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EDITAL CPPG-BCE 002/2017 - CONVOCAÇÃO PARA EXAME DE
SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR
E ESTRUTURAL
Por meio do presente edital, aprovado pela Comissão de Pós-Graduação do IB em 30/08/2017,
o Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural (PPG-BCE) do Instituto de
Biologia da UNICAMP torna públicos os critérios para o processo seletivo para ingresso no
primeiro semestre de 2018.
1. Das Condições Gerais:
1.1.Exame de Seleção
O Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural possui três áreas de
concentração:
. Anatomia
. Biologia Celular
. Biologia Tecidual
Ao preencher a ficha de inscrição para o exame de seleção, o candidato deverá escolher
apenas 1 área de concentração dentre as 3 do Programa.
1.2. O exame constará de:
- Prova de Conhecimento em Anatomia, Biologia Celular e Biologia Tecidual - Bibliografia
Recomendada
-Análise de Curriculum Vitae (Modelo);
-Análise de Histórico Escolar;
-Análise da carta pessoal e das cartas de referência (Modelo);
-Arguição com os membros da CPPG-BCE.
1.3. O exame para o Doutorado constará de:
- Prova de conhecimento em Anatomia, Biologia Celular e Biologia Tecidual - Bibliografia
Recomendada
- Análise de Curriculum Vitae (Modelo);
- Análise de Histórico Escolar;
- Análise da carta pessoal e das cartas de referência (Modelo);
- Análise do projeto de doutorado;
- Arguição com os membros da CPPG-BCE.
1.4. O Exame de Seleção para os dois níveis será realizado em 2 Etapas:
1a. Etapa - Prova de Conhecimentos Específicos
Os candidatos receberão um total de 30 questões sendo 10 de cada uma das seguintes áreas:
Anatomia, Biologia Celular e Biologia Tecidual. Destas, deverá responder um total de 10
questões.
2a. Etapa - Arguição
Serão convocados para essa etapa os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 6,0 na
Prova de Conhecimentos Específicos.
Informações mais detalhadas podem ser verificadas na Instrução Normativa 002/2016 Referente a abertura de vagas e exame de seleção.
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2. Do Calendário:
2.1. Período de Inscrições para Mestrado e Doutorado: 15 de setembro a 15 de outubro de
2017
2.2. Datas, Horários e Locais dos Exames para Mestrado e Doutorado:
Prova de Conhecimentos Específicos
Data: 1º de novembro de 2017
Horário: 08h30 - Apresentação na sala de exame, portando documento com fotografia atual,
para assinatura da lista de presença.
09h00 - Início do exame, com término às 12h30.
Local: Sala de Defesa do Prédio da Coordenadoria da Pós-Graduação (Bloco O 1o andar). Instituto de Biologia – UNICAMP. Av. Bertrand Russel, s/n (último
prédio dessa avenida)
As Arguições (para os aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos) deverão ocorrer
nos dias 29 e 30/11/2017 em horário e local a serem definidos.
3. Das Instruções Gerais de Inscrição:
3.1. Ficha de inscrição no módulo SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica) impressa e assinada. O
acesso à ficha estará disponível somente durante o período de inscrição.
Observação: Na época da inscrição é aconselhável que o candidato já tenha um possível
orientador, o qual deverá assinar o aceite de orientação (item 3.15). No entanto, é permitido que
o candidato realize o exame mesmo que não tenha um possível orientador, mas nesse caso, não
poderá inserir o nome de nenhum docente na ficha de inscrição, colocando nesse campo um
asterisco (*).
3.2. Preencher cadastro que se encontra na página http://www.ib.unicamp.br/pos/selecao, e
inserir os documentos abaixo, em arquivos individuais, e em PDF. O acesso a esse cadastro
estará disponível somente durante o período de inscrição.
3.3. Ficha de inscrição no módulo SIGA (item 1, acima), assinada pelo candidato;
3.4. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
3.5. Cópia do Histórico Escolar do Mestrado;
3.6. Curriculum Vitae (não será aceito CV Lattes);
3.7. Carta pessoal expondo as razões que o levaram a se decidir pelo Curso; (modelo do
cabeçalho para a carta)
3.8. Cartas de dois professores ou pesquisadores, de preferência com título de DOUTOR, não
obrigatoriamente ligados à UNICAMP, manifestando-se quanto aos antecedentes acadêmicos,
profissionais e/ou técnicos do candidato; (modelo do cabeçalho para a carta)
3.9. Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no Doutorado (aqui modelo de capa obrigatório);
3.10. Cópia do Diploma, ou do Certificado de Conclusão, ou da ata de defesa do Mestrado, ou da
homologação do título de Mestre, ou carta do(a) orientador(a) informando a data provável de
defesa. (aqui modelo de carta) ou comprovação da experiência anterior do candidato em
pesquisa e a existência de pelo menos um artigo publicado e/ou submetido à publicação, em
revista indexada de circulação internacional (para Candidatos(as) ao Doutorado sem o
Mestrado).
3.11. Título e Resumo da Dissertação de Mestrado (defendida ou a defender), máximo de 02
folhas;
3.12. Caso tenha, apresentar comprovante do editor da revista no caso de submissão à
publicação, em revista indexada de circulação internacional;
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3.13. Termo de Ciência;
3.14. Aceite do orientador .
O aceite de orientação deverá ser preenchido no computador, e não manualmente, e deverá estar
assinado pelo possível orientador.
Mestrado
No momento da inscrição o aluno deverá apresentar os documentos indicados nos itens 3.1,
3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13 e 3.14.
Doutorado
No momento da inscrição o aluno deverá apresentar os documentos indicados nos itens 3.1,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14
Atenção:
1. Candidatos que tenham obtido o Título de Mestre em outro Programa de Pós-Graduação
deverão apresentar também o documento do item 3.4;
2. Egressos - alunos que defenderam o Mestrado pelo PPG-BCE/IB/UNICAMP e pretendem
ingressar no Doutorado devem ficar atentos à Instrução Normativa 002/2016.
Os candidatos estrangeiros seguirão a mesma normatização desse edital com a possibilidade
de fazer prova na sua instituição de origem desde que entrem em contato pelo e-mail
pgibsel@unicamp.br com pelo menos 20 dias de antecedência da prova específica.
4. Pesos e Notas
4.1. O candidato deverá obter nota mínima 6,0 na prova de Conhecimento Específico e na média
ponderada das notas das provas de conhecimento específico, de títulos e de arguição para ser
considerado aprovado.
4.2. A classificação será feita pela média ponderada das notas obtidas em todas as etapas da
seleção.
- Para o Mestrado, a prova de conhecimento específico terá o peso 3,0; a prova de títulos (análise
do currículo, peso 2,0 e histórico escolar, peso 1,0); e a prova de arguição peso 3,0.
- Para o Doutorado, a prova de conhecimento específico terá o peso 3,0 (somente realizarão
prova específica os oriundos de outros programas de pós-graduação); a prova de títulos (análise
do currículo peso 3,0 e histórico escolar peso 1,0); a prova de arguição peso 3,0 e análise do
projeto de pesquisa peso 3,0.
4.3. O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas
a cada uma das etapas. Os candidatos aprovados, com média ponderada geral 6,0 serão
classificados, em ordem decrescente das notas finais e obedecido o número de vagas. Em caso
de empate, será considerada a maior pontuação na Prova de conhecimento específico, seguida
da maior pontuação do Curriculum Vitae.
4.4. A Comissão do Programa constituirá a Comissão Examinadora para o exame de seleção.
5. Do Resultado:
5.1. Resultado da 1a Etapa: Dia 17 de novembro de 2017
Divulgação da Lista de Aprovados na 1a Etapa e convocados para a 2a Etapa do Exame, e
Horários para as Arguições, que serão realizadas nos dias 29 e 30 de novembro de 2017.
5.2. Resultado Final - 2a Etapa: Dia 5 de dezembro de 2017
Divulgação da Lista de Classificação dos Aprovados para Ingresso no Mês de março de 2018.
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5.3. Interposição de recurso
O prazo para interposição de recurso é de três (03) dias úteis a partir da data de publicação dos
resultados. Para interposição de recurso o candidato deverá enviar e-mail à Comissão do
Programa de Pós-Graduação (pgibsel@unicamp.br), indicando os motivos do recurso
interposto.
6. Informações Complementares
Neste Processo Seletivo são oferecidos 23 vagas para o curso de Mestrado e 18 vagas para o
curso de Doutorado.
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