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Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular 

Cronograma de Seleção Doutorado - Maio de 2020 

 

Local: Instituto de Ciências Biológicas- ICB- UFMG (campus Pampulha) – seleção 

virtual por Skype. O link para a reunião será encaminhado por E-mail e 

disponibilizado na página do programa (http://pgbiologiacelular.icb.ufmg.br) às 

8:30 do dia 20/05/2020. Os E-mails cadastrados encontram-se listados abaixo. Qualquer 

problema no endereço, favor comunicar a secretaria do Programa (colposbio-

cel@icb.ufmg.br). 

Where: Institute of Biological Sciences – ICB – UFMG (campus Pampulha) – virtual 

exam by skype. The link of the meeting/exame will be sent by E-mail and also made 

available at our website (http://pgbiologiacelular.icb.ufmg.br) at 8:30 on the day 

20/05/2020. The E-mails addresses are described below. Any problems with the address, 

please, let us know (colposbio-cel@icb.ufmg.br). 

marceloaraujobio@yahoo.com.br 

luccas.miranda2@gmail.com 

eijitus@gmail.com 

beeholla3003@gmail.com 

diego.fervbio@gmail.com 

sarahcoxir@hotmail.com 

andersonoropezac@gmail.com 

abdulameedsheu@yahoo.com 

 

20/05/2020, 4ª feira 

 

9:00 – Abertura do processo de seleção: reunião da banca e todos os candidatos devem 

se apresentar (estar on line) no início do concurso, na hora marcada. 

 

9:00 – Opening section: meeting with the committee and all candidates must be online in 

the beginning of the exam, in time. 

 

9:30 - Arguições dos projetos de pesquisa dos candidatos, seguindo ordem de inscrição 

(até 15 minutos de apresentação seguidos de 15 minutos de arguição, total de até 30 

minutos/candidato) 

 

9:30 – Interviews about the research projects with each candidate, following the order of 

registration (up to 15 minutes for the powerpoint presentation followed by 15 minutes of 

committee questions, up to 30 minutes/candidate). 

 

Candidato 1: 9:30 às 10:00 - Marcelo Valdemir de Araujo 

Candidato 2: 10:00 às 10:30 – Luccas Miranda Barata 

Candidato 3: 10:30 às 11:00 - Eiji Kevin Nakasone Nakasone 
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Candidato 4: 11:00 às 11:30 - Ajibike Abdulhakeem Biola 

Candidato 5: 11:30 às 12:00 - Diego Fernandes Vilas Boas 

Candidato 6: 13:00 às 13:30 - Sarah Abreu Coxir 

Candidato 7: 13:30 às 14:00 - Roy Anderson Oropeza Clavo 

Candidato 8: 14:00 às 14:30 - Sheu Oluwadare Sulaiman 

 

20/05/2020, 4ª feira 

 

15:30 – Divulgação dos resultados das arguições dos projetos 

 

15:30 – Publication of the results of the interviews at the website. 

 

15:30 - Análises dos CV pela banca 

 

15:30 – Curriculum analysis (committee only) 

 

 

20/05/2020, 4ª feira 

 

17:00 - Divulgação dos resultados na Secretaria ou no site do Programa de Pós-graduação 

em Biologia Celular 

 

17:00 – Publication of the FINAL exam results at the website  

 

Banca Examinadora/Committee 

- Dr. Gustavo Batista de Menezes (Presidente) 

- Dr. Enrrico Bloise   

- Dr. Guilherme Mattos Jardim Costa  

- Dra. Walderez Ornelas Dutra (Suplente) 

 


