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IFRJ oferta vagas de mestrado e doutorado em Bioquímica e
Biologia Molecular
Programa é coordenado pela Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq)
Estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Programa Multicêntrico de PósGraduação em Bioquímica e Biologia Molecular, da Sociedade Brasileira de Bioquímica e
Biologia Molecular (SBBq). O IFRJ é uma das 12 instituições associadas ao programa – e a única
do Rio de Janeiro –, com oferta de 9 vagas no mestrado e 2 vagas no doutorado.
As inscrições acontecerão no período de 7 de outubro a 5 de novembro, no campus Rio de
Janeiro do IFRJ, por meio do preenchimento de formulário próprio e entrega de cópia da
documentação solicitada no edital.
O processo seletivo será feito a partir de uma prova de conhecimento nas áreas de Bioquímica e
Biologia Molecular, uma prova de suficiência na língua inglesa (ou certificado de proficiência) e
análise do histórico escolar e do currículo. Para os candidatos ao doutorado, haverá também
uma prova de arguição sobre o projeto de pesquisa.
A seleção ocorrerá entre os dias 16 e 26 de novembro, e os resultados serão divulgados no dia
1º de dezembro. O resultado final, após os eventuais recursos, será divulgado no dia 7 de
dezembro.
Saiba todos os detalhes na página http://www.sbbq.org.br/multicentrico/documentos.html.

Professora do IFRJ apresenta trabalho em congresso na
Holanda
Pesquisa investiga possibilidades farmacológicas no tratamento do vitiligo e da psoríase
A professora do campus Rio de Janeiro do IFRJ Thaís Nogueira apresentou seu trabalho de
doutorado durante o 23° Congresso Internacional de Bioencapsulação (23th International
Conference on Bioencapsulation), que aconteceu no começo de setembro, em Delft, na Holanda.
A pesquisa “Liberação transdérmica de 8-mop a partir de géis nanoestruturados contendo óleo
de cravo” foi resultado de uma colaboração entre Brasil e Itália, na qual a professora de Farmácia
teve a oportunidade de estudar, durante 7 meses, a permeação cutânea de fármacos para o
tratamento do vitiligo e da psoríase na Università degli Studi di Parma. “Pude aprofundar meus
conhecimentos a respeito das metodologias de estudo de permeação cutânea utilizando a pele
de orelhas suínas como substituto da pele humana”, explica Thaís.
Saiba mais.

Enquete define o nome do projeto de implantação do SIG
INTEGRARE, forma latina do verbo integrar, será o nome do projeto de implantação do Sistema
Integrado de Gestão (SIG) do IFRJ. O nome foi escolhido pela comunidade acadêmica através de
uma enquete eletrônica que terminou no último dia 30. Ao todo, foram 260 votos: INTEGRARE
obteve 48% do total, ou 125 votos. O segundo lugar ficou com o CONSIG@, com 102 votos, 39%
do total. IFRJUNTO recebeu 33 votos, respondendo por 13% da votação.
A comissão que coordena a implantação do projeto já encaminha os próximos passos. Em breve,
os servidores do Instituto poderão acompanhar, por meio de uma página na internet, o processo
de criação do sistema. O SIG permitirá a integração de diversos sistemas em uma plataforma
única, facilitando o acesso à informação e agilizando os processos da instituição.

Leia também!
IFRJ lança edital do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Ambientais em Áreas
Costeiras, no campus Arraial do Cabo
Fórum Permanente de Bibliotecários do IFRJ faz reuniões itinerantes
Grupo de dança ‘Corpo em Movimento’ oferece aulas de dança em Pinheiral
Campus Nilópolis realiza a XXI Sematec
Campus Volta Redonda promove encontro de professores de línguas do IFRJ
Campus Eng. Paulo de Frontin realizará a oficina 'Plano de Negócios para Começar bem'
Novos alunos do campus Paracambi participam da Semana de Acolhimento Estudantil
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