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À Comissão de Seleção de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Bioquímica - Mestrado 

Universidade Federal do Ceará - Edital Nº 04/2021 

 

Abertura - Apresentação do(a) candidato(a): Nome, instituição de origem, formação, justificativa para a escolha 

do Programa de Pós-Graduação e área de pesquisa.  

 

Percurso acadêmico/profissional (até 4,0 pontos) - Fale sobre o seu percurso acadêmico/profissional: estágios 

em laboratórios de pesquisa, iniciação científica, monitoria, cursos técnicos e de idiomas, projetos dos quais 

participou e a temática da sua monografia. Tente descrever de forma cronológica. Estabeleça a relação entre suas 

vivências acadêmicas/profissionais e as linhas de pesquisa do PPGBioq - UFC. Importante: Todas as informações 

apresentadas serão conferidas pelo Currículo. 

 

Linha de pesquisa de interesse (até 4,0 pontos) - Diga qual é a linha de pesquisa do PPGBioq - UFC que te 

interessa e explique os motivos. Em seguida, apresente pontos de sua trajetória acadêmica e profissional que 

demonstrem a sua experiência na linha de pesquisa que tem interesse. Ex: algum curso técnico, projetos nos quais 

trabalhou, estágios em laboratórios de pesquisa, etc. Importante: Todas as informações apresentadas serão 

conferidas pelo Currículo. 

 

Contribuições pessoais e acadêmicas (até 2,0 pontos) - Quais contribuições pretende trazer para o programa 

uma vez selecionado(a)? Exemplos: como pretende se dedicar ao programa e à pesquisa, implantação de novos 

modelos experimentais, produção científica qualificada, organização de eventos científicos, maior integração 

entre o corpo discente e docente. 

 

Finalize o documento ressaltando a sua vontade em fazer parte do corpo discente do mestrado e, por fim, agradeça 

de forma cordial, a oportunidade.  

 

________________Assinatura_______________ 

Nome completo do(a) candidato(a) 

Inscrição 


