
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DEL-REI PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS 

 

EDITAL 06/2021/PPGCM  

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais da Universidade 

Federal de São João Del- Rei, no uso de suas atribuições e com base na Resolução CONSU Nº 042 

de 02 de outubro de 2012, modificada pela Resolução CONSU Nº 035 de 10 de novembro de 2014, 

torna pública a abertura de inscrições e as normas para a seleção e o preenchimento de vagas para  

disciplina isolada do Curso de Mestrado em Ciências Morfofuncionais, para o período letivo do 

2º Ensino Remoto de 2021. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 A modalidade aluno especial destina-se a portadores de diploma de curso superior que desejam 

matricular-se em disciplinas isoladas no PPGCM. 

1.2 São considerados alunos especiais aqueles que, não sendo alunos regulares do PPGCM, têm 

matrícula em uma ou mais unidades curriculares no Programa, limitadas ao máximo de 90 horas. 

1.3 Alunos na modalidade Especial não são candidatos ao título de Mestre em Ciências 

Morfofuncionais. 

1.4 Disciplinas cursadas isoladamente poderão ser aproveitadas no futuro, caso o aluno ingresse 

regularmente no Programa. 

1.5 O aluno que tenha cursado disciplinas isoladas não usufruirá de privilégios em relação aos 

demais concorrentes durante o processo seletivo regular. 

1.6 Disciplinas e horário 

O candidato à inscrição em disciplina isolada poderá solicitar inscrição em até 2 (duas) disciplinas, 

conforme tabela de horário divulgada em Anexo 1. 

 

2. INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS 

 

2.1 Período: 08 a 10 de setembro de 2021 para a disciplina:  Biologia Celular e Molecular - 

Remota - EXCLUSIVAMENTE PELO E-MAIL: ppgcm@ufsj.edu.br 

2.2 Pré-requisito: ser egresso de cursos de graduação plena reconhecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

2.3 Procedimentos: 

a) Preencher e assinar o formulário (disponível no endereço eletrônico 

https://ufsj.edu.br/ppgcm/disciplinas_isoladas.php ). 

b) Ter curriculum cadastrado na plataforma Lattes. 

c) Os seguintes documentos devem ser escaneados  e enviados para o email ppgcm@ufsj.edu.br, 

indicando como assunto da mensagem: SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA 

ISOLADA: 

• Formulário de inscrição preenchido e assinado, 

• Diploma de graduação ou atestado de conclusão de Curso Superior; 

•  Histórico Escolar do curso de graduação; 

• Carteira de identidade; 

•  Certidão de nascimento ou casamento; 

• CPF; 

• Currículo Lattes da plataforma CNPq; 
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• Título de eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais (pode-se obter 

pelo site: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

• Certificado de reservista ou comprovante de estar em dia com as obrigações do Serviço 

Militar (somente para candidatos do sexo masculino). 

 
ATENÇÃO:  

 

Excepcionalmente  receberemos a documentação dos candidatos para cursar disciplina 

isolada no PPGCM via e-mail. Para isso necessitamos que os documentos sejam escaneados. 

Não havendo condições de escanear, sugerimos o aplicativo CamScanner que permite que 

dispositivos iOS e Android sejam usados como scanners de imagem. 

 

Não serão considerados e-mails enviados em datas posteriores às estabelecidas neste edital e 

também serão desconsiderados e-mails que não contenham TODOS os arquivos listados no 

item 2.3 solicitados. 

Candidatos que não possuem o diploma de graduação ou atestado de conclusão de curso 

superior não serão aceitos para disciplinas isoladas. 

O PPGCM não se responsabiliza por problemas com envio de e-mail. 

 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

A solicitação de inscrição em unidade curricular isolada será analisada pelo Professor responsável 

da disciplina que definirá pelo deferimento ou indeferimento do pedido tendo em vista: 

a. Disponibilidade de vagas; 

b. Análise do currículo. 

 

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

O resultado da solicitação de inscrição em unidade curricular isolada será divulgado no dia 

10/09/2021 a partir das 10:00hs no endereço eletrônico 

https://ufsj.edu.br/ppgcm/disciplinas_isoladas.php e é responsabilidade do candidato efetuar a 

matrícula.  

Os candidatos selecionados receberão via e-mail um formulário de matrícula. O não envio do 

formulário devidamente preenchido na data estipulada, configurará cancelamento no processo de 

matrícula. 
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ANEXO 1 

 

DISCIPLINA: BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR-REMOTA 

Professora responsável: Flávia Carmo Horta Pinto 

1. Carga horária - 45h 

2. Ementa: Fundamentos de biologia celular e molecular, enfatizando a estrutura dos ácidos 
nucleicos e cromatina, replicação do DNA, código genético, processo de transcrição e tradução, 

regulação de expressão gênica e RNA. Organização estrutural, molecular e funções da(o): 

membrana plasmática e transporte através da membrana, sistema de endomembranas (ribossomos, 
retículo endoplasmático rugoso e liso, aparelho de Golgi, lisossomos), tráfego de vesículas- 

Endocitose e exocitose, citoesqueleto, matriz extracelular, mitocôndria, peroxissomos. Sinalização 
celular. Núcleo celular. Ciclo e divisão celular de células somáticas e germinativas. Diferenciação 

celular e morte celular. Metodologias utilizadas no estudo das células. 
3. Objetivos: Aprofundar e desenvolver o conhecimento crítico e científico sobre a estrutura 

celular, processos e funções relacionadas.   

4. Referências: 

ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; and WALTER, P. 
Molecular biology of the cell. 5Th ed. Garland Science, 2007. 1728p. 
 
ALBERTS B, BRAY D, LEWIS J, RAFF M, ROBERTS K, WATSON, JAMES D. Molecular 
Biology of the Cell. Disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ALBERTS, B.; 
JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; and WALTER, P. Molecular biology 
of the cell. 5Th ed. Garland Science, 2007. 1728p. 
 
ALBERTS B, BRAY D, LEWIS J, RAFF M, ROBERTS K, WATSON, JAMES D. Molecular 
Biology of the Cell. Disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ Lewin B, Genes VIII. 
 
HARVEY LODISH; ARNOLD BERK; CHRIS A. KAISER; MONTY KRIEGER; 
ANTHONY BRETSCHER; HIDDE PLOEGH; ANGELIKA AMON. Biologia Celular e 
Molecular. 7ª edição, 2014. 
 
LODISH, H.; BERK, A.; KAISER, C.A.; KRIEGER, M.; SCOTT, M.P. Molecular Cell 
Biology. 6th edition. New York: W.H. Freeman and Company, 2008. 973p. 
 
NELSON, D.L., COX, M.M. Lehninger principles of biochemistry. 5th edition. New York: 
W.H. Freeman and Company, 2009. 1.100p. 
Artigos científicos publicados em revistas internacionais. 

5. Vagas: 02 vagas 
6. Início das aulas em 18 de outubro a 03 de dezembro de 2021. Segunda, Quarta e Sexta. 

Horário: 13:15hs as 17:05hs (Cronograma de aulas será disponibilizado para os discentes 
matriculados na disciplina) 

 

 

 

São João del-Rei, 08 de setembro de 2021. 

 

Profª. Drª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga 

 Coordenadora do Programa de Mestrado em 
Ciências Morfofuncionais - PPGCM 

Universidade Federal de São João del-Rei 


