  do  curso  e  a  confirmação  da  Coordenadoria  de  Assuntos  e  Registros
Acadêmicos (CDARA).

6. Informações adicionais

Pedidos  de  informações  adicionais  devem  ser  feitos  apenas  pelo  e-mail:
coord.pmbqbm.gv@ufjf.edu.br.

Governador Valadares, 04 de agosto de 2017.

Coordenação Local do PMBqBM
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ANEXO 1

DISCIPLINA ISOLADA – SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA

Eu,  ___________________________________________,  CPF_____________,  residente  na Rua /

Av.  ___________________________________________________,nº_____,  apto  _____,  Bairro

_________________  ____________,  Cidade  _____________________________,Estado  _____,

Telefone _________________    E-mail ______________________________________, graduado(a)

em _____________________________, pela Universidade __________________, venho solicitar

autorização para cursar,  como aluno(a)  especial  em disciplina isolada,  a  disciplina

______________________________________________________, no ______semestre de _________.

(   ) Ordem de prioridade da disciplina.

Governador Valadares, ____ de __________________de ______.

____________________________________
Assinatura do Requerente

………………………………………………………………………………………………………………

Declaro ter sido consultado em relação à solicitação do requerente e estou de acordo 
com a mesma.

Governador Valadares, ______ de _________________ de ______.

____________________________________

Assinatura do Responsável pela Disciplina

…………………………………………………………………………………………………

Conforme solicitação e de acordo com o Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto
Sensu  da UFJF, Art.15, autorizo a matrícula conforme solicitado.

Governador Valadares, ______ de __________________de ______.

___________________________________________
Assinatura e Carimbo do Coordenador do Programa

OBS.: Conforme solicitação e de acordo com o Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto 
Sensu  da UFJF, Art.15, autorizo a matrícula conforme solicitado.
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