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SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE DOUTORADO FAPERJ NOTA 10 
 
 A Comissão Organizadora do Edital e a Coordenação de Pós-Graduação em Ciências (Microbiologia) 
comunicam a abertura de seleção para 1 (uma) bolsa de Doutorado, concedidas pela FAPERJ no Programa Bolsa 
Nota 10. A chamada de fluxo contínuo está disponível no site da FAPERJ. 
  

As inscrições serão aceitas até o dia 12/08/2021 pelo envio de toda a documentação para o e-mail 
posgrad@micro.ufrj.br, com cópia para eliane_ferreirarj@micro.ufrj.br, especificando no assunto: FAPERJ NOTA 
10 – DOUTORADO. 
 
Calendário da seleção: 
Análise da documentação entregue – 16 e 17/08/2021 
Apresentações orais para seleção de bolsista de Mestrado – 18 a 20/08/2021 
Liberação do resultado final – 23/08/2021 
 
Inscrição e seleção 
A Coordenação de Pós-Graduação em Ciências (Microbiologia) pode indicar um aluno de Doutorado que possua o 
perfil desejado pelo Programa Bolsa Nota 10. 
Atenção: A Bolsa de Doutorado Nota 10 tem valor de R$ 3.160,00. 
 
Critérios exigidos para a implementação da bolsa: 
- Ter completado 24 meses de ingresso no Doutorado; 
- Já ter defendido Projeto de Doutorado; 
- Não possuir conceito C ou D. 
  
Documentos para inscrição 
- Histórico escolar atualizado (pode ser não-oficial, sem a assinatura da coordenação) 
- Curriculum vitae do aluno (Lattes ou formato livre) 
- Carta do Orientador indicando o aluno e assumindo o compromisso de DEFESA DE TESE em até 48 meses de 
curso. 
- Declaração do aluno de ter lido e concordado com o Edital FAPERJ Programa Bolsa Nota 10 disponível no link 
http://www.faperj.br/downloads/Doutorado_Nota_10_2021.2.pdf  
- Justificativa, objetivos e cronograma do projeto de pesquisa para o período da Bolsa nota 10. O documento deve 
ter até 3 páginas. 
 
Critérios para Seleção do Candidato pela CEGIM  
- Análise do Curriculum vitae 
- Coeficiente de rendimento acumulado 
- Apresentação oral (de no máximo 15 minutos) de resultados já obtidos no projeto e perspectivas para o período 
de concessão da Bolsa Nota 10. 
 
Atenciosamente, 
Profa. Eliane Ferreira e Marcia Giambiagi de Marval (membros da CEGIM) 
Prof. André Santos e Profa. Renata Picão (Coordenação de Pós-Graduação em Ciências - Microbiologia) 
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