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Edital 

Seleção de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Biologia Parasitária em nível de Doutorado – 2009 

(Credenciado pela CAPES com conceito 6) 

  

O Instituto Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz torna público, 

para conhecimento dos interessados, que, no período de 06 de março a 06 

de abril 2009, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para o 

curso de Doutorado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 

Biologia Parasitária. 

           

1. INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas on-line por meio da Plataforma SIGA no 

endereço eletrônico www.sigass.fiocruz.br, onde os candidatos devem 

preencher o formulário eletrônico de inscrição. 

O formulário preenchido deve ser impresso, assinado pelo candidato e pelo 

orientador e enviado, juntamente com a documentação exigida para a 

inscrição, via Correios ou entregue pessoalmente no período 06 de março a 

06 de abril de 2009, no endereço constante deste Edital (ver observações, 

item d). 

1.1. Documentos necessários 

a. Cópia assinada pelo candidato e pelo orientador do formulário 

eletrônico de inscrição preenchido. 

b. Carta do orientador indicando o candidato. Nesta carta o orientador 

deve ressaltar a sua participação em outros cursos de pós-graduação 

como docente permanente e/ou colaborador, dentro e fora da 

Fiocruz. O orientador deve também informar se há garantia de infra-

estrutura, equipe e recursos para o desenvolvimento do projeto em 48 
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meses. Apenas os docentes  atuais do Programa que preencham os 

critérios de produtividade descritos no Regulamento do programa, 

poderão apresentar candidatos. 

c. Duas cópias impressas do projeto, com no máximo dez páginas (fonte 

Arial 11, espaço 1,5) contendo as seguintes seções: (1) título do 

projeto, identificação do aluno, orientador e afiliação do laboratório, 

(2) resumo, (3) introdução e justificativa, (4) objetivos, (5) desenho 

experimental e metodologia, (6) resultados preliminares (se houver), (7) 

cronograma de execução, (8) agências de fomento e (9) referências 

bibliográficas. 

d. Cópia impressa do Curriculum Lattes atualizado do aluno; 

e. CD contendo o Projeto de Pesquisa; 

f. Cópia do diploma (ou comprovante de conclusão) e do histórico 

escolar de curso de Mestrado. Os candidatos que estiverem cursando 

o Mestrado poderão se inscrever no processo de seleção. Entretanto, 

se forem aprovados, só poderão se matricular no Doutorado após 

obtenção do título de Mestre. Alunos que não possuem o título de 

mestre , mas com produção cientifica expressiva na área, poderão se 

candidatar.  

g. Cópias da Carteira de Identidade e do CPF; 

h. 03 fotos 3x4; 

i. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 

80,01 (oitenta reais e um centavo) a ser paga em qualquer agência 

do Banco do Brasil em nome da FIOTEC - Agência 2234-9; Conta 

Corrente 94135-2. 

Observações: 

a. Só serão aceitas inscrições realizadas por meio do sistema de inscrição 

SIGA; a confirmação do recebimento da inscrição se dará através de e-
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mail. 

b. Ao finalizar o preenchimento das informações de inscrição, o 

candidato deverá salvar para receber o número de inscrição e poder 

imprimir o formulário completo para posterior assinatura e entrega à 

secretaria acadêmica do IOC. 

c. Caso o candidato encontre dificuldades no uso do sistema de 

inscrição, consultar o Anexo I deste Edital ou entrar em contato com a 

secretaria do Programa, cujo endereço consta neste Edital. 

d. A conclusão da inscrição se encerrará com o envio ou entrega da 

documentação solicitada ao candidato para a secretaria e 

homologação da mesma após conferência da documentação. A data 

limite da postagem da documentação será 06/04/2009. A ausência de 

qualquer um dos documentos solicitados desqualificará a inscrição. 

e. Podem ser aceitas inscrições de candidatos estrangeiros portadores de 

diplomas de Mestrado (ou equivalente), obtidos no exterior e 

devidamente revalidados por universidades públicas brasileiras, 

respeitando-se os diplomas internacionais de reciprocidade ou 

equiparação. A homologação da inscrição se dará após a conferência 

da documentação enviada. 

2. SELEÇÃO 

O processo seletivo se constitui de 2 etapas eliminatórias: (1) Avaliação 

do projeto e dos currículos do aluno e orientador e (2) Avaliação dos 

candidatos aprovados. 

2.1. Avaliação de projetos e currículos 

Nesta etapa, a Comissão de Pós-Graduação fará uma análise da 

documentação enviada, que incluirá a avaliação do projeto de tese, 

elegibilidade do orientador para orientar o projeto apresentado ao 

Programa e experiência comprovada na área do projeto proposto. 
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 Quanto ao projeto a ser desenvolvido como tese de Doutorado serão 

consideradas (1) a relevância do tema proposto, (2) sua exeqüibilidade no 

prazo de 48 meses e (3) sua adequação às linhas de pesquisa do Programa. 

 A análise da elegibilidade do orientador considerará o Regulamento 

do Programa1 e as recomendações da CAPES para cursos nota 6 da área de 

Ciências Biológicas III. Além disso, o comprometimento do orientador com o 

Programa será considerado na avaliação. A publicação de artigos 

científicos em revista indexada no ISI tendo o candidato como um dos 

autores não será de caráter eliminatório e sim classificatório. 

Observações: 

a. Não serão aceitas candidaturas cujos orientadores tenham alunos 

pendentes na Pós-Graduação em Biologia Parasitária do IOC. São 

considerados alunos pendentes aqueles que ultrapassaram o prazo de 

defesa de suas dissertações ou teses (24 meses para o Mestrado e 48 meses 

para o Doutorado), mesmo quando a Coordenação da Pós-Graduação 

tiver concedido prorrogação. 

b. É necessário que os orientadores mantenham seus currículos Lattes 

atualizados, pois estes serão instrumentos de avaliação. 

 

2.2. Avaliação do candidato 

Os candidatos cujos projetos forem aprovados na primeira etapa farão 

uma apresentação oral do seu projeto de tese de Doutorado. Esta etapa, de 

avaliação do candidato, coordenada pela Comissão de Pós-Graduação, 

                                                

1 O orientador de mestrado ou doutorado deverá ter, nos últimos três anos, 
pelo menos três trabalhos publicados, indexados no ISI, com impacto maior 
ou igual a 1,85 (Qualis B2, Capes, Ciências Biológicas BIII). As Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz e o Brazilian Journal of Medical and Biological 
Research são considerados como Qualis B2 para área CBIII. O orientador 
deverá ser autor principal (primeiro, último ou autor correspondente) em pelo 
menos dois dos artigos. 
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não é pública e será realizada sem a presença do orientador. O candidato 

deverá preparar uma apresentação de no máximo 20 minutos em 

PowerPoint, que será seguida de argüição pelos membros da comissão 

avaliadora. 

 

2.3. Aprovação e matrícula dos candidatos 

Os candidatos aprovados serão classificados segundo seu desempenho 

em ambas as etapas do processo seletivo. As bolsas serão implementadas 

conforme sua disponibilidade e a classificação. Os candidatos aprovados 

deverão se matricular no curso na primeira semana de março de 2009. 

 

 

3. CALENDÁRIO 

 

Observação 

Todo o processo seletivo será realizado nas dependências da Secretaria 

Acadêmica de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz 

Secretaria Acadêmica de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Biologia Parasitária 

Av. Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo / CEP: 21040-360 - 

Manguinhos / Rio de Janeiro – RJ 

Tel: 21 2562 1394 / 1201 / 1395   e-mail: posgbp@ioc.fiocruz.br 

 

                                                                                                                                                   

 

Período de inscrição e 
entrega dos projetos 
de tese de doutorado 

Divulgação dos 
resultados da 

avaliação de projetos 
e CVs 

Avaliação dos 
candidatos  

Divulgação do 
resultado final 

06/03/09 a 
06/04/09 

04/05/09 11 a 15/05/09 18/05/09 
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Os resultados parciais e a classificação final serão divulgados 

nos endereços eletrônicos www.sigass.fiocruz.br e 

www.ioc.fiocruz.br/ensino. 

4.2. Todos os casos não contemplados no presente Edital serão 

resolvidos pela Comissão do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em 

Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz. 

4.3. Os candidatos não selecionados poderão retirar seus 

documentos na secretaria da PG até o dia 26/06/2009. A partir desta data 

os documentos não retirados serão incinerados. 

4.4. O curso de Doutorado em Biologia Parasitária é ministrado em 

tempo integral, em regime de 40 horas semanais, com duração máxima 

de quatro anos (48 meses), incluindo a realização e defesa de tese. Mais 

informações sobre o Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em 

Biologia Parasitária, incluindo corpo docente, estrutura curricular, linhas de 

pesquisas e teses defendidas, podem ser obtidas diretamente na internet, 

nos seguintes endereços eletrônicos: www.ioc.fiocruz.br/ensino ou 

www.sigass.fiocruz.br. 

4.5. O programa de Biologia Parasitária gostaria de ouvir sua opinião 

sobre o processo seletivo. Mandem sugestões para 

ouvidoriapgbp@ioc.fiocruz.br. 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de março de 2009. 

 

Ana Maria Coimbra Gaspar 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em  

Biologia Parasitária 
 Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz
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ANEXO I – Orientações para o preenchimento do formulário eletrônico 

O formulário eletrônico para inscrição de candidatos deve ser 

preenchido on-line (avançando-se para as telas seguintes por meio das setas 

na margem inferior ou do menu apresentado na margem esquerda das 

telas). Avançando-se até a tela final, é possível salvar os conteúdos inseridos 

para posterior complementação ou alteração mediante reingresso no 

sistema com o mesmo número de CPF (ou passaporte). 

Após a conclusão do processo de preenchimento do formulário o 

candidato receberá um número de inscrição (além de um e-mail contendo 

as informações entradas, para seu próprio conhecimento). 

Para imprimir o formulário preenchido se deve clicar no botão 

“Formulário de Inscrição (PDF)” na tela final ou retornar à tela inicial e 

selecionar o botão “Imprimir”. O formulário preenchido deve ser impresso no 

formato de documento *.pdf. O candidato deve assiná-lo e enviá-lo 

juntamente com a documentação exigida, para o seguinte endereço: 

Ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia Parasitária 

 

Secretaria Acadêmica de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 
Avenida Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo 
CEP: 21040-360 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ 

TELEFONES: 2562 1201 / 2562 1394 / 2562 1395 
 


