
PROGRAMA DE
ONCOBIOLOGIA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO (ENCERRADO)
O Programa Interinstitucional de Pesquisa, Ensino e Extensão em Biologia do Câncer, mais conhecido como Programa de Oncobiologia, está 
com edital aberto para atrair novos membros.
 
OBJETIVOS
Criar condições propícias para a troca de informações em ciência e em novas tecnologias entre profissionais de diversas especialidades em 
Oncologia que estão fisicamente distantes, bem como informar a sociedade para transformá-la numa importante aliada na prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer.

METAS
Dentro da estratégia de implantação do Programa Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão em Biologia do Câncer, planeja-se formar 
recursos humanos em todos os níveis para pesquisa na área. Os grupos do Núcleo de Pesquisa comprometem-se a atrair estudantes de inicia-
ção científica e pós-graduação (mestrado e doutorado) ao Programa. Neste sentido, espera-se a aproximação entre as áreas assistencial, de 
pesquisa básica e aplicada.
 
O Programa pretende integrar, em torno da temática da pesquisa em câncer, estudantes e profissionais de diversas áreas como administração, 
jornalismo, desenho industrial, educação, medicina, farmácia, enfermagem, nutrição, biomedicina, biofísica, física, física médica, educação 
física, história, computação, estatística, entre outras para trabalho em conjunto. A multidisciplinaridade visa estreitar diferentes práticas 
respeitando o trabalho individual dos vários campos do conhecimento.
 
Um aspecto de destaque do Programa é a integração entre jornalistas e cientistas, que possibilita o incremento de informações com qualidade 
e agilidade na transmissão do conhecimento para a comunidade científica e para o público leigo. Além disso, temos o desafio constante de 
reunir vários laboratórios de pesquisa em instituições diversas e de obter fontes de financiamento próprias.

EDITAL
O Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis da UFRJ lança novo edital de credenciamento e recredenciamento dentro do âmbito do 
Programa Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão em Biologia do Câncer (Programa de Oncobiologia). Este processo de credencia-
mento e recredenciamento tem validade por doisanos, sendo necessária nova submissão após o fim desse período.
 
DIRETRIZES GERAIS
A formação do Programa de Oncobiologia se pauta nas seguintes premissas:
Os membros do Programa de Oncobiologia se organizam pelo interesse dos pesquisadores na área de pesquisa;
As colaborações entre os diversos grupos são encorajadas, independentemente do Instituto, Centro ou Instituição a que pertençam, tendo 
como elo de ligação o interesse pela temática da pesquisa em Oncobiologia;
Todos os coordenadores dos grupos que forem credenciados deverão estar sediados no Estado do Rio de Janeiro, o que não exclui a colaboração 
de cientistas de outros estados ou do exterior;
É estimulada a parceria de pesquisadores da área básica, com profissionais ligados à clínica ou à área aplicada, visando eliminar o fosso que 
existe entre o conhecimento gerado na pesquisa básica e a sua transposição para a utilização na clínica;
É de relevância tornar o conhecimento e os resultados obtidos acessíveis a seus pares e à sociedade em geral, através da educação e da comuni-
cação de forma integrada.

Solicitação de credenciamento ou recredenciamento no Programa de Oncobiologia:
Projeto na área de Oncobiologia para os próximos 2 (dois) anos, contendo título, um resumo de divulgação científica (ou seja, compreensível 
para o grande público, evitando o uso de termos técnicos), introdução, objetivos, experiência do grupo na área proposta, metodologia sucinta, 
resultados esperados, possíveis parcerias com outros grupos, bibliografia e equipe. No máximo, 3 (três) páginas para o projeto, excluindo a 
bibliografia e a composição da equipe.

ATENÇÃO: é necessário enviar os e-mails de toda a equipe que participa do projeto.
 
Se NÃO é membro do Programa de Oncobiologia, ressaltar que é um credenciamento.
Se já é membro do Programa de Oncobiologia, ressaltar que é um recredenciamento e quais contribuições foram dadas ao Programa nos 
últimos dois anos (participação em eventos, Simpósio e journal de dados, organização de cursos em módulos, entrevistas para o OncoNews, 
parcerias com outros grupos do Programa, se foi agraciado em Edital de Pesquisa, etc).
As propostas deverão contemplar, também, a participação futura nas atividades do Programa.
O coordenador do grupo deve possuir as qualificações equivalentes a um pesquisador do CNPq.
Considerando o espírito do Programa de Oncobiologia, o incentivo à parceria entre os diversos grupos do Programa é um tópico de suma impor-
tância a constar do projeto. Vale ressaltar que cada membro do Programa só poderá coordenar um único grupo temático, mas deve participar 
como colaborador em outros grupos.|

Os interessados em participar do presente edital deverão enviar a documentação necessária em formato PDFpara o email: oncobiologia@bioq-
med.ufrj.br entre os dias 28 de janeiro e 28 de fevereiro de 2021.

 
 


