
 

Edital de Pesquisa - 2022 

Diretrizes gerais 

O Programa Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão em Biologia do Câncer (Programa de 

Oncobiologia), sediado no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM/UFRJ) lança novo edital 

de pesquisa, financiado com recursos da Fundação do Câncer. Esse edital prevê um total de R$ 87.000,00 

(oitenta e sete mil reais) em auxílios no valor de R$ 8.700,00 para grupos pertencentes ao Programa, com 

início da vigência em abril de 2022 e encerramento em dezembro de 2022. Serão financiados 10 auxílios para 

os coordenadores dos grupos de pesquisa que não tenham sido agraciados com o Edital de Pesquisa 2019. O 

valor do auxílio será dividido em duas parcelas, a serem depositadas em abril e em setembro de 2022. 

 

ATENÇÃO 

• Como o prazo de execução é exíguo, a proposta deve estar relacionada com um trabalho já em 

andamento no grupo. 

• Cada grupo de pesquisa (lista disponível em  https://www.programadeoncobiologia.com.br/grupos-

de-pesquisa) poderá concorrer com apenas um projeto. O proponente deverá ser o coordenador do 

grupo de pesquisa, dentre os grupos (re)credenciados em 2021. 

Documentos obrigatórios para a inscrição: 

1. Formulário de Inscrição (disponível no Portal do Programa de Oncobiologia: 

https://www.programadeoncobiologia.com.br/ ). 

Informações do formulário: nome do proponente, link para CV Lattes, título do projeto de pesquisa proposto 

para o edital. Resumo de divulgação científica do projeto (ou seja, compreensível para o grande público, 

evitando o uso de termos técnicos). 

2. Projeto de pesquisa a ser desenvolvido 

Formato obrigatório: máximo de cinco (5) páginas A4; fonte Arial 11, espaçamento 1,5, margens 2 cm; 

contendo:  Racional do projeto; Objetivos; Metas; Referências Bibliográficas. ATENÇÃO: Máximo 05 (cinco) 

páginas para o projeto INCLUINDO todos os itens citados acima. Recomenda-se que a proposta inclua uma 

intenção explícita de parceria com, pelo menos, outro grupo de pesquisa credenciado no Programa para o 

desenvolvimento do projeto ou parte deste. 

https://www.programadeoncobiologia.com.br/


 
3. Proposta de uma atividade acadêmica para o Programa de Oncobiologia 

Os projetos deverão incluir, obrigatoriamente, uma proposta de atividade acadêmica voltada para os 

membros do Programa de Oncobiologia. Sugere-se uma das atividades abaixo: 

• Organizar uma palestra do ciclo Onco Webinar, incluindo o convite ao palestrante (preferencialmente de 

fora do Rio de Janeiro) e atuação como chair durante a palestra; 

• Organização de um mini simpósio: o evento pode ser organizado em equipe; o formato poderá ser 

presencial ou remoto.  

 

As solicitações de auxílio deverão ser encaminhadas para o e-mail: oncobiologia@bioqmed.ufrj.br, entre os 

dias 10/jan/2022 e 13/fev/2022.  

 

Os resultados serão divulgados até 31/março/2022. 

 

• TODOS OS ARQUIVOS DEVERÃO SER ENVIADOS EM FORMATO PDF 

• Não serão aceitos projetos em desacordo com as regras acima citadas. 

• As temáticas, os projetos e os currículos dos candidatos serão analisados por uma comissão Ad-hoc. 
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