EDITAL Nº 01/2018
Edital de Seleção para ingresso no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Neurociência Translacional do Instituto Nacional de Neurociência Translacional (INNT) sediado no
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Este Edital estabelece as normas e procedimentos para a seleção de candidatos (as) ao curso de Doutorado
do Programa de Pós-Graduação em Neurociência Translacional (PGNET) do INNT sediado no Instituto
de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o primeiro semestre de 2018.
Item I- Da titulação a ser obtida.
Os candidatos aprovados nesta seleção farão jus, ao final do curso e mediante aprovação de sua Tese, ao
grau de Doutor em Neurociência. É possível concorrer à vaga no Programa de Doutorado sem possuir o
título de Mestre.
Item II – Das inscrições.
a) Por decisão da Comissão Coordenadora do PGNET as inscrições para o processo de seleção de
candidato (s) ao doutorado estarão abertas a partir do dia 10 de janeiro de 2018 até o dia 05 de março
de 2018, por e-mail endereçado à vivaldomouraneto@gmail.com com cópia ao Orientador. A inscrição é
gratuita.
b) Os candidatos deverão apresentar, em anexo ao e-mail, no ato da inscrição, os seguintes documentos,
- Carta de inscrição com assinatura do orientador concordando em orientar o aluno.
- CV Lattes.
- Número do CPF e do RG para candidatos brasileiros (estrangeiros devem apresentar documentos
equivalentes).
- Pré-Projeto de tese resumido (no máximo 3-4 páginas incluindo bibliografia).
- Todos os documentos deverão ser apresentados em versão PDF.
Item III – Da avaliação de candidatos (as).
Os candidatos serão avaliados por uma comissão composta por pelo menos três professores sugeridos
pelo Orientador e confirmados pela Coordenação do PGNET. A avaliação será pública.
Item IV – Da avaliação.
Os candidatos serão submetidos à prova oral nos dias 07 e 08 de março de 2018, na sede institucional de
seus futuros orientadores.
Cada candidato terá quinze minutos para apresentar seu projeto de tese, podendo para isso utilizar os
recursos multimídia que julgar necessários. Em seguida, o candidato será arguido pela comissão de
professores sobre seus conhecimentos em Neurociência, curriculum vitae e projeto de tese. Cada
candidato receberá uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez), sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação.
Item V – Do resultado final.
O nome dos (as) selecionados (as), por ordem de classificação, será divulgado por e-mail aos candidatos e
a lista de aprovados estará disponível na Secretaria do PGNET, instalada no Instituto de Ciências
Biomédicas da UFRJ, no site do PGNET e também na sede institucional dos orientadores, a partir do dia
10 de março de 2018. Recurso contra o resultado final deve ser apresentado, por escrito e encaminhado
por e-mail, até 48 horas após sua publicação via internet.
Item VI – Das disposições finais.
Ao inscrever-se na seleção, o (a) candidato (a) reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital. Os
casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Coordenação do PGNET. Candidatos aprovados serão
orientados a enviar documentação de inscrição complementar.
Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2018.
Prof. Vivaldo Moura Neto
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Neurociência Translacional
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1

