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Estágio Voluntário em Pesquisa – Ensino Médio 
 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás (PPGCB) torna 

público aos interessados que se encontram abertas as inscrições para realização de estágio voluntário em pesquisa 

para alunos do ensino médio, no período de 20/05/2016 a 20/06/2016.  

 

1 APRESENTAÇÃO 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (https://pos.icb.ufg.br) possui pesquisadores que 

atuam no desenvolvimento de pesquisas voltadas principalmente para a área da saúde, nas linhas de pesquisa: 1) 

Bioquímica; 2) Fisiologia, 3) Farmacologia, 4) Genética; 5) Morfologia.  

Diversos profissionais, das mais diferentes formações, desenvolvem pesquisas realizadas a nível de pós-

graduação (mestrado e doutorado) e de graduação (iniciação científica), tais como: biólogos, biomédicos, 

biotecnologistas, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, odontólogos, veterinários, químicos, educadores físicos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros. 

  

2 OBJETIVO 

 Popularizar a ciência e o conhecimento científico acadêmico para os alunos do Ensino Médio, da rede 

pública de ensino, diminuindo a distância entre a produção dos saberes científicos e a comunidade, contribuindo 

para aproximar os alunos do ensino médio da universidade e da pesquisa, apresentando a ciência como ferramenta 

de transformação do conhecimento e progresso da sociedade. 

 

3 SELEÇÃO 

Poderão participar alunos do ensino médio (1º ao 3º ano) que irão desenvolver/acompanhar projetos de 

pesquisa desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, no período de 04 de julho de 

2016 a 31 de dezembro de 2016, na modalidade estagiário voluntário (sem remuneração). 

Serão oferecidas 10 vagas, distribuídas conforme a disponibilidade dos laboratórios e dos orientadores 

relacionados abaixo:  
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Orientador Vagas Atividades 

Prof. Dr. Carlos Henrique de Castro 01 (uma) 

Acompanhar o desenvolvimento dos 

projetos de pesquisas em fisiopatologia 

cardiovascular  

Prof. Dr. Carlos Henrique Xavier Custódio 01 (uma) 

Acompanhar o desenvolvimento dos 

projetos de pesquisas em neurobiologia 

do comportamento 

Prof. Dr. Diego Basile Colugnati 01 (uma) 

Acompanhar o desenvolvimento dos 

projetos de pesquisas em fisiopatologia 

neurológica 

Profa. Dra. Elisângela de Paula Silveira Lacerda 01 (uma) 
Preparação de reagentes;  

Cultivo celular; extração de DNA e RNA 

Prof. Dr. Elson Alves Costa 01 (uma) 

Manuseio de animais de laboratório; 

preparo de soluções; acompanhamento 

de pesquisas desenvolvidas pelos alunos 

de pós-graduação na área de 

farmacologia 

Profa. Dra. Fernanda Cristina Alcantara dos Santos 01 (uma) 

Produção de lâminas histológicas; análise 

ao microscópio de luz e fluorescência; 

manipulação de roedores, preparo de 

soluções, acompanhamento de pesquisas 

realizadas por pós-graduandos e 

graduandos 

Profa. Dra. Kátia Flávia Fernandes 01 (uma) 

Acompanhamento de alunos de 

graduação e pós-graduação na execução 

de estudos envolvendo a aplicação 

biotecnológica de produtos de origem 

natural e/ou sintética 

 

Prof. Dr. Paulo César Ghedini 01 (uma) 

Acompanhamento de estudos 

laboratoriais sobre medicamentos 

utilizados para o tratamento de 

depressão, esquizofrenia e Doença de 

Alzheimer.  

Prof. Dr. Ricardo Menegatti 01 (uma) 
Planejamento e síntese de compostos 

bioativos  

Prof. Dr. Roger Luís Henschel Pobbe 01 (uma) 

Acompanhamento e execução de estudos 

envolvendo a administração periférica de 

medicamentos e a realização de testes 

comportamentais em animais de 

laboratório 

 

 

4 REQUISITOS DO ALUNO 

  

1- Ter disponibilidade de exercer exclusivamente as atividades de pesquisa em ao menos um turno semanal de 04 

horas (manhã ou tarde); 

2- Estar cursando o ensino médio (1º, 2º ou 3º ano); 
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3- Ter bom desempenho escolar. 

4- Os alunos interessados deverão realizar sua inscrição preenchendo o formulário constante no Anexo I desta 

chamada. 

 

5 DA SELEÇÃO 

 A escola de ensino médio que aderir ao edital, deverá indicar os alunos que queiram participar, levando 

em consideração o desempenho escolar e o perfil de afinidade do discente com pesquisas desenvolvidas nas áreas 

de biológicas e da saúde ou afins.   

 Após as indicações, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas efetuará a indicação dos 

alunos aos laboratórios participantes, de acordo com o número de vagas disponibilizadas, levando em 

consideração também a indicação do aluno, caso houver. 

 

 

6 CRONOGRAMA 

  

DATA ETAPA 

Até 20/06/2016 
Período de divulgação e de seleção dos alunos pela(s) escola(s) de ensino 

médio aderente(s) à esta chamada  

Até 24/06/2016 Divulgação dos alunos selecionados pela(s) escola(s) ao PPGCB 

Até 28/06/2016 

Classificação e seleção pelo PPGCB dos alunos indicados pela(s) escola(s) 

até o número de vagas disponibilizadas para o estágio (10 vagas). 

Até 30/06/2016 

Comunicação do PPGCB, aos alunos selecionados, da data e horário para 

apresentação aos laboratórios e supervisores e início de estágio  

04/07/2016 
Apresentação dos alunos aos laboratórios e supervisores  e início das atividades 

de estágio em pesquisa 
 

7. CONSIDERAÇÕES  

 

7.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas nesta 

chamada. 

7.2. O estágio é voluntário e, portanto, não envolve qualquer tipo de fomento ao aluno.  

7.3 O estágio tem duração de 6 meses, podendo ser prorrogado a cada 6 meses, sem limite de renovações, a 

critério do aluno participante e do professor orientador encarregado por supervisionar o estágio. 

 7.4 Ao final do estágio o aluno receberá certificado de realização de estágio voluntário em pesquisa emitido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – ICB/UFG. 

7.5 O Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas não se responsabiliza por qualquer eventualidade que 

implique em danos físicos ou à saúde do estudante. 

7.6  A sugestão de orientador pelo aluno não implica que o discente realizará o estágio obrigatoriamente com o 

professor indicado pelo mesmo.  

 

 

 

Goiânia, 20 de maio de 2016. 

 

 

Prof. Dr. Paulo César Ghedini 

Coordenador do PPGCB           
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Áreas de Concentração: Bioquímica e Genética & Farmacologia e Fisiologia 
 

ESTÁGIO VOLUNTÁRIO EM PESQUISA – ENSINO MÉDIO                   

               

NOME: ___________________________________________________________SEXO (   ) F (   ) M 

FILIAÇÃO:________________________________________________________________________ 

DATA NASCIMENTO:____/____/_____ CIDADE: ________________________________ 

UF: ______PAÍS: ____________ NACIONALIDADE: ___________________ 

RG: ________________ ÓRGÃO EMISSOR: __________ EMISSÃO: ____/______/_______ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ 

BAIRRO (SETOR): ________________________________________ CEP:_____________________ 

CIDADE:________________________________________________ ESTADO: _________________ 

E-MAIL:___________________________________________________________________________ 

CONTATOS:TELEFONE(S):__________________________________________________________ 

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 

NOME DA 

ESCOLA:________________________________________________________________________ 

INÍCIO: _____/_____/_____ 

DIRETOR/RESPONSÁVEL:__________________________________________________________ 

ANO/SÉRIE ATUAL:________________________________________________________________ 

SUGESTÃO DE ORIENTADOR PARA ESTÁGIO (ver tabela item 3 da chamada) ________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ACEITO PARTICIPAR DO ESTÁGIO VOLUNTÁRIO EM PESQUISA PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO 

PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS DE ACORDO COM AS NORMAS ESTIPULADAS. 

 

DATA:_____/_____/2016 

ASSINATURA DO ALUNO: ___________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:____________________________________________________ 


