
EDITAL Nº 592/2018 

RETIFICAÇÃO 

 

O(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Química Biológica  

do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis  da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/ UFRJ e 

de acordo com o Regulamento do Programa, torna pública a retificação do edital nº 

547/2018, de 18 de junho de 2018, publicado no DOU nº 116, de 19 de junho de 

2018, seção 3, página nº 55, e no Boletim UFRJ nº 25, de 21 de junho de 2018, 

páginas nº 52 a 53: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

IV. Disposições Gerais 

 

Indicação de candidatos e credenciamento de docentes: A indicação de 

candidatos por docentes do IBqM que ainda não são credenciados ou por 

orientadores já credenciados será analisada pela Comissão de Pós-graduação. Em 

ambos os casos, a Comissão poderá negar a indicação para 2018-1. O 

credenciamento de orientadores externos está suspenso. 

 

Doutorado Direto – Candidatos egressos da Graduação: Serão elegíveis para 

ingressar diretamente no doutorado apenas candidatos aprovados na seleção de 

mestrado. A nota da prova oral poderá ser aproveitada para a seleção de doutorado 

que será realizada em fevereiro de 2018. 

 

A Comissão Deliberativa do Programa poderá recomendar aos candidatos com 

excepcional desempenho que se inscrevam na seleção de doutorado (doutorado 

direto) para ingresso em 2018-1. 

 

LEIA-SE: 

 

IV. Disposições Gerais 

 

Indicação de candidatos e credenciamento de docentes: A indicação de 

candidatos por docentes do IBqM que ainda não são credenciados ou por 

orientadores já credenciados será analisada pela Comissão de Pós-graduação.  Em 

ambos os casos, a Comissão poderá negar a indicação para 2018-2.  O 

credenciamento  de orientadores externos está suspenso. 

 

Doutorado Direto – Candidatos egressos da Graduação: Serão elegíveis para 

ingressar diretamente no doutorado apenas candidatos  aprovados  na  seleção  de  

mestrado.  A nota da prova oral poderá ser aproveitada para a seleção de doutorado 

que ser á realizada em agosto de 2018.  



  

A Comissão Deliberativa do Programa poderá recomendar aos candidatos com 

excepcional desempenho que se inscrevam na seleção de doutorado (doutorado 

direto) para ingresso em 2018-2 

 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 
Marcos Henrique Ferreira Sorgine 
Coordeandor de Pós-graduação em 
Química Biológica/Instituto de Bioquímica 
Médica Leopoldo de Meis, UFRJ. 

 
Russolina Benedeta Zingali 
Diretora-Geral do Instituto de Bioquímica Médica 
Leopoldo de Meis, UFRJ. 


