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ETAPA 1: Avaliação escrita online – Análise crítica do artigo científico “Discovery of ciliary G protein-

coupled receptors regulating pancreatic islet insulin and glucagon secretion” (Wu CT, Hilgendorf KI, 

Bevacqua RJ, Hang Y, Demeter J, Kim SK, Jackson PK. Discovery of ciliary G protein-coupled 

receptors regulating pancreatic islet insulin and glucagon secretion. Genes Dev. 2021 Sep 1; 35: 

1243-1255. doi: 10.1101/gad.348261.121.). 

 

1. Conforme descrito no edital, a análise do artigo deverá ser escrita em Língua Portuguesa e contemplar: 

a. Objetivos do trabalho,  

b. Hipótese científica,  

c. Delineamento experimental e  

d. Principais resultados e conclusões.  

 

2. Ao final da análise, será necessário propor uma metodologia que possa contribuir para a 

continuidade do trabalho, sendo necessário também argumentar/justificar a proposta. Não haverá 

necessidade de descrever o protocolo do método proposto.  

 

As respostas deverão ser devolvidas até às 14h00 do dia 24/01/2022 (horário de Brasília) por e-mail 

(ppgbcd@contato.ufsc.br), informando no assunto “Seleção Doutorado - número de inscrição do 

candidato”. As respostas deverão seguir as normas abaixo:  

a) A avaliação deverá conter um cabeçalho apresentando unicamente o número do edital e o 

número de inscrição do candidato. As avaliações não deverão ser nominadas. Avaliações 

nominadas levarão à desclassificação do candidato.  

b) A resposta deverá ser encaminhada em um arquivo único, identificado com o número de inscrição 

do candidato. A resposta deverá conter no máximo 5 páginas, tamanho A4, com margens de 2 

cm, letra tipo Times New Roman tamanho 12 e espaçamento 1,5 cm; gravado em formato de 

extensão “.pdf”. Avaliações que não estiverem em formato PDF desclassificarão o (a) 

candidato(a).  

c) A avaliação deverão conter a seguinte declaração de inexistência de plágio: “Declaro que o texto 

acima é original, de minha autoria, não contendo material copiado no todo ou em parte de 

quaisquer outras fontes, sem a devida referência”. As avaliações serão verificadas utilizando-

se um software anti-plágio, o qual se constatado levará à desclassificação do candidato. 
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