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EDITAL  

 

Normas do Processo Seletivo para os Cursos de 

Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Biossistemas da Universidade Federal 

do ABC, referente ao ingresso no primeiro 

quadrimestre do ano de 2021. 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC (UFABC) 

torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso nos Cursos 

de Mestrado e Doutorado Acadêmico stricto sensu com início no primeiro quadrimestre de 

2021, e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação 

do Programa, a qual será presidida pelo Prof. Dr. Sergio Daishi Sasaki (SIAPE 2605490) e mais 

quatro docentes. 

 

1.2. Para a inscrição no processo seletivo (Mestrado e de Doutorado), os candidatos devem 

comprovar a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou a previsão 

de sua conclusão até a data da matrícula no Programa, por meio de encaminhamento do 

documento na solicitação de inscrição (item 4).  

 

1.3. Os candidatos selecionados para o Doutorado que estejam cursando o Mestrado, nesta ou 

em outra instituição de ensino, só poderão efetuar a matrícula no Doutorado após a efetiva 

aprovação da defesa de Mestrado, com a consequente emissão da "Ata de Defesa". 

 

1.4. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações 

adicionais do item 6. "Candidatos residentes no exterior". 

 

1.5. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Biossistemas da UFABC a indicação de um orientador credenciado no quadro 

de docentes do programa e que esteja elencado na lista de docentes do Anexo 3, deste edital.  
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1.6. A concordância do respectivo orientador deverá ser manifestada por meio de sua assinatura 

na proposta de pesquisa apresentada (ver item 4.1). 

 

1.7. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) entrevista do candidato sobre sua 

trajetória acadêmica (2) arguição do candidato sobre tópicos básicos da área de Ciências 

Biológicas II, a partir do conteúdo do projeto de pesquisa proposto e (3) análise do Curriculum 

Vitae comprovado. Os itens (1) e (2) e (3) apresentam caráter eliminatório e classificatório 

(ver item 5.2). 

 

1.8. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital. 

 

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) para o 

primeiro quadrimestre do ano de 2021 é apresentado a seguir: 

 

Prazo de inscrição 25/09/2020-18/11/2020 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (com os 

motivos) 
19/11/2020 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 19/11/2020-23/11/2020 

Resultado dos recursos das inscrições 25/11/2020 

Realização da entrevista, avaliação sobre conhecimento do 

projeto proposto e análise de currículo. 
01/12/2020-04/12/2020 

Divulgação do resultado parcial (etapa classificatória) 05/12/2020 

Prazo para recurso do resultado parcial (etapa classificatória) 07/12/2020-09/12/2020 

Divulgação do resultado final até 10/12/2020 

Matrícula (entrega de documentos) de acordo com o calendário 

acadêmico 

Início das aulas de acordo com o calendário 

acadêmico 
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3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

3.1. Serão oferecidas até 15 vagas para o Curso de Mestrado, sendo que 

ficam reservadas: 2 (duas) vagas para candidatos que se autodeclararem negros (pardos ou 

pretos); 2 (duas) vagas para candidatos que se autodeclararem indígenas; e 2 (duas) vagas para 

candidatos que se autodeclararem pessoas com deficiências. O número de vagas a ser 

preenchido será em função da existência de candidatos aprovados e classificados nos termos do 

presente Edital. 

 

3.2. Serão oferecidas até 8 vagas para o Curso de Doutorado, sendo que 

ficam reservadas: 1 (uma) vaga para candidatos que se autodeclararem negros (pardos ou 

pretos); 1 (uma) vaga para candidatos que se autodeclararem indígenas; e 1 (uma) vaga para 

candidatos que se autodeclararem pessoas com deficiências. O número de vagas a ser preenchido 

será em função da existência de candidatos aprovados e classificados nos termos do 

presente Edital. 

 

3.3. O número exato de vagas poderá sofrer alteração em função da 

existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 29 de 

setembro a 18 de novembro de 2020 (horário de Brasília), o formulário de inscrição do programa 

disponível no site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, responder ao questionário e 

anexar as cópias dos documentos listados abaixo (Obrigatoriamente em formato PDF): 

 

 

I - Cópias dos documentos de identidade do candidato: 

a) RG, CPF, para brasileiros; 

b) RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do 

passaporte). 

II - Cópia do histórico escolar da graduação (para candidatos ao Mestrado); 

III - Cópia do histórico escolar da graduação e/ou do mestrado (este último fica dispensado para 

os candidatos a Doutorado Direto); 

about:blank
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IV – Curriculum Vitae de acordo com o modelo (Anexo 1); 

V - Documentação comprobatória do alegado no Curriculum Vitae; 

VI - Proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo:  

a) introdução;  

b) objetivos do futuro projeto; 

c) métodos;  

d) cronograma; 

e) referências bibliográficas; 

f) descrição da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto. Esta proposta deve estar 

assinada pelo orientador.  

VII - Diploma de Graduação e ou de Mestrado (conforme o caso, diploma de Mestrado 

dispensado para os casos de Doutorado Direto) ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com 

previsão de sua conclusão até a data de matrícula no Programa; 

VIII - Os diplomas de graduação e de mestrado obtidos em Programa no exterior não necessitam 

ter a sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o processo 

seletivo; 

 

4.2. Candidatos que, no momento da inscrição, afirmarem serem portadores de necessidades 

especiais deverão indicar os equipamentos necessários para a realização do processo seletivo e 

anexar o atestado ou documento que comprovem sua necessidade. 

Obs.: A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo 

(conforme indicação no formulário de inscrição do programa disponível no site 

http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/) servirá para viabilizar a disponibilidade dos 

mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao 

candidato via e-mail. 

 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

5.1. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

about:blank
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5.1.1. O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Biossistemas é 

elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do Programa (ver item 

1.1). Os critérios de seleção e classificação são baseados em: 

I. Entrevista/arguição, em português; 

II. Análise do Currículo apresentado conforme modelo (Anexo 1) comprovado, 

devidamente documentado. 

 

5.1.2. Entrevista e arguição 

 

5.1.2.1. Os candidatos com as inscrições deferidas serão entrevistados e arguidos pela Comissão 

de Seleção, por videoconferência, quando se pretende avaliar o percurso acadêmico do candidato 

e o seu domínio sobre o projeto que será desenvolvido. Na arguição serão feitos questionamentos 

sobre tópicos básicos de bioquímica, biofísica, fisiologia, farmacologia, biologia celular e 

molecular, referentes ao projeto proposto. Em relação ao percurso acadêmico, serão levantadas 

questões referentes às atividades realizadas durante a graduação do candidato, como iniciação 

científica, monitorias, produção científica e outras atividades relacionadas e comprovadas pelo 

candidato, bem como às atividades da pós-graduação para postulantes ao doutorado. Os 

candidatos também serão arguidos, pela mesma Comissão de Seleção, com relação à sua proposta 

de pesquisa. Nesse caso, pretende-se avaliar o domínio do candidato sobre o projeto de pesquisa, 

em relação às metodologias que serão utilizadas e ao conteúdo científico básico que fundamenta 

o projeto. A banca examinadora disporá de 30 (trinta) minutos por candidato para realização da 

entrevista/arguição. Serão desclassificados os candidatos que se apresentarem para a entrevista 

após o horário marcado para o início de sua arguição. 

 

5.1.2.2. A videoconferência será realizada na plataforma Google Meet, cujo “link” será enviado 

aos candidatos no dia anterior à entrevista/arguição, o candidato precisará ativar o áudio e o 

vídeo no momento da entrevista.  

 

5.1.2.3. O áudio e o vídeo da entrevista serão gravados. 

 

5.1.3.  Análise de currículo 

 

5.1.3.1 A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A 

documentação comprobatória referente ao conteúdo do currículo deverá ser submetida no ato 

da inscrição, anexa ao currículo ou submetida para o email: ppg.biossistemas@ufabc.edu.br. 
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O currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e profissionais desenvolvidas 

pelo candidato seguindo a pontuação indicada no Anexo 2. 

 

5.2. DOS PESOS DE CADA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.2.1. As etapas do processo seletivo terão os seguintes pesos na composição da nota final do 

candidato:  

a. Entrevista e Arguição: 65% 

b. Análise do Curriculum vitae: 35%  

 

6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR 

 

6.1. Candidatos residentes no exterior poderão participar do processo seletivo por entrevista 

realizada através de videoconferência. 

§ 1º - Para inscrição, o candidato deve apresentar:  

I - currículo (em português ou inglês); 

II - Proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo objetivos do futuro projeto, 

metodologia, cronograma, referências bibliográficas e descrição da infraestrutura para o 

desenvolvimento do projeto. 

§ 2º - As entrevistas por meio de videoconferência ocorrerão em datas divulgadas por ocasião 

da divulgação do resultado das inscrições. O candidato será arguido pela banca em português, 

sendo que este poderá optar por responder em português, inglês ou espanhol.  

§ 3º - Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o processo 

seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as aulas das 

disciplinas do programa serão ministradas em português. 

§ 4º - Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação necessária para 

inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

7.1. Será desclassificado e excluído do processo seletivo o candidato que: 

I - Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 

Edital; 

II - Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da seleção; 
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III - Não se apresentar à entrevista / arguição na data e horário especificado. 

 

8. DO RESULTADO 

 

8.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 5,0 (cinco) (desempenho mínimo satisfatório). 

 

8.2. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à 

seguinte ordem: 

1. Maior nota na entrevista/arguição; 

2. Maior nota na avaliação de currículo. 

 

8.3. O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme 

item 3). O resultado será publicado na página do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas 

na internet, no endereço (http:// biossistemas.ufabc.edu.br). 

 

 

9.  DOS RECURSOS 

 

9.1. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados 

EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa 

(ppg.biossistemas@ufabc.edu.br). Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do 

aqui indicado, não serão acatadas. 

 

10. DA MATRÍCULA 

 

10.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula conforme 

orientações da Pró-reitoria de Pós-graduação da UFABC (propg), divulgadas por meio do sítio 

de internet http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html. 

 

about:blank
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10.2. A matrícula deverá ser feita pelo próprio candidato aprovado ou através de procuração 

simples (de próprio punho), mediante apresentação de documento original de identificação com 

foto do procurador. 

 

10.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os 

documentos indicados pela propg no sítio de internet http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/ bem 

como atender as solicitações e observar as informações que nele constam sobre o 1º  

quadrimestre de 2021. 

 

 

11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

 

11.1. Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as 

solicitarem, assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de 

inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do 

Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas, respeitando-se a lista de espera 

de candidatos previamente aprovados nos processos seletivos anteriores e, seguindo-se os 

candidatos selecionados para o primeiro quadrimestre de 2021, de acordo com a ordem de 

classificação dos candidatos. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção 

ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas.  

 

12.2. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o 

Regimento dos Programas de Pós-Graduação da UFABC, assim como as Normas Internas do 

Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC (disponíveis em: 

http://biossistemas.ufabc.edu.br). 

 

12.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a esse processo, principalmente pelo portal do programa. 

 

about:blank
about:blank
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12.4. A Coordenação do Programa não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 

recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependam da UFABC. 

 

12.5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail: 

ppg.biossistemas@ufabc.edu.br 

 

 

Sergio Daishi Sasaki 

SIAPE 2605490 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas 
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Anexo 1 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome:  

Endereço:  

E-mail:  

CPF:  

RG:  

Link do Currículo Lattes: 

Atenção: Os documentos comprobatórios do currículo deverão ser ordenados e numerados em 

ordem sequencial de acordo com este modelo.  

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 

Graduação: Curso, Instituição, ano de conclusão – número do comprovante.  

Mestrado: Curso, Instituição, ano de conclusão – número do comprovante.  

Especialização: Curso, Instituição, ano de conclusão – número do comprovante.  

 

3. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

 

Cursos: Curso, instituição, ano do curso, n° de horas – número do comprovante.  

Estágios: Instituição, período da atividade, n° de horas – número do comprovante.  

Monitorias: Instituição, período da atividade, n° de horas – número do comprovante.  

Iniciação científica: Instituição, período da atividade, n° de horas – número do comprovante.  

Iniciação tecnológica: Instituição, período da atividade, n° de horas – número do comprovante.  

 

4. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  

 

Comissão organizadora: Evento, instituição, ano do curso – número do comprovante. 

 

5. ORIENTAÇÕES  

 

Trabalho: Título do trabalho, orientado, instituição, ano da atividade – número do comprovante.  

 

6. DOCÊNCIA  

 

Ensino superior: Disciplina, instituição, período – número do comprovante.  

Ensino básico: Disciplina, instituição, período – número do comprovante.  
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7. PARTICIPAÇÕES EM BANCA EXAMINADORA  

 

Trabalho: Título do trabalho, instituição, ano da atividade – número do comprovante.  

 

8. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS  

 

Internacional: Evento, trabalho, ano da atividade – número do comprovante.  

Nacional: Evento, trabalho, ano da atividade – número do comprovante.  

Regional: Evento, trabalho, ano da atividade – número do comprovante.  

 

9. PRÊMIOS E MENÇÕES HONROSAS 

 

Premiação, Instituição, ano da premiação – número do comprovante.  

 

10. PUBLICAÇÕES (somente a primeira página do artigo)  

 

Artigo publicado: Título, revista, ano da publicação – número do comprovante.  

Artigo submetido: Título, revista, ano da publicação – número do comprovante.  

Capítulo de livro: Título do livro, título do capítulo, ano da publicação – número do 

comprovante.  

 

11. PATENTES  

 

Título da patente, autores, instituição/incubadora, ano do depósito – número do comprovante. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) Destacar (sublinhar) o nome do candidato em resumos de congressos e artigos, assim 

como a carga horária de cursos e estágios.  

2) Em caso de sobreposição de períodos de iniciação científica, monitoria e/ou estágio 

apenas uma das atividades será computada no currículo.  

3) Todas as bolsas acadêmicas terão a mesma pontuação, mesmo as não previstas neste 

documento, desde que devidamente documentadas. 
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Anexo 2 

DETALHAMENTO DA CONTAGEM DE PONTOS DO CURRICULUM VITAE 

 

1) FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 

(POR TÍTULO) 

Mestrado concluído em curso reconhecido pela CAPES 

(concluído até a data da matrícula no curso de acordo com o 

Edital): 

2 pontos 

Especialização em curso reconhecido pelo MEC 0,5 pontos 

Cursos avulsos na área a serem aprovados pela Comissão de 

Seleção. 

Obs:  

• Só serão considerados cursos de no mínimo 15 horas/aula.  

• Cursos de informática ou de línguas não serão considerados 

0,1 ponto por curso, máximo 

de 0,5 pontos 

  

2) FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PONTUAÇÃO 

(POR ATIVIDADE) 

Iniciação Científica 

Programas de Iniciação Científica e/ou Tecnológica (com ou sem 

bolsa) (devidamente comprovadas) 

Obs:  

• O comprovante deve necessariamente conter o período do 

estágio.  

• Estágios curriculares e ou em laboratórios de pesquisa 

sem vínculo com programa de iniciação científica oficial 

não serão pontuados. 

0,5 ponto/ano de IC 

Máximo: 1,0 ponto  

Monitorias (devidamente comprovadas) 0,1 ponto por período 

Máximo: 0,3 ponto por ano 

Atividades de Extensão (devidamente comprovadas) 0,1 ponto por período 

Máximo: 0,3 ponto por ano 

  

3. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ACADÊMICOS LIGADOS 

À ÀREA 

 

PONTUAÇÃO 

(POR EVENTO) 

Participação em comissões organizadoras 0,2 ponto  

Máximo: 0,4 pontos totais 

  

4. ATUAÇÃO PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 

(POR ATIVIDADE) 
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Docência em Instituição de Ensino Superior (áreas correlatas 

à Pós-Graduação em Biossistemas) 

Obs: Carga mínima 8 horas/semana;  

0,5 ponto por semestre  

Máximo 1 ponto. 

 

Docência em Instituição de Ensino fundamental, básico ou 

técnico (áreas correlatas à Pós-Graduação em Biossistemas) 

OBS: Carga mínima: 20 horas/semana,  

0,1 ponto por semestre  

Máximo 0,2 ponto. 

  

5. EVENTOS CIENTÍFICOS ORGANIZADOS POR 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS OU UNIVERSIDADES 

(MÁXIMO 1 PONTO POR ANO) 

PONTUAÇÃO  

(POR COMUNICAÇÃO) 

Congressos Internacionais 0,3 ponto  

Congressos Nacionais 0,2 ponto  

Congressos Regionais 0,1 ponto  

  

6. PRÊMIOS E MENÇÕES HONROSAS POR 

TRABALHOS APRESENTADOS COMO PRIMEIRO 

AUTOR   EM EVENTOS CIENTÍFICOS ORGANIZADOS 

POR SOCIEDADES CIENTÍFICAS OU UNIVERSIDADES 

(MÁXIMO 1 PONTO POR ANO) 

PONTUAÇÃO  

(POR PRÊMIO) 

Congressos Internacionais 0,5 ponto  

Congressos Nacionais 0,3 ponto  

Congressos Regionais 0,2 ponto  

  

7. PUBLICAÇÕES PONTUAÇÃO  

(POR PUBLICAÇÃO) 

ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS OU ACEITOS 

EM REVISTA COM JCR (SEM LIMITE DE 

PUBLICAÇÕES) 

 

Primeiro autor Valor do JCR da revista no ano 

da publicação multiplicado por 

3. 

Demais autores 20% do valor do JCR da 

revista no ano da publicação 

multiplicado por 3. 

  

ARTIGOS PUBLICADOS OU ACEITOS EM REVISTAS 

DA ÁREA SEM JCR (MÁXIMO: 1 ponto) 

0,2 ponto por artigo 

  

ARTIGOS SUBMETIDOS  

 

PONTUAÇÃO  

(POR SUBMISSÃO) 
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Primeiro autor 0,4 

Demais autores 0,1 

Obs.  

• Poderão ser apresentados artigos submetidos com data 

anterior ao encerramento das inscrições do presente 

processo seletivo. 

• Anexar comprovante do site da revista ou carta da revista 

atestando a submissão. 

• Os artigos que constarem como submetidos no currículo 

documentado e forem aceitos no decorrer do processo 

seletivo, deverão mudar de categoria e ser computados como 

artigos aceitos.  

• O dia da entrevista do processo seletivo será o prazo final 

para a entrega da carta de aceite da revista e a solicitação de 

mudança de pontuação 

MÁXIMO: 0,5 PONTOS 

  

CAPÍTULO DE LIVRO (OU TRADUÇÃO DE CAPÍTULO 

DE LIVRO) PUBLICADO POR EDITORA COM ISBN NA 

ÁREA OU EM ÁREAS CORRELATAS À PÓS-

GRADUAÇÃO EM BIOSSISTEMAS 

0,5 ponto por capítulo 

MÁXIMO: 2 PONTOS 

  

PATENTES REGISTRADAS E/OU DEPOSITADAS 1 ponto por patente 

PATENTES LICENCIADAS 5 pontos por patente 

 

  

A pontuação será normalizada em uma escala de 0 a 10, utilizando-se a maior nota do 

currículo como nota 10. 
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Anexo 3 

Lista de orientadores disponíveis para orientação de Mestrado no presente edital 

 

ALEXANDRE HIROAKI KIHARA 

AMEDEA BAROZZI SEABRA 

ANA CAROLINA SANTOS DE SOUZA GALVÃO 

ANA LIGIA SCOTT 

ANTONIO SÉRGIO KIMUZ BRAZ 

CRISTINA RIBAS FÜRSTENAU 

DANIELE RIBEIRO DE ARAÚJO 

GISELLE CERCHIARO 

HELENA BEATRIZ DE CARVALHO RUTHNER BATISTA 

LUCIANO PUZER 

LUIZ ROBERTO NUNES 

MARCELA SORELLI CARNEIRO RAMOS 

MARCELO AUGUSTO CHRISTOFFOLETE 

MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA 

MARIA CAMILA ALMEIDA 

MARIA CRISTINA CARLAN DA SILVA 

RENATO FERREIRA DE FREITAS 

RODRIGO LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES CUNHA 

SERGIO DAISHI SASAKI 

SUMBAL SABA 

TIAGO RODRIGUES 

VINICIUS DE ANDRADE OLIVEIRA 

 

 

Lista de orientadores disponíveis para orientação de Doutorado no presente edital 

 

ALEXANDRE HIROAKI KIHARA 

AMEDEA BAROZZI SEABRA 

ANA CAROLINA SANTOS DE SOUZA GALVÃO 

ANA LIGIA SCOTT 

ANTONIO SÉRGIO KIMUZ BRAZ 

CRISTINA RIBAS FÜRSTENAU 

DANIELE RIBEIRO DE ARAÚJO 

GISELLE CERCHIARO 

HELENA BEATRIZ DE CARVALHO RUTHNER BATISTA 

LUCIANO PUZER 

LUIZ ROBERTO NUNES 
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MARCELA SORELLI CARNEIRO RAMOS 

MARCELO AUGUSTO CHRISTOFFOLETE 

MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA 

MARIA CAMILA ALMEIDA 

MARIA CRISTINA CARLAN DA SILVA 

RODRIGO LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES CUNHA 

SERGIO DAISHI SASAKI 

SUMBAL SABA 

TIAGO RODRIGUES 

VINICIUS DE ANDRADE OLIVEIRA 

 

 

OBS: Estas listas (Anexo 3) poderão sofrer atualização até a data final de inscrição no processo 

seletivo, dia 18 de novembro. As alterações serão divulgadas na página do programa: 

biossistemas.ufabc.edu.br, na internet. 


