
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 NO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE DOUTORADO - ESPECIFICO PARA COVID 19 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E INFLAMAÇÃO PARA 2020-2. 
  

             A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação e  a Comissão 

Deliberativa do referido Programa (CEGIM-I) tornam pública a HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES dos candidatos relacionados abaixo para a Seleção do Curso de Doutorado,  

conforme  Edital nº 269, de 30/07/2020, publicado no DOU nº 146, 31/07/2020 – Seção 3 – 

página 102 e no Boletim da UFRJ Nº 32, de 06/08/2020 e Retificação no Edital 286, de 

17/08/2020, publicado no BUFRJ nº 34, de 20/08/2020, para o Processo Seletivo de Doutorado 

– Especifico para COVID 19. 

 Nome  E-mail 

GUILHERME SANT'ANNA DE LIRA glira1998@gmail.com 

VICTORIA CÔRTES BASTOS vicbastos31@gmail.com 

VITÓRIA ESTEFANY DA SILVA CANUTO estefanycanuto@outlook.com 

VICTOR AKIRA OTA victorota1996@gmail.com 

 

 A primeira única etapa do processo seletivo ESPECIFICO PARA COVID 19 dos candidatos 

ao Programa de Doutorado 2020-2, será através da Análise do Curriculum vitae, Apresentação 

oral do Projeto de Tese de Doutorado e Entrevista (Arguição) realizada com horário marcado, 

utilizando o aplicativo online, por uma comissão de seleção, indicada pela CEGIM-I do Programa 

de Imunologia e Inflamação da UFRJ e de acordo com o item 10 e 11 do referido Edital.  

 10. A comissão de seleção será composta por 3(três) professores-orientadores de 

Programas de Pós-graduação credenciados pela CAPES, sendo que pelo menos dois membros 

dessa comissão serão professores-orientadores do Programa de Pós- graduação em Imunologia e 

Inflamação. 

 11. A avaliação do aluno seguirá os seguintes critérios: 

 a) Análise do Curriculum Vitae baseado em Publicações e histórico de desempenho 

acadêmico - Peso 1(um); 

b) Análise do Projeto - Peso 1(um); 

c) Entrevista - Peso 1(um). 
 Lembramos também que para participar do processo de seleção os candidatos deverão 

enviar por e-mail: pos_imuno@mico.ufrj.br, até o dia 28/08/2020 (de 09:00 às 23:00 horas) o 

Curriculum vitae, o histórico de desempenho acadêmico (Mestrado e/ou Graduação) o Projeto de 

Tese especifico para a COVID 19 resumido e a carta de intenção de um professor-orientador 

pertencente ao quadro de docentes do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação. 

 A entrevista(será realizada com horário marcado, utilizando o aplicativo online) do projeto 

de Tese de Doutorado será dia 31/08/2020 e terá 15 a 20 minutos de duração. Essa etapa terá 

como objetivo avaliar o conhecimento do aluno na área de atuação do seu projeto, o seu 

envolvimento do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação e, a metodologia a ser 

aplicada e os objetivos sugeridos, bem como seus interesses no curso. A arguição pode ser 

gravada e, terá caráter eliminatório. 
Dia: 31/08/2020. 

Horário: 14:00 horas 

Aplicativo: o acesso será enviado em breve pelo Programa de Pós- Graduação em Imunologia e 

Inflamação.  

  

        À Coordenação ,   Profª Juliana Echevarria Neves de Lima 
                                                                 Substituta Eventual da Coordenação 


