E D I T A L: 01/PMPGCF/2012
A Coordenação Local do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências
Fisiológicas (PMGPGCF) do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de
Santa Catarina faz saber que, no período de 02 de Abril a 05 de Novembro de 2012,
estarão abertas as inscrições para seleção de Doutorado.
I. INSCRIÇÕES:
Para inscrição, o candidato deverá enviar os documentos necessários à inscrição ao
endereço da PMPGCF/UFSC. Os documentos deverão ser entregues na secretaria do
curso.
Endereço para correspondência:
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PMPGCF)
Departamento de Ciências Fisiológicas
Centro de Ciências Biológicas
Campus Universitário – Trindade
88040-900 Florianópolis – SC
Fone: (48) 3721 9444 ou 3721 9235 – Ramal: 216 ou 215.
Contato durante o período de inscrições:
Prof. Alex Rafacho (Coordenador da PGFis/UFSC)
E-mail: pgfis@ccb.ufsc.br.
Informações adicionais sobre o Programa Multicêntrico de Pós- Graduação em Ciências
Fisiológicas podem ser obtidas nos sítios www.pmpg.paginas.ufsc.br ou
www.sbfis.org.br/multicentrico.asp
II – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO:
2.1. Formulário de inscrição, devidamente preenchido, acompanhado de 3(três)
fotografias 3x4 recentes. O formulário de inscrição se encontra disponível no site do
programa: www.pmpg.paginas.ufsc.br
2.2. Fotocópia AUTENTICADA da carteira de identidade.
2.3. Fotocópia AUTENTICADA da certidão de nascimento.
2.4. Fotocópia AUTENTICADA do CPF.
2.5. Fotocópia AUTENTICADA do diploma de Mestrado reconhecido pelo MEC ou da
declaração de conclusão de mestrado assinada pelo coordenador do programa de PósGraduação. No caso de diplomas emitidos por universidades estrangeiras, o diploma
deve possuir autenticação de autoridade consular brasileira. Na ausência da
comprovação do mestrado, o candidato deverá comprovar a publicação de no mínimo
três (03) artigos científicos na área Ciências Biológicas II, como primeiro autor. Nesse
caso, a inscrição do candidato só será homologada após a análise a aprovação do seu
currículo Lattes documentado pelo colegiado local.

2.6. Fotocópia do histórico escolar do Mestrado ou da graduação.
2.7. Uma cópia DOCUMENTADA do Currículo Lattes (Não há necessidade de
autenticação).
2.8. Comprovante de quitação das obrigações militares e/ou eleitorais, no caso de
candidato brasileiro.
2.9 Comprovante de quitação do Serviço Federal de Migração e de ter suporte
financeiro durante o tempo de permanência no país, no caso de candidato estrangeiro.
2.10. Carta de aceite de um ou mais possíveis orientadores do programa (Modelo
disponível no site do programa, www.pmpg.paginas.ufsc.br ).
2.11. Duas cartas de apresentação
programa,www.pmpg.paginas.ufsc.br).
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2.12. Três cópias do Projeto de Pesquisa (Detalhado, contendo de 10 a 15 páginas
tamanho A4, em fonte Arial 12, com espaçamento 1,5 e margens esquerda, direita,
superior e inferior de 1.0cm, não sendo considerada a lista de referências; ver modelo
do projeto no site do programa, www.pgfis.ccb.ufsc.br) que deverá ser entregue com
antecedência mínima de 2 semanas à data da seleção.
2.13. Certificado de proficiência na língua inglesa, obtido nos últimos 5 anos, como
TOEFL, Cambridge ou outra avaliação aceita pela Comissão de Seleção. Os candidatos
poderão realizar a prova de proficiência em língua inglesa (nível de doutorado) no
Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras Centro de Comunicação e Expressão
da Universidade Federal de Santa Catarina (Campus Universitário; Telefone: 48
3721.9288,
Fax:
048
3721.9988,
E-mail:
lle@cce.ufsc.br,
URL:
http://www.lle.cce.ufsc.br.). As provas são realizadas semanalmente e deverão ser
agendadas com 3 dias úteis de antecedência. O resultado é emitido em 10 dias úteis.
Um segundo idioma (ex., espanhol, frânces, alemão, italiano, etc...) deverá ser
apresentado ao longo do primeiro ano do curso. Os estudantes estrangeiros deverão
apresentar cópia AUTENTICADA de proficiência em língua portuguesa obtido nos
últimos 5 anos. O candidato que não entregar o certificado de proficiência em lingua
inglesa estará eliminado do processo de seleção.
2.14. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição de R$ 30,00 junto à
Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis). Banco do Brasil, Agência: 3076-7, C/C: 08669X.
OBS: A falta de qualquer documento exigido neste edital de seleção implicará no
indeferimento da inscrição do candidato.

III. VAGAS DISPONÍVEIS E LINHAS DE PESQUISA:
Estarão disponíveis 3 vagas, distribuídas em 2 linhas de pesquisa:
Linha de Pesquisa: Neurofisiologia e Comportamento- 02 vagas.
Responsável: Prof. Dr. José Marino Neto
Tema : Neurobiologia comparada de vias monoaminérgicas no cérebro de vertebrados:
Circuitos serotonérgicos de controle de comportamentos ingestivos e pós-prandiais
em aves
Linha de Pesquisa: Controle do Metabolismo Energético e da Ingestão Alimentar- 01
vaga.
Responsável: Profa. Dra. Marta Aparecida Paschoalini
Tema: Controle do Metabolismo Energético e da Ingestão Alimentar
IV. PROCESSO DE SELEÇÃO:
4.1. Apresentação de projeto de pesquisa, por no máximo 20 minutos, em sessão
fechada, seguida de argüição pela Banca.
4.2. Análise do Curriculo Lattes.
Para a classificação final será utilizada a média ponderada das pontuações (0 a 100
pontos) obtidas na apresentação do projeto de pesquisa (que terá peso 2) e na análise
do currículo Lattes (que terá peso 1). A pontuação final mínima para a aprovação será
de 60 (sessenta) pontos (0 a100 pontos). A lista dos selecionados será publicada por
ordem alfabética no site e/ou na secretaria do programa, ficando as pontuações em
caráter reservado, para uso exclusivo da comissão de seleção. O programa não tem
como garantir bolsa de estudo aos candidatos.
V. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO:
Período de inscrição: de 02 de Abril a 05 de Novembro de 2012
Apresentação do projeto de pesquisa: Conforme cronograma a ser enviado por fax
e/ou email aos candidatos inscritos, com antecedência mínima de 15 dias.
Obs: Caso seja necessária alteração da data de apresentação do projeto, em função do
número de inscritos, os candidatos serão comunicados com antecedência.
VI. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Os resultados serão publicados até 15 dias após o
término do processo seletivo pela secretaria da PGFis.
7. MATRÍCULA: A matrícula de alunos selecionados será realizada até 90 dias da data
de publicação do resultado, na secretaria da PGFis.
VII.RECURSO: recursos sobre qualquer etapa do processo de seleção deverão ser
apresentados à Comissão de Seleção até 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos
resultados.
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2012.

