
 
 

EDITAL Nº 009 – PPGB-MRQM -UNIARA – de 23/10/2017 
 

Estarão abertas no período de 04/12/2017 A 02/02/2018, as inscrições aos Cursos de 
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - Medicina 
Regenerativa e Química Medicinal, da Universidade de Araraquara – UNIARA. A documentação 
abaixo mencionada deverá ser entregue pessoalmente, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h30min e 
3ª feira, das 13h às 16h30min., 4ª feira, das 14h às 16h30min., 6ª feira, das 14h às 16h30min, 
ou via correio (SEDEX), na Secretaria de Pós-Graduação em Biotecnologia/UNIARA (Unidade II), 
3º andar, sala 301, situada a Rua Carlos Gomes, 1217 – Bairro: centro – Araraquara - SP - 14801-
340. 

 
1) VAGAS:  

Mestrado:  20 vagas 
Doutorado: 15 vagas 
 

 

2). INSCRIÇÃO: 
 

Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site do curso:  
Mestrado: http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/biotecnologia-em-
medicina-regenerativa-e-quimica-medicinal/#item-seleção-e-inscrição 
Doutorado: http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/doutorado/biotecnologia-em-
medicina-regenerativa-e-quimica-medicinal/#item-seleção-e-inscrição 

 

Documentos necessários para a inscrição: 
Para os cursos de Mestrado e Doutorado 
 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (emitido após a inscrição online), 
acompanhado de 01 (uma) foto 3x4 recente; 
b) Cópia da Cédula de Identidade; 
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
d) Cópia do Certificado de Reservista; 
e) Cópia do Título de Eleitor; 
f)  Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
g)  Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00) paga por boleto bancário 
emitido após envio de ficha de inscrição. 
h) Histórico Escolar da Graduação 
i) Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) devidamente registrado; 

Observação: será aceito, na fase de inscrição, Certificado de Conclusão de curso ou cópia de 
matrícula no último ano de graduação do ano letivo de 2017 de alunos concluintes da 
graduação interessados em participar do processo de seleção. O aluno aprovado, neste caso, 
é obrigado a entregar na secretaria de pós-graduação o diploma devidamente registrado, no 
ato da matrícula. O não cumprimento implica na perda da vaga. 
 

j) “Curriculum vitae” comprovado dos últimos três anos (conforme modelo Lattes do CNPq, 
disponível em http://www.cnpq.br), com todas as atividades de produção científica e/ou 
tecnológica, comprovadas por cópia anexada. Todos os documentos comprobatórios 
deverão ser numerados e ordenados de acordo com a ordem de citação no corpo do 
currículo. 
 

l) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 

http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/doutorado/biotecnologia-em-medicina-regenerativa-e-quimica-medicinal/#item-seleção-e-inscrição
http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/doutorado/biotecnologia-em-medicina-regenerativa-e-quimica-medicinal/#item-seleção-e-inscrição
http://www.cnpq.br/


 
 

m) Proposta de trabalho, com 4.000 a 5.000 caracteres (com espaços), endereçada à 
comissão de seleção, fornecendo as seguintes informações:  
-Dados pessoais 
-Áreas de interesse:  

1. MEDICINA REGENERATIVA E ENGENHARIA DE TECIDOS; 
2. QUÍMICA MEDICINAL E BIOPOLÍMEROS; 
3. PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRODUTOS EM BIOTECNOLOGIA. 

-Por que tem interesse área mencionada? 
-Qual tema dentro dessa área pretende investigar? 
-Caso não haja condições de desenvolver tal tema, como vê a possibilidade de mudar de 
área? 

 
OBS: Encontra-se disponível um modelo da proposta de trabalho no link: 
http://www.uniara.com.br/arquivos/file/cursos/mestrado/biotecnologia-medicina-regenerativa-
quimica-medicinal/selecao-inscricao/formulario-proposta-trabalho.doc 
 
3) SELEÇÃO: 

A. PROCESSO DE SELEÇÃO  
O ingresso nos Cursos de Mestrado e Doutorado é feito por meio do exame de seleção, o 
qual consta de: 
1ª etapa: Análise do currículo e do histórico escolar; 
2ª etapa: Redação; 
3ª etapa: Entrevista.  
 
 

B. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
a) 1ª etapa (eliminatória): Análise do currículo pela comissão de seleção. 
b) 2ª etapa (eliminatória e classificatória): Redação. 
c) 3ª etapa (eliminatória e classificatória): Entrevista. 
 
C. DATA DAS ETAPAS DE SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
a) 1ª etapa - Análise do currículo pela Comissão de Seleção: 07/02/2018; 

b) Divulgação dos resultados da 1ª etapa: 09/02/2018, pela Internet, no endereço eletrônico 

http://www.uniara.com.br/resultados; 

c) 2ª etapa – Redação: 14/02/2018, às 9h. Local: UNIARA - Unidade II – 3º andar 

d) Divulgação dos resultados da 2ª etapa: 20/02/2018, pela Internet, no endereço eletrônico 

http://www.uniara.com.br/resultados; 

e) Entrevista (horários a serem divulgados): 21/02/2018;  

f)  Divulgação dos aprovados: 23/02/2018 pela Internet no endereço eletrônico  

http://www.uniara.com.br/resultados; 

g) Matrícula: de 26 a 28/02/2018. 

 

4) INÍCIO e DURAÇÃO DO CURSO 

Início do semestre:  05/03/2018 
Duração: Mestrado: 24 meses 
         Doutorado: 48 meses 

 

http://www.uniara.com.br/arquivos/file/cursos/mestrado/biotecnologia-medicina-regenerativa-quimica-medicinal/selecao-inscricao/formulario-proposta-trabalho.doc
http://www.uniara.com.br/arquivos/file/cursos/mestrado/biotecnologia-medicina-regenerativa-quimica-medicinal/selecao-inscricao/formulario-proposta-trabalho.doc
http://www.uniara.com.br/
http://www.uniara.com.br/resultados;
http://www.uniara.com.br/resultados


 
 

5) MENSALIDADE 

Mestrado: 24 parcelas de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). 
Doutorado: 48 meses parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 

6) BOLSAS (MESTRADO E DOUTORADO) E TAXAS DE CUSTEIO DE MENSALIDADE 

O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia conta com o Programa de Suporte à 
Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O PROSUP disponibiliza ao Programa 
uma cota de Bolsas de Mestrado e Doutorado e taxas de custeio integral de mensalidade que 
serão alocadas aos melhores classificados no processo seletivo de cada curso (Mestrado e 
Doutorado) de acordo com fluxo de disponibilização anual.  
 
7) CONCESSÃO DE DESCONTOS  
 

Candidatos que se graduaram na UNIARA terão direito a desconto de 20% no valor das 
mensalidades referentes aos Programas de Mestrado e Doutorado. 


