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Boletim Informativo  

Fevereiro de 2017 

  Caros discentes e docentes,  

No dia 08 de fevereiro foi realizado um encontro da coordenação com os 

discentes do programa. O objetivo do encontro foi dar as boas-vindas aos 

ingressantes e apresentar aos discentes um resumo das normas do programa. 

Também enfatizamos a importância da eleição de um representante discente 

para o Colegiado. A Plenária de 2017 será realizada no dia 8 de março, às 

12h50. Um dos itens mais importantes desta plenária é esta eleição. Entre os 

outros itens, destacamos a cerimônia de divulgação dos resultados do Prêmio 

de Produtividade NC5. 

Informações gerais  

 Solicitação e realização de Exame de Qualificação e Defesa: 

Fiquem atentos aos prazos. A consulta à coordenação sobre a 

composição da banca deve ocorrer antes da entrega do formulário de 

solicitação para a secretaria. O formulário de solicitação deverá ser 

entregue à secretaria pelo menos 30 dias antes da data do exame ou 

defesa. As orientações detalhadas estão no portal do programa. 

 Distribuição de bolsas institucionais: Foi realizado um processo 

seletivo e 4  discentes de Mestrado foram contemplados com Bolsas 

Capes.  

 Processo seletivo: Foi publicado o edital Nº 008/2017 para processo 

seletivo de Doutorado em fluxo contínuo, ou seja, ao longo do ano 

conforme a demanda de candidatos. Mais informações na página do 

programa. 

 Nosso Programa será avaliado pela CAPES considerando o 

período de 2013 a 2016. A nota do Programa será divulgada até 

outubro deste ano.  
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Oportunidades 

 Programa Novos Talentos do IPT:  O IPT lançou o edital 01/2017 

do Programa Novos Talentos, que visa apoiar atividades de P&D 

conduzidas por estudantes de mestrado e doutorado matriculados em 

programas de pós-graduação de universidades ou institutos de 

pesquisa públicos ou privados, e projetos de pós-doutorado de 

pesquisadores. Poderão se candidatar ao programa alunos que tenham 

se matriculado após 01/07/2016 como alunos regulares em programas 

mestrado ou doutorado, ou pesquisadores doutores que desejem 

realizar seus projetos de pós-doutorado em cooperação com o IPT. 

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do 

endereço http://www.ipt.br , pelo e-mail ntalentos@ipt.br ou pelo 

telefone(11) 3767-4068/4612/4257. 

 Pós-Doutorado em Neuroanatomia na USP com Bolsa 

Fapesp: O Laboratório de Neuroanatomia Funcional do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP) oferece uma 

oportunidade de Bolsa de Pós-Doutorado em Neuroanatomia com 

Bolsa da FAPESP. O prazo de inscrição encerra em 10 de março.  bolsa 

está vinculada ao Projeto Temático “Bases Neurais do medo e 

agressão". O bolsista desenvolverá pesquisa sobre as bases neurais da 

caça predatória e defesa social.Os candidatos devem ter experiência em 

estudos comportamentais e com as técnicas de imuno-histoquímica e 

hibridização in situ a serem utilizadas no estudo. Os interessados 

devem contatar Newton Canteras, pesquisador responsável pelo 

Temático, pelo e-mail newton@usp.br. A oportunidade está 

publicada em http://www.fapesp.br/oportunidades/1434/. 

 Pós em Neurociências oferta 4 vagas de pós-doutoramento: O 

Programa de Pós-Graduação em Neurociências (PGNeuro) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) oferece quatro 

bolsas para pós-doutorandos, pelo período de três anos, para os 

Laboratórios de Memória, Sono e Sonhos, Endocrinologia 

Comportamental, VISLAB e Epilepsia. Confira a descrição completa 

das vagas, no link “web site”: http://neuro.ufrn.br/news/221 
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