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A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPGCB) – nível: 

Mestrado e Doutorado - do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás vem tornar 

público aos interessados, que se encontram abertas as inscrições, para alunos estrangeiros, no período de 

13/08/2018 a 30/11/2018. O Edital e outras informações podem ser obtidos na Secretaria do PPGCB situada 

no piso superior do prédio do Instituto de Ciências Biológicas, ICB IV, Campus Samambaia, CEP: 74690-

900 - Goiânia - GO – Fax (+55) 62 3521 1190, telefone (+55) 62 3521 1178 – email: 

posbioufg@gmail.com. 

 

 

 

Goiânia, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo César Ghedini 

Coordenador do PPGCB 

Instituto de Ciências Biológicas 

Universidade Federal de Goiás 
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EDITAL Nº 03/2018 

 

EDITAL PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

 

CURSO DE MESTRADO PARA ESTRANGEIROS 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPGCB) – nível de 

Mestrado, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, com sede no piso superior 

do Instituto de Ciências Biológicas (ICB IV), Campus Samambaia, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, 

torna público que estão abertas as inscrições para candidatos estrangeiros para o Programa de Mestrado em 

Ciências Biológicas. 

O programa visa à preparação de profissionais especializados, à formação de pesquisadores e de 

docentes ao magistério superior, de modo a atender às necessidades do desenvolvimento regional, nacional 

e internacional. O tempo de conclusão do curso de Mestrado é de 24 meses. No final do programa, será 

outorgado o título de Mestre em Ciências Biológicas em área de concentração: 1) Bioquímica e Genética ou 

2) Farmacologia e Fisiologia. 

 

2. DA ELEGIBILIDADE 

O presente edital destina-se exclusivamente para candidatos de nacionalidade estrangeira, residente fora do 

Brasil. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 13/08/2018 a 30/11/2018, de 2ª feira a 6ª feira, no 

horário de 9:00 às-12:00 e de 14:00 às -16:00 horas, pelos e-mails posbioufg@gmail.com e 

ppgcbufg@gmail.com.  As inscrições também poderão ser realizadas pessoalmente na Secretaria do 

PPGCB, situada no piso superior do prédio do Instituto de Ciências Biológicas (ICB-IV), Campus 

Samambaia, CEP: 74690-900 - Goiânia - GO – Fax (+55) 62 3521 1190, telefone (+55) 62 3521 1178.  

 

 

 

 

 

 



3.1 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1.1 Na inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

Documentos 

1) Requerimento de inscrição devidamente preenchido, (modelo obtido na página eletrônica do 

PPGCB – (https://pos.icb.ufg.br) e no ANEXO I do presente edital. 

2) Carta de aceite de orientador vinculado ao PPGCB e com oferta de vaga (item 4 deste Edital). 

3) Diploma(s) e histórico(s) escolar(es) do(s) curso(s) de graduação ou documentos equivalentes. 

4) Cópia do projeto de pesquisa no tema de pesquisa do orientador pretendido e aderente às linhas de 

pesquisa do Programa (constantes no item 4 deste Edital). 

5) Curriculum Vitae atualizado e devidamente comprovado. Solicita-se preferencialmente o modelo 

Lattes, disponível em http://lattes.cnpq.br/  

6) Foto 3x4 recente 

3.1.2 A qualquer tempo o candidato poderá ser excluído do processo seletivo, caso seja verificada qualquer 

falsidade nas declarações oferecidas ou irregularidades nos documentos apresentados. 

3.1.3 É vedada a inscrição extemporânea. 

 

4. DOS ORIENTADORES 

4.1. A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas definiu o número de vagas 

para este processo seletivo seguindo critérios aprovados em reunião do colegiado. Serão ofertadas 4 

(quatro) vagas, com bolsas de estudo por 24 meses no valor de R$ 1.500,00 por mês (um mil e quinhentos 

reais), selecionadas por ordem de classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo, com projetos 

de pesquisas associados aos orientadores constantes no quadro abaixo. Cada candidato poderá submeter 

apenas um projeto de pesquisa e cada orientador poderá estar associado a apenas um projeto de pesquisa.  

Orientador Link para Curriculum Lattes Contato 

Elisângela de P. S. Lacerda http://lattes.cnpq.br/9390789693192751 silveiralacerda@gmail.com 

Fernanda C. A. dos Santos  http://lattes.cnpq.br/3025583084190459 fer-alcantara@hotmail.com 

Manoel Francisco Biancardi http://lattes.cnpq.br/8810614332757270 mfbbio@yahoo.com.br 

Paulo César Ghedini http://lattes.cnpq.br/5789550234984454 pcghedini@gmail.com 

Rosana Pereira Vianelo http://lattes.cnpq.br/5789550234984454 rosana.vianello@embrapa.br 

 

No quadro abaixo, é apresentado o tema e a linha de pesquisa que o candidato irá desenvolver no 

mestrado, associado ao respectivo orientador. 

 Orientador 
Tema da pesquisa  Linha de 

pesquisa 

Elisângela de P S. Lacerda 

Avaliação das arboviroses circulantes em Aedes 

aegypt nas regiões sanitarias do municipio de Goiânia, 

GO. 

Genética 

Fernanda C. A. dos Santos  
Avaliação da ação de antioxidantes naturais no 

tratamento de desordens reprodutivas 
Morfologia 

Manoel Francisco Biancardi Vias de sinalização do desenvolvimento prostático Morfologia 

Paulo César Ghedini 
Modelos experimentais de neurodegeneração (Doença 

de Alzheimer, Doença de Parkinson) 
Farmacologia 

Rosana Pereira Vianelo 
Seleção assistida por marcadores para resistência à 

antracnose e mancha angular em feijoeiro comum 

através de análise genômica ampla 

Genética 



5. A SELEÇÃO 

 

5.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção composta por membros docentes da 

Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas. 

 

5.2. Todo o processo de seleção será desenvolvido nas dependências do Campus Samambaia, da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, GO. A divulgação dessas informações poderá ser obtida junto 

à Secretaria do Programa e no sítio https://pos.icb.ufg.br 

 

5.3. O processo seletivo ocorrerá em três etapas conforme segue: 

 

a) Carta de aceite de orientador 

 Na inscrição, os candidatos deverão apresentar carta de aceite de orientação emitida por professor 

credenciado no PPGCB e com oferta de vaga, conforme o item 4.1.  

 

b) Avaliação do Projeto de Pesquisa (AVP) 

Na inscrição, deverá ser entregue o projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo candidato. O Projeto 

de pesquisa deverá ser escrito na Língua Portuguesa e ser composto dos seguintes itens: Introdução e 

Justificativa, Objetivos, Metodologia, Cronograma e Referências Bibliográficas. O Projeto deve ter de 8 

(oito) a 15 (quinze) páginas, formato A4, espaçamento 1,5 linhas e fonte Times New Roman 12. Na capa do 

Projeto deverá ser indicado o nome do candidato e do possível orientador e título do projeto. As demais 

páginas não devem conter identificação do autor. Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior 

a 7,0 (sete). 

 

c) Avaliação de Curriculum Vitae (ACV):  

Na inscrição, os alunos deverão entregar o curriculum vitae. Os currículos serão avaliados e 

valorados de acordo com a pontuação cujos critérios estão disponíveis no Anexo II do presente edital. O 

número de pontos obtidos será convertido em nota de zero a dez. Ao candidato que obtiver maior pontuação 

será atribuída a nota 10,0 (dez). A conversão dos pontos dos demais currículos será calculada por meio de 

regra de três simples. 

 

5.4. A Média Final (MF) dos candidatos consiste na média ponderada das notas obtidas nas etapas 

supracitadas sendo que a AVP terá peso 5 (cinco) e a ACV terá peso 5,0 (cinco). Para o cálculo da média 

final (MF) a seguinte formula será aplicada:  

 

MF = (5xAVP) + (5xACV) 

           10 

5.5. Em caso de empate prevalecerá a maior nota do Curriculum Vitae. 

 

5.6. O resultado final do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas será 

homologado pela Coordenadoria e divulgado no site do PPGCB (https://pos.icb.ufg.br). 

 

5.7. A análise da documentação bem como a avaliação dos projetos de pesquisa e dos currículos dos 

candidatos será realizada pela Comissão de Seleção no dia 03/12/2018. 

 

5.8. A relação final dos aprovados será divulgada a partir da 9:00 horas do dia 04/12/2018, seguindo a 

classificação pela ordem de pontuação pelos critérios estabelecidos no item 5.4. A divulgação será 

publicada no sítio https://pos.icb.ufg.br 

 

5.9. O prazo de recurso ao processo de seleção será de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia de divulgação do 

resultado final. 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas nos 

comunicados e neste edital. 

 

6.2. Não há comprometimento do Programa quanto à concessão de bolsas de estudo para os candidatos 

selecionados. 

 

6.3. As quatro vagas ofertadas neste edital serão preenchidas seguindo a ordem de classificação dos 

candidatos e não há obrigatoriedade de atendimento de candidatos aprovados que excederem ao número 

máximo de vagas disponibilizadas. 

 

6.4. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 

burla ou a tentativa de burla quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como o 

tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 

 

6.5. As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do processo seletivo de que trata 

este edital correm por conta do candidato.  

 

6.6. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Biológicas, enquanto estiver participando do processo de seleção;  

 

6.7. Os candidatos não aprovados deverão providenciar a retirada de seus documentos, na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 30 dias após a divulgação dos resultados. Findo este 

prazo, os documentos serão triturados e enviados à reciclagem. 

 

6.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Biológicas/ICB/UFG. 

 

6.9. Os candidatos interessados em participar do processo seletivo deverão entrar em contato com um 

dos orientadores constantes no edital, via endereço eletrônico do orientador (e-mail) e com cópia à 

Coordenação do PPGCB (ppgcbufg@gmail.com), para solicitarem a carta de aceite do orientador e 

elaborarem o projeto de pesquisa em consonância com as orientações do orientador pretendido.  

 

6.10. As matrículas dos candidatos aprovados serão realizadas no início de março de 2019, para o qual 

os candidatos deverão estar presentes para efetivar a matrícula e iniciar as atividades da pós-graduação.  

 

6.11. As despesas de viagem ao Brasil e os custos iniciais com documentos, hospedagem e alimentação 

serão por conta do candidato. 

 

6.11. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser solicitadas à Coordenação do PPGCB através do e-mail 

ppgcbufg@gmail.com  
 

 

Goiânia, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo César Ghedini 

Coordenador do PPGCB 

Instituto de Ciências Biológicas 

Universidade Federal de Goiás



ANEXO I 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Dados do candidato 

Nome:               

Nível: (    ) Mestrado (    ) Doutorado             

Orientador:               

                

Vínculo empregatício: (   ) Sim (   ) Não           

Instituição (Empresa, Órgão):             

Carga horária semanal:_______horas           

Necessitará de bola para realização do curso: (    ) Sim (    ) Não       

                

                

Informações para contato 

E-mail:   

CEP:   

Logradouro:   Nº:   

Bairro:   Complemento:   

UF:   Município:   

Tel. Fixo: (     ) Tel. Celular: (     ) 

Tel. Outro: (     )       

                

Dados Pessoais 

CPF:   

Nome:   

Nome Oficial:   

Nome da Mãe:   



Nome do Pai:   

Sexo:   Data de Nascimento:   

Estado Civil:   Cor:   

Necessidade Especial: 
  

        
(  ) Não quero 
declarar 

                

Local de Nascimento 

País:   UF:   

Município:           

Nacionalidade:           

                

Documentação: 

RG ou RNE:   Órgão de expedição:   

UF:   Data de expedição:   

Título de Eleitor:         UF:     

Certificado Militar:         Categoria: (  ) Dispensa 

Passaporte:           (  ) Reservista 

                

Dados de Escolaridade 

Instituição que cursou Ens. Médio:   

Cidade da Instituição:   UF: 

Ano de conclusão:   Escola Pública: (     ) Sim  (     ) Não 

Instituição que cursa/ou Graduação:   

Título:               

Cidade da Instituição:   UF: 

                

RECONHEÇO AS INFORMAÇÕES ACIMA COMO VERDADEIRAS. 

                

 Data: ____/_____/201_               

                
 

 



ANEXO II 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB/UFG 
PROCESSO SELETIVO – TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS  

ATIVIDADE 

PONTUAÇÃO 
LIMITE DE 
PONTOS 

PONTOS 
OBTIDOS 

Na área 
biológica 

Em outras áreas 

Cursos extra-curriculares 

Com duração  30 horas 0,25 / curso --- 

5,00 

 

Com duração  30 horas e  90 horas 0,50 / curso ---  

Com duração  90 horas 1,00 / curso ---  

Iniciação científica com bolsa  2,00 / semestre 0,50 / semestre 10,00  

Iniciação científica sem bolsa 1,00 / semestre 0,20 / semestre 5,00  

Monitorias (com ou sem bolsa) 1,00 / semestre 0,50/ semestre 5,00  

Produção 
científica 

Artigos científicos completos em periódicos nacionais 3,00 / artigo 1,00 / artigo   

Artigos científicos completos em periódicos internacionais 6,00 / artigo 2,00 / artigo   

Livros publicados 3,00 / livro 1,00 / livro   

Capítulos de livro 1,00 / capítulo 0,20/ capítulo   

Artigos de divulgação 0,50 / artigo 0,25 / artigo   

Trabalhos apresentados em 
eventos 

Apresentação Pôster 0,50 / trabalho 0,20 / trabalho 
10,00 

 

Apresentação oral 1,00 / trabalho 0,40 / trabalho  

Trabalho premiado em congresso nacional ou internacional 1,50 / trabalho 0,50 / trabalho   

Apresentação de palestras e exposições em mesa redonda (em congressos ou 
universidades para público especializado na área biológica) 

0,50 / palestra --- 5,00  

Participação em congressos, simpósios, etc. (como ouvinte) 0,50 / evento --- 5,00  

Experiência de magistério 

Ensino médio 0,50 / semestre -- 

10,00 

 

Ensino superior 1,00 / semestre --  

Cursos de curta duração (extensão e outros) 0,50 / 30 horas --  

Participação como membro 
efetivo em bancas ou 
similares 

Nível universitário 0,50 / banca  
4,00 

 

Concurso para professor universitário 1,00 / concurso   

Atividades de orientação científica a alunos de curso universitário 
2,00 / aluno / 

semestre 
0,75 / aluno / 

semestre 
5,00  

Atividade profissional 
Pesquisa 2,00 / ano --- 

5,00 
 

Extensão 1,00 / ano ---  

Outras atividades relacionadas ao trabalho técnico (consultoria, organização de 
eventos científicos, etc.) 

0,50 / atividade --- 4,00  

 


