
Edital do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural (BCE) do 

Instituto de Biologia da UNICAMP 
 

Seleção de bolsistas para o Programa de Pós-Doutorado com Experiência no Exterior 
 
 

O Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural do Instituto de Biologia da 

UNICAMP (PPG-BCE/IB-UNICAMP) torna público o edital de seleção para bolsas do 

Programa de Pós- Doutorado com Experiência no Exterior no âmbito do Projeto de 

Cooperação Internacional CAPES/PrInt-UNICAMP (PD/CAPES) junto ao projeto intitulado 

"Implicação de moléculas intra e extracelulares em processos de expressão gênica, 

sinalização, proliferação e diferenciação celular". 

 
 
Calendário do Processo Seletivo 
 

Atividade Data 

Inscrições 13/out/2020 – 21/out/2020 

Homologação das inscrições 22/out/2020 
Avaliação do material pela 
comissão de seleção/classificação 
dos candidatos 

23/out/2020 

Divulgação do resultado da 
avaliação 26/out/2020 

Entrega de documentos para 
implementação da bolsa 28/out/2020 

Início da bolsa janeiro a março de 2021 



1. Informações gerais 
 

1.1. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para três cotas do Programa 

PD/CAPES a serem concedidas a Pesquisadores Doutores para o desenvolvimento de atividades 

junto ao PPG-BCE/IB/UNICAMP. 

1.2. O programa PD/CAPES objetiva promover interações acadêmico-científicas com 

grupos de excelência no exterior, visando o aumento da internacionalização da pós- 

graduação na Unicamp com o desenvolvimento de pesquisas em conjunto 

1.3. A Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Biologia 

Celular e Estrutural (CPPG-BCE) do IB-UNICAMP será responsável por todas as etapas 

do processo seletivo detalhado no presente edital. 

1.4. A CPPG-BCE poderá designar uma Comissão de Avaliação para a aplicação e 

avaliação das provas detalhadas neste edital. 

 

2. DA QUANTIDADE E DURAÇÃO DAS COTAS  

2.1. O número total de cotas disponíveis para o Projeto de Cooperação Internacional 

“Implicação de moléculas intra e extracelulares em processos de expressão gênica, 

sinalização, proliferação e diferenciação celular” no âmbito do CAPES/PrInt-UNICAMP 

para o ano de 2021 é 2. 

2.2. Cada cota têm duração de 6 meses. 

 
3. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 

O candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro ou estrangeiro, residente no Brasil ou no exterior, que tenha relevante 

experiência acadêmico-científica no exterior (como doutorado pleno ou pós- doutorado 

por no mínimo doze meses); 

b) Não ser aposentado; 

c) Ter como supervisor de seu PD um docente credenciado no PPG-BCE/IB/ 

UNICAMP. 

 

4. DA CANDIDATURA 

4.1. As inscrições poderão ser feitas de 13 a 21 de outubro de 2020. 



4.2.  Para se inscrever, o candidato deverá enviar ao endereço eletrônico 

coordbce@unicamp.br os seguintes documentos, em versão eletrônica (PDF): 

a) Ficha de inscrição com dados pessoais (Anexo I deste Edital); 

b) Documento de identificação do candidato com foto; 

c) Curriculum vitae atualizado do candidato; 

d) Carta de aceite do supervisor do projeto; 

e) Curriculum vitae resumido e atualizado do supervisor; 

f) Plano de estudo em português, inglês ou espanhol, com 15 (quinze) páginas no 

máximo e os seguintes itens: 

i) Título; 

 ii) Introdução e justificativa do estudo, apresentando a atualidade e relevância do 

tema; 

 iii) Objetivos; 

 iv) Material e Métodos; 

 v) Cronograma das atividades; 

 vi) Contribuição do plano de estudo para o estabelecimento ou a consolidação de 

parcerias internacionais. 

 vii) Referências bibliográficas. 

4.3. As inscrições em conformidade com as normas acima descritas serão homologadas 

no dia 22 de outubro de 2020.  

 
5. DA SELEÇÃO 

5.1. O processo de seleção será realizado pela Comissão de Seleção de Candidaturas 

do Projeto de Cooperação Internacional "Implicação de moléculas intra e extracelulares 

em processos de expressão gênica, sinalização, proliferação e diferenciação celular" no 

âmbito do Programa de Internacionalização da Capes (CAPES-PrInt-UNICAMP). 

5.2. A Comissão de Seleção de Candidaturas será composta por, no mínimo, dois 

membros: o coordenador do Projeto ou um representante por ele indicado e o 

coordenador do PPG-BCE e ou um representante por ele indicado. 

5.2.1. O supervisor do aluno não poderá participar dessa comissão de seleção. 

 



5.3. A Comissão de Seleção de Candidaturas levará em consideração os seguintes 

aspectos para avaliação das candidaturas: 

a) Atendimento aos requisitos do candidato (item 3 deste edital) na data prevista da 

seleção; 

b) Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital; 

c) A sua plena qualificação com comprovação do desempenho acadêmico e potencial 

científico para o desenvolvimento dos estudos propostos. 

 

5.4. Quanto ao mérito da candidatura, a Comissão de Seleção considerará os 

seguintes critérios: 

a) Qualidade científica da proposta na sua área de conhecimento e seus potenciais 

resultados; 

b) Qualificação acadêmica e científica do candidato e do supervisor do estágio. 

 

5.5. A classificação final será estabelecida pela ordem decrescente de notas.  

 

5.6.Após publicação do resultado final da seleção interna da UNICAMP, a CPG do 

Programa Biologia Celular e Estrutural, ao qual o coordenador do Projeto de 

Cooperação Internacional "Implicação de moléculas intra e extracelulares em 

processos de expressão gênica, sinalização, proliferação e diferenciação celular" é 

credenciado, enviará à PRPG os documentos originais do(s) candidato(s) 

selecionado(s) para validação e inscrição da candidatura na CAPES.  



ANEXO I 

 

Ficha de inscrição ao processo seletivo de bolsistas para o Programa de  
Pós-Doutorado com Experiência no Exterior 

 

Tema prioritário/Projeto de Cooperação Internacional CAPES-PrInt-UNICAMP/PPG: 
Genômica, Metabolômica e Proteômica/Implicação de moléculas intra e extracelulares em 
processos de expressão gênica, sinalização, proliferação e diferenciação celular/PPG-BCE 
 

Nome do candidato: ______________________________________________________________ 

CPF ou passaporte do candidato: ____________________________________________ 

Endereço eletrônico:  ______________________________________________________ 

Nome do supervisor do estágio: _____________________________________________ 

Título do projeto de pesquisa referente ao estágio:  _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Previsão para início do estágio: (   ) janeiro/2021        (   ) fevereiro/2021      (   ) março/2021 

Caso haja disponibilidade de cotas, você teria interesse em estender a duração de seu 

estágio para 12 meses? 

(   ) sim      (   ) não 

Em que instituição(ões) e em qual(is) período(s) foi obtida sua experiência prévia no 

exterior: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


