UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Edital de seleçãoPPGCF
003/2020
Projeto de Extensão - Plantas medicinais: resgate de valores e saberes”
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no
período de 16/06/2020 a 30/06/2020, estará aberta inscrição para seleção de 1 bolsista
para atuar junto a equipe do projeto extensão - Plantas medicinais: resgate de valores e
saberes” - bolsa para a Pós-graduação – FORMEX PG - com duração máxima de 12
meses. Projeto: https://sistemas.ufmg.br/siex/PrepararProjeto.do?id=65256
1. Informações Preliminares
1.1- A bolsa é destinada a estudantes de pós-graduação, nível mestrado e doutorado, da
UFMG, deverão preferencialmente ter ingressado na pós-graduação por meio das vagas
reservadas para ações afirmativas.
1.2-Os estudantes de pós-graduação deverão estar regularmente matriculados em curso
da UFMG e não serem beneficiários de qualquer outro tipo de bolsa acadêmica paga pela
UFMG ou programas oficiais.
1.3-Os estudantes de pós-graduação só poderão participar do edital com a autorização
expressa de seus orientadores de dissertação ou tese, caso já os possuam.
1.4-A seleção de estudantes participantes ficará sob a responsabilidade do coordenador
do projeto a professora Rachel Oliveira Castilho.
1.5-O estudante de pós-graduação participante deverá atuar nas atividades de extensão
por 20 (vinte) horas semanais.
1.6-Conhecimentos de inglês em nível Intermediário, de busca em bases bibliográficas
científicas e utilização de recurso das redes sociais (este último obrigatório)
1.7-Noções básicas de edição de áudio, imagens e animação gráfica (desejável).
2. Inscrições (16 a 30 de junho de 2020)
Enviar as inscrições para o endereço de e-mail gnosiah.farmacia.ufmg@gmail.com
(indicar no assunto do e-mail – Bolsista Graduação ou Pós-graduação). O candidato
receberá a confirmação do recebimento da inscrição como garantia de que a inscrição
foi efetuada com sucesso. Para inscrição, são necessários os seguintes documentos:
2.1- Cópia da identidade e CPF;
2.2-Histórico (pode ser da internet);
2.3-Declaração de aluno de vaga de ações afirmativas, se for o caso.
2.4-Currículo Lattes;
2.5-Autorização do orientador ou programa de pós-graduação
2.6- Carta justificando o interesse em participar da equipe do projeto “Plantas Medicinais:
resgate valores e saberes”.
3.Da seleção
O exame de seleção compreenderá:
3.1-Análise do histórico escolar atualizado e declaração ou comprovante de aluno de vagas
de ações afirmativas;
3.2-Análise do currículo e experiência;
3.3-Análise da carta de interesse,
3.4-Anuência do orientador para participação no projeto.
3.5-A seleção será realizada em 01/07/2020.
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4.Resultado
O resultado será divulgado em 03/07/2020, na página web do PPGCF e será enviado ao
email dos candidatos.
5. Bolsas
5.1- Estudante de pós-graduação receberá bolsa de apoio a extensão mensal no valor de R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reais), valor de referência do CNPq, denominada bolsa
FORMEX PG.
5.3- A bolsa terá vigência de julho de 2020 a maio de 2021 (máximo de 12 meses),
observada a disponibilidade orçamentária.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2020.

Profa. Renata Barbosa de Oliveira – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de
Minas Gerais.

