
EDITAL Nº 302/2017 
 

Edital de Seleção para ingresso no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Morfológicas do 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 Ciências Morfológicas (PCM) do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o segundo semestre de 
2017. 
 
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 Ciências Morfológicas. 
 

Item II – Das inscrições  
a) Por decisão da Comissão Coordenadora do PCM as inscrições para o processo de seleção de 
candidato(s) ao doutorado estarão abertas a partir do dia 03 de julho de 2017 até o dia 21 de 
julho de 2017, no horário de 9:00 horas às 15:00 horas, somente em dias úteis (de segunda a 
sexta-feira), na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfológicas (PCM), 
localizada no Bloco K – 2o andar – sala 27 – Prédio do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
  
b) Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos, (a falta de 
um dos documentos abaixo implica em recusa da inscrição): 
- Ficha de inscrição conforme modelo padrão preenchida e assinada pelo candidato e pelo 
orientador. Esta ficha de inscrição poderá ser obtida na secretaria ou no site do PCM.  
- Cópia do diploma de Graduação e Mestrado. Este último, caso possua.  
- Declaração de aceite de orientador credenciado pela Pós-Graduação em Ciências 
Morfológicas, para orientar a tese do candidato.  
- Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento. 
- Cópia autenticada do Título de eleitor. 
- Cópia autenticada do Certificado de Reservista. 
- Cópia autenticada do CPF e carteira de identidade, para candidatos brasileiros (estrangeiros 
devem apresentar documentos equivalentes). 
- Projeto de tese resumido (até 5 páginas), Curriculum vitae e Memorial (até 5 páginas), todos 
em versão digital PDF (e-mail, pen drive, CD). 
- Áreas específicas da Pós-Graduação em Ciências Morfológicas: Anatomia Básico-Clínica, 
Patologia Geral, Biologia do Desenvolvimento, Biologia Celular, Biologia Tecidual e 
Neurociência Básico-Clínica. Os programas de cada área específica (Anexo I deste Edital) 
estarão à disposição dos candidatos para consulta na secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Morfológicas e na página do PCM na internet 
(http://www.pcm.icb.ufrj.br). 
 
Observações:  
- Candidatos(as) que não puderem comparecer pessoalmente à secretaria do PCM, poderão 
se inscrever por procuração ou por correspondência, inclusive eletrônica, dirigindo e-mail para 
posgradpcm@icb.ufrj.br.  

- As inscrições feitas por correspondência terão validade desde que postadas entre 03/07/2017 
a 21/07/2017. A comprovação da data da postagem será o carimbo do correio.  

- A inscrição é gratuita.  
 



Item III – Da avaliação de candidatos(as)  
Os candidatos serão avaliados por uma comissão composta por pelo menos três professores 
indicados pela Coordenação do PCM. A avaliação será acompanhada por um representante 
dos discentes e será pública. 
 

Item IV – Da avaliação  
O candidato será submetido à prova oral nos dias 02 e/ou 03 de agosto de 2017.  
Durante esta prova o candidato terá até quinze minutos para apresentar seu projeto de tese, 
podendo para isso utilizar os recursos multimídia que julgar necessários. Havendo mais de um 
candidato, a ordem de apresentação do projeto será alfabética. Em seguida o candidato será 
arguido pela Comissão Avaliadora de professores sobre pontos constantes no programa da 
área específica de escolha do candidato, seu memorial, 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. Na medida da disponibilidade, receberão bolsas os candidatos que obtiverem 
as melhores notas.  
 
Item V – Do resultado final  
O nome dos(as) selecionados(as), por ordem de classificação, será divulgado na página do 
PCM na internet (http://www.pcm.icb.ufrj.br), a partir do dia 08 de agosto de 2017. Recurso 
contra o resultado final deve ser apresentado, por escrito, até 48 horas após sua publicação. 
 

Item VI – Das disposições finais  
Ao inscrever-se na seleção, o(a) candidato(a) reconhece a aceitação das normas estabelecidas 
neste Edital.  
Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Coordenação do Curso de Pós-
Graduação em Ciências Morfológicas.  
 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2017. 
 
 
 
 
                                      ____________________________________ 

Prof. José Garcia Ribeiro Abreu Junior 
Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Ciências Morfológicas – ICB 

 
 
 
 
 
         ________________________________________ 

Prof. Luiz Eurico Nasciutti 
Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas – ICB 

 



 

Anexo I 
 

Programas das 6 (seis) Áreas Específicas do Mestrado em Ciências Morfológicas:  
Anatomia Básico-Clínica, Patologia Geral, Biologia Celular, Biologia do Desenvolvimento, 
Biologia Tecidual, Neurociência Básico-Clínica.  
 
Anatomia Básico-Clínica – Tórax: anatomia de superfície, caixa toráxica, trato respiratório 
inferior, mediastino. Abdome: anatomia de superfície, parede abdominal, cavidade peritonial, 
trato gastrointestinal, anexos, trato urinário, órgãos genitais, pelve. Membros superior e inferior: 
anatomia de superfície, ossos e articulações, vasculatura, nervos. Cabeça e pescoço: anatomia 
de superfície, cavidade orofaríngea, vasculatura, crânio, encéfalo e nervos cranianos, coluna 
vertebral e medula espinhal, órgãos dos sentidos. Técnicas de observação. Métodos modernos 
de imageamento. Aspectos anatômicos das patologias.  
 
Patologia Geral – Alterações Adaptativas Celulares, Envelhecimento celular, Necroses e 
Degenerações, Apoptose, Distúrbios Circulatórios, Inflamação Aguda, Inflamação Crônica 
Inespecífica e Granulomatosa, Reparo e Regeneração, Neoplasias Benignas, Neoplasias 
Malignas, Carcinogênese.  
 
Biologia Celular – Membrana Plasmática e Membranas Intracelulares, Síntese e 

Endereçamento de Proteínas, Tráfego Intracelular de Vesículas, Núcleo, Vias de Sinalização 
Celular, Citoesqueleto e Movimento Celular, Mitocôndrias, Ciclo Celular, Morte Celular 
Programada, Adesões e Junções Celulares, Comunicação Celular, Matriz Extra-Celular, 
Diferenciação Celular.  
 
Biologia do Desenvolvimento - Princípios Anatômicos, Experimentais e Genéticos para o 

Estudo da Biologia do Desenvolvimento, Comunicação Celular Durante o Desenvolvimento, 
Fertilização, Clivagem e o Papel da Mensagem Maternal no Estabelecimentos de Eixos, 
Especificação Genética dos Eixos Dorso-Ventral e Ântero-Posterior em Drosophila e 
Vertebrados, Gastrulação e a Especificação do Ectoderma, do Mesoderma e Endoderma, 
Especificação e Regionalização da Crista Neural, Embriologia Evolutiva.  
 
Biologia Tecidual – Técnicas Histológicas Básicas, Epitélio e Glândulas, Tecido Conjuntivo e 
Adiposo, Cartilagem, Osso e Osteogênese, Sangue e Hematopoiese, Tecido Muscular, Tecido 
Nervoso, Sistema Nervoso e Sentidos Especiais, Sistema Imunológico, Sistema Tegumentar, 
Sistema Circulatório, Sistema Respiratório, Sistema Urinário, Sistema Digestório e Glândulas 
Digestórias, Sistema Endócrino, Sistema Reprodutor Feminino, Sistema Reprodutor Masculino.  
 
Neurociência Básico-Clínica – Desenvolvimento do Sistema Nervoso, Organização 
Morfofuncional do Sistema Nervoso, Sistemas Sensoriais, Sistemas Motores, SNA, Sistemas 
de Controle Orgânico, Interações Neuroendócrinas, Degeneração e Regeneração do Sistema 
Nervoso, Neoplasias, Doenças Neurodegenerativas, AVC. 
 



Anexo II 
 

 
 
 
CRONOGRAMA 
 

Etapas Data Horário 

Inscrições 03/07 a 21/07/2017 09:00 as 15:00 h 

Prova oral  02 e ou 03/08/2017* Horário a ser divulgado 

Resultado final A partir de 08/08/2017 09:00 as 15:00 h 

Recursos Até 48 h após a divulgação do 
resultado 

09:00 as 15:00 h 

 
 
*Depende do no. Candidatos inscritos 
 
 
 
 

 


