
 
 
 
 
 

 
  
 EDITAL 003/PPGFMC/2015 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação de Farmacologia (PPGFMC), do Centro de 
Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), faz saber que no 
período de 13 de Abril a 12 Maio de 2015, estão abertas as inscrições para a seleção de alunos 
de graduação e recém-formados (um ano contando da data de colação de grau) das áreas de 
Ciências Farmacêuticas, Ciências Biológicas, e afins, para participarem do XII Curso de Inverno 
de Farmacologia, a ser realizado no período de 26 de Julho a 01 de Agosto de 2015 na 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC. 
 

I. DAS INSCRIÇÕES 
Para se inscrever no XII Curso de Inverno de Farmacologia é necessário o preenchimento 
completo da Ficha de Inscrição (em anexo) e o envio dos documentos listados abaixo 
para o e-mail cursodeinvernoufsc@gmail.com até o dia 12 de Maio de 2015. 
 
1. Curriculum vitae (modelo em anexo, DOC ou PDF); 
2. Histórico escolar atual digitalizado (PDF ou JPG); 
3. Diploma de graduação (JPG), no caso de inscritos recém-formados; 
4. Carta de intenção, descrevendo os motivos pelo interesse no XII Curso de Inverno de 

Farmacologia (modelo em anexo, máx. 1 página A4, letra tipo Arial, tamanho 12 pontos 
e espaçamento entre linhas de 1,5; DOC ou PDF); 

5. Uma carta de recomendação assinada pelo orientador ou outro professor (PDF ou 
JPG). 

OBSERVAÇÕES:  
- Somente inscrições com a documentação completa exigida neste Edital serão 
homologadas. 
- Os candidatos selecionados deverão pagar uma taxa de matrícula, no valor de 
R$ 75,00, referente ao custo do material a ser distribuído. 
 

II. DA SELEÇÃO 
O XII Curso de Inverno de Farmacologia disponibilizará 30 vagas para alunos de 
graduação e recém-formados (um ano contando da data de colação de grau) que possuam 
interesse em aprofundar seus conhecimentos na área e ingressar em um programa de pós-
graduação. As inscrições serão avaliadas por uma banca contendo 5 membros da 
Comissão Organizadora. Todos os documentos solicitados serão avaliados quanto ao 
conteúdo, clareza e objetividade; e as notas serão atribuídas de acordo com os pesos 
discriminados no quadro abaixo: 
 

Documento Peso 

Carta de intenção 20 

Carta de recomendação 20 

Currículo  

- Iniciação Científica 20 

- Participação em Eventos* 10 

- Apresentação de trabalhos 30 

Total 100 

*Eventos de caráter científico. 
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OBSERVAÇÃO: 

- O histórico escolar será utilizado como critério de desempate na seleção dos 
inscritos. 

 
III. DA APROVAÇÃO 

Após a seleção dos candidatos, as listas com os nomes dos 30 candidatos selecionados e 
15 suplentes serão disponibilizadas no site www.cursodeinvernoufsc.wordpress.com no dia 
1º de Junho de 2015.  

 
IV. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- À Comissão Organizadora caberá decidir sobre as questões não previstas no presente 

Edital; 

- O XII Curso de Inverno de Farmacologia terá ampla divulgação a partir do dia 13 de Abril 

de 2015, na página eletrônica do PPGFMC-UFSC e no site do curso. 

- Para maiores informações, enviar e-mail para cursodeinvernoufsc@gmail.com. 

 
 
 

Florianópolis, 13 de Abril de 2015. 

 

 
Profa. Dra. Thereza Christina Monteiro de Lima 

Coordenadora do PPGFMC 
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Representante da Comissão Organizadora 
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