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24. Funagib lança chamada de bolsas
para estudantes africanos desenvolverem
pesquisa sobre mandioca na UnB

A data-limite para inscrição de candidaturas é 31 de maio e o estudante que vencer a concorrência
deverá iniciar as pesquisas na Universidade de Brasília (UnB) até o dia 1º de setembro. O valor da bolsa
é de R$ 20 mil, incluindo passagem aérea e estadia

A Fundação Nagib Nassar para Desenvolvimento Científico e Sustentável (Funagib) divulga a primeira
chamada para bolsa de estudos em 2018.

A oportunidade é oferecida a estudantes africanos e o campo principal do estudo deve ser a mandioca,
tanto no melhoramento genético,  como nas áreas  relacionadas. A data-limite para inscrição de
candidaturas é 31 de maio de 2018 e o estudante que vencer a concorrência deverá iniciar as pesquisas
na Universidade de Brasília (UnB) até o dia 1º de setembro de 2018.

Os candidatos devem ter completado seus cursos de mestrado ou de doutorado e devem estar em fase
de preparação de sua tese. O treinamento deve incluir a sintetização da quimera  periclinal tanto pelas
técnicas horticulturais  quanto pela cultura de  tecidos, além de treinamento em preparações
citogenéticas e proteoma genômica  para rastrear a formação de quimera.

O valor da bolsa é de 20 mil reais, incluindo passagem aérea e estadia por 04 meses. Alimentação e
alojamento são oferecidos a custo reduzido no restaurante e alojamento universitário.
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Diretrizes

Os candidatos interessados devem enviar por e-mail os seguintes documentos:

Carta de recomendação do corpo docente  supervisor ou diretor da instituição de ensino;
Currículo Vitae;
Histórico acadêmico;
Declaração de conclusão de mestrado ou doutorado emitido pela instituição de ensino;
Compromisso do orientador com o resultado da tese do aluno mais a declaração da instituição de
ensino e o atestado do aluno de que está em fase de preparação da tese.

Mais informações

E-mail: funagib@gmail.com (mailto:funagib@gmail.com) e nagibnassar@geneconserve.pro.br
(mailto:nagibnassar@geneconserve.pro.br)

Ou, através dos sites:

http://funagib.geneconserve.pro.br (http://funagib.geneconserve.pro.br);
http://www.geneconserve.pro.br/nassar.htm (http://www.geneconserve.pro.br/nassar.htm);

http://www.geneconserve.pro.br/site/pags/reprints.php
(http://www.geneconserve.pro.br/site/pags/reprints.php)

Criada em 2015 por Nagib Nassar, seu fundador e ganhador do prêmio Kuwait KFAS (Fundação do
Kuwait para o Avanço da Ciência), A Funagib oferece três bolsas anualmente para estudantes de pós-
graduação que trabalham com criação de mandioca.

Uma das bolsas é destinada  a um aluno africano, enquanto as outras duas são destinadas a
pesquisadores brasileiros.

Divulgação
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