
 

Edital para Ingresso no Programa "Bolsa Nota 10 – FAPERJ 2019/1" 

 
Informamos que abriremos as inscrições para candidatos a bolsa FAPERJ NOTA 10 para o 

PRIMEIRO semestre de 2019. Serão concedidas uma (1) bolsa de mestrado e uma (1) bolsa de doutorado.  

A Bolsa Nota 10 contempla apenas os últimos 12 meses de mestrado e os últimos 24 meses 

de doutorado. Desta forma, só serão consideradas as inscrições de alunos que completem ou já 

completaram 12 e 24 meses de curso de mestrado e doutorado, respectivamente, no mês de FEVEREIRO 

de 2019. 

 O(a) aluno(a) selecionado(a) poderá ser desclassificado(a) caso o(a) orientador(a) esteja inadimplente 

junto à FAPERJ. 

 O aluno(a) selecionado(a) poderá ser desclassificado(a), caso não preencha o formulário on-line na data 

limite indicada pela FAPERJ (Edital em anexo). 

 Só poderá solicitar o auxílio o(a) aluno(a) que tiver sido aprovado(a) na prova de proficiência em língua 

estrangeira.  

 Não são elegíveis alunos que possuam reprovações em seu histórico escolar no curso vigente. 
 

Documentos do(a) candidato(a): 

1. Formulário de inscrição (http://www.bioqmed.ufrj.br/quimica-biologica/editais); 

2. Carta de indicação do(a) orientador(a); 

3. Curriculum vitae do(a) candidato(a), no formato Lattes – resumido; 

4. Artigos (ou outras produções relevantes) publicados ou in press nos quais o(a) candidato(a) figura como 

autor(a) ou coautor(a). 

 

Inscrições: 

 Período: 13/02/2019 a 20/02/2019.  

 Os documentos – todos em PDF – devem ser enviados por e-mail para amaya@bioqmed.ufrj.br – 

Assunto: FAPERJ Nota 10 2019/1 – nome do candidato. 
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Processo Seletivo: 

 Ocorrerá nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2019. 

 Consistirá numa apresentação de 10 minutos sobre o histórico acadêmico e o projeto de pesquisa do(a) 

candidato(a), seguida de arguição. 

 

Resultado:  

 28 de fevereiro de 2019. 
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