
Universidade Federal de Minas Gerais 

 Instituto de Ciências Biológicas  

Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Imunologia 

 

Edital Nº 001/2021 Concorrência para Recursos financeiros da PG em 

2021 

A Coordenação do Programa de pós-graduação em Bioquímica e Imunologia faz saber 

que está aberto edital para concorrer aos recursos financeiros que não foram 

utilizados no ano passado. Esses recursos serão disponibilizados assim que a verba 

referente a 2021 for liberada, se o for. Apenas os laboratórios que não receberam 

qualquer recurso, acima do valor do edital, durante a pandemia são elegíveis. Esses 

recursos são exclusivamente para atendimento emergencial a laboratórios que 

tenham estudantes de pós-graduação ativos.   

 

1 – Do valor:  

O valor máximo da solicitação é de R$15.000,00.  Entretanto, o solicitante poderá 

requerer o valor abaixo de R$ 15.000,00 referente à diferença do valor já recebido 

desde março de 2020. Ex.: O valor máximo é no valor de R$ 15.000,00, então se 

alguém já recebeu 10 mil pode receber 5 mil. 

 

2 – Requisitos:  

O solicitante deve apresentar:  

I. Proposta para a verba a ele destinada; 

II. Justificativa detalhada para a necessidade emergencial dos recursos; 

III. Declaração de que não recebeu qualquer recurso no montante acima desde 

março de 2020, ou declarar o valor já recebido abaixo do valor máximo deste 

edital. 

  

3 - Prazo:  

 

Enviar a proposta até dia 10 janeiro, via e-mail para: lqvieira@ufmg.br, 

phorta@icb.ufmg.br.   

 

mailto:lqvieira@ufmg.br
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4 – Seleção da melhor proposta:  

Os projetos podem ser submetidos por docentes permanentes do Programa de Pós-

graduação em Bioquímica e Imunologia Os critérios utilizados para a distribuição da 

verba serão:  

I) Qualidade da proposta; 

II) Importância da proposta para a formação dos estudantes; 

III) Justificativa detalhada para a necessidade emergencial destes recursos para o 

laboratório. 

 

5 – Disposições finais: 

 As propostas devem ser compatíveis com o Manual do Proex da CAPES, disponível no 

site da CAPES: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/bolsas/prestacao-de-contas/auxilios-a-pesquisa 

Apenas uma proposta por laboratório será julgada.  

 

 

 

Belo Horizonte, 30 do novembro de 2021.  

 

 

Profª Dra. Leda Quercia Vieira 

Coordenadora do PPG em Bioquímica e Imunologia 
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