
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: 
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA  

Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal de Minas Gerais 
 

E  D  I  T  A  L 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia do Instituto 

de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, FAZ SABER que, no período de 15 a 26 de janeiro 

de 2010, estarão abertas as inscrições para o preenchimento de uma vaga de pesquisador para participar do 

“Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-doutores” - PRODOC-CAPES, versão 

2007:  “ESTUDO DE MECANISMOS FISIO-PATOLÓGICOS NA ANGIOGÊNESE INFLAMATÓRIA, CRESCIMENTO 

HEPÁTICO OU REMODELAMENTO CARDÍACO”. 

 

1. Para se inscrever o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  

a) Comprovante de obtenção do título de doutor. 

b) “Curriculum Vitae”  

c) Carta do candidato indicando seu interesse pelo projeto acima mencionado e as suas possíveis 

contribuições para o projeto.  

d) De acordo com o Art. 5º das normas da CAPES/PRODOC, é exigido do candidato à bolsa atender aos 

seguintes requisitos: 

I – ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 

II – ter obtido o título de doutor há, no máximo, 05 (cinco) anos. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este 

deverá possuir o reconhecimento de validação conforme dispositivo legal. 

III – não ter, preferencialmente, realizado o doutorado supramencionado na mesma instituição a que se vincula o programa 

de pós-graduação responsável pelo projeto de cuja execução participará; 

IV – não ter vínculo empregatício ou estatutário; 

V – não ser aposentado; 

VI – ter sido aprovado pela Comissão de Pós-Graduação para desenvolver atividades acadêmicas no âmbito do projeto 

apoiado; 

VII – estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja este aprovado pela CAPES; 

VIII – dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 

IX – não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

X – ter seu currículo atualizado disponível no sistema Lattes (www.cnpq.br). 

 

2. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do Programa (endereço abaixo) no período de 15 a 26 janeiro 

de 2010, no horário de 10:00 às 12:00h e de 14:00 às 16:00h ou pelo e-mail: pgfisfar@icb.ufmg.br.  Os 

candidatos que se inscreverem por e-mail deverão apresentar o comprovante de obtenção do título de doutor 

no momento da seleção. 

 

3. A seleção do candidato será feita por banca examinadora composta por orientadores do Programa.  Os 

candidatos pré-selecionados pela análise dos documentos apresentados serão convocados para entrevista 

que será realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, com início às 10 horas. 

 

4. O candidato aprovado receberá diretamente da CAPES: a) Bolsa de pós-doutoramento, no valor mensal de 

R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), para a participação de um recém-doutor até a data de encerramento 

do projeto (31 de julho de 2010), sendo que o projeto poderá ser renovado por mais dois anos; b) Auxílio 

financeiro, no valor máximo anual de R$12.000,00 (doze mil reais), para o custeio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, referente ao projeto. 

 

5. Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria do Programa no Departamento de Fisiologia 

e Biofísica (endereço abaixo).  As instruções do Programa PRODOC podem ser obtidas na Home-Page da 

CAPES (www.capes.gov.br) 

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2009. 
 

Prof. Dr. Frederic Jean Georges Frezard 
Coordenador do Programa 

 

ENDEREÇO: Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia, Depto de Fisiologia e Biofísica, 

Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Av. Antônio Carlos, 6627, CEP 31.270-901, Belo Horizonte/ MG.  FONE: (31) 3409 

2923 / 2940 - E-mail - pgfisfar@icb.ufmg.br – frezard@icb.ufmg.br 
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