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Edital Suplementar de Seleção de bolsistas de doutorado 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Parasitologia do Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) faz saber que, no período 
de 13 de agosto  a 31  de agosto de 2020, estarão abertas as inscrições para o processo 
de seleção de candidatos a 2 (duas) bolsas de doutorado para atuar no programa CAPES-
EPIDEMIAS - Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, 
Endemias, Epidemias e Pandemias cujos objetivos são: Desenvolver e validar kits 
diagnósticos para COVID-19 utilizando estratégias convencionais e nanotecnológicas; 
Verificar possíveis associações da COVID-19 em felinos e a presença de outras infecções 
parasitárias; Estimar a prevalência de infecção por Sars-CoV-2 em gatos, sua distribuição 
espacial e sua associação com a presença da COVID-19 em humanos no município de Belo 
Horizonte; Avaliar a eficácia de Virus-like Particles (VLP) associados a peptídeos da proteína 
Spike S1 de Sars-CoV-2 conjugados ou não a alfa-Gal para diagnóstico e produção de 
anticorpos contra COVID-19. Maiores informações sobre o programa CAPES-EPIDEMIAS e 
seus objetivos podem ser obtidas através do email: rnaraujo@icb.ufmg.br.   

 
No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar um anteprojeto de doutorado 
contemplando pelo menos um dos objetivos descritos acima. É desejável que os candidatos 
tenham experiência em técnicas de biologia molecular (como extração de RNA e DNA, 
síntese de cDNA, PCR e qPCR) e exames sorológicos (como ELISA).  
 
A versão completa do Edital está disponível em www.parasitologia.icb.ufmg.br. Os 
candidatos interessados devem ser inscrever através do email pg-par@icb.ufmg.br 

indicando no assunto do e-mail: "SELEÇÃO DOUTORADO PPGPAR-NOME DO 
CANDIDATO-PROJETO CAPES 11/2020". A seleção ocorrerá no  dia  04/09/2020 e 

constará de avaliação dos currículos (banca examinadora) e apresentação do anteprojeto, 
seguida de arguição. O candidato terá 20 minutos para apresentação do anteprojeto e o 
horário da apresentação, que ocorrerá por videoconferência, será divulgado no site do 
programa. O candidato também receberá o endereço da sala de seleção por e-mail assim 
que sua inscrição for homologada e a seleção for agendada. A banca será composta por 
membros titulares ou suplentes do Programa. 
 
Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020.  
 
Profa. Daniella Castanheira Bartholomeu  
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Parasitologia – ICB/UFMG. 
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