
 
 
 

                                                                   
 

 
 

 
 

Atenção! 
 

Não nos responsabilizamos por custeio, auxílio financeiro, obtenção e/ou fornecimento de 
bolsas de estudos, pró- labore ou contratação aos interessados. 

 
 
Estágio 
 

• Encaro um estágio como uma experiência, um primeiro contato, uma 
verificação de afinidades e aprimoramento do estudante. 

• Destinado principalmente a graduandos de Ciências Biológicas.  
• O primeiro passo é investigar toda a página www.leci.ib.ufu.br, 

principalmente os Trabalhos Publicados e Dissertações & Teses orientadas. 
• Investigando a página o aluno saberá em quais assuntos o professor Kleber 

Del Claro está mais apto a orientar. 
• O aluno deve enviar um e-mail a: delclaro@ufu.br. Nesse e-mail, você deve 

informar sua área de interesse, os motivos da procura pelo estágio. O e-mail 
não deve ser maior do que vinte linhas. Seja claro, objetivo e de preferência 
indique duas datas possíveis para sua vinda, como virá, onde pretende se 
hospedar. 



 

Mestrado 
 

• O Mestrado é a hora de aprender a trabalhar efetivamente com ciência, 
desenvolver por completo uma investigação científica em todos os seus 
níveis. Instruir o aluno a identificar uma questão interessante em ecologia, 
ecologia de interações ou ecologia comportamental, fornecendo as 
ferramentas básicas para a investigação do tema proposto é nossa principal 
função. Esperamos de todos os alunos que finalizem essa etapa com uma boa 
publicação. 

• Destinado principalmente a graduados em Ciências Biológicas.  
• O primeiro passo é investigar toda a página www.leci.ib.ufu.br, 

principalmente os Trabalhos Publicados e Dissertações & Teses orientadas. 
• Investigando a página o graduado saberá em quais assuntos o professor 

Kleber Del Claro está mais apto a orientar. 
• O aluno deve enviar um e-mail a: delclaro@ufu.br. Nesse e-mail, você deve 

informar sua área de interesse, os motivos da procura pela orientação. 
Espero que no e-mail você indique duas ou três possibilidades de assunto 
para ser abordado em seu mestrado. Qual seu nível de entendimento de 
Inglês? 

• Caso já tenha dados coletados de um determinado assunto, estamos abertos a 
discutir sua proposta de estudo. 

• O Curriculum Vitae deve estar disponível na plataforma Lattes do CNPq. 
Indique o nome pelo qual deverei procurar o CV, ou encaminhe o mesmo 
como um arquivo em anexo. 

• Uma carta ou e-mail de recomendação de seu último orientador pode ajudar 
em nossa decisão. 

 
 
Doutorado 
 

• Aprimorar as habilidades científicas, desenvolver seu potencial como 
cientista, professor e divulgador é nossa principal função. No doutorado 
esperamos maior independência do aluno, criatividade e muito maior 
dedicação. Para quem quer ir além da formação científica mediana. 

• Destinado principalmente a mestres em Ecologia, Zoologia, Entomologia ou 
Botânica. 

• O primeiro passo é investigar toda a página www.leci.ib.ufu.br, 
principalmente os Trabalhos Publicados e Dissertações & Teses orientadas. 

• Investigando a página o mestre saberá em quais assuntos o professor Kleber 
Del Claro está mais apto a orientar. 

• O aluno deve enviar um e-mail a: delclaro@ufu.br. Nesse e-mail, você deve 
informar sua área de interesse, os motivos da procura pela orientação. 
Espero que no e-mail você indique duas ou três possibilidades de assunto 



para ser abordado em seu doutorado. Em quais revistas pretende publicar. O 
aluno deve apresentar, pelo menos, domínio de leitura em inglês.  

• Caso já tenha dados coletados de um determinado assunto, estamos abertos a 
discutir sua proposta de estudo. 

• O Curriculum Vitae deve estar disponível na plataforma Lattes do CNPq. 
Indique o nome pelo qual deverei procurar o CV, ou encaminhe o mesmo 
como um arquivo em anexo. 

• Uma carta ou e-mail de recomendação de seu último orientador pode ajudar 
em nossa decisão. 

 
 
Pós-Doutorado 
 

• Indicado a profissionais, doutores, contratados ou não, que queiram passar um ano 
ou mais em nossa companhia desenvolvendo projetos de pesquisa em conjunto.  

• O primeiro passo é investigar toda a página www.leci.ib.ufu.br, principalmente os 
Trabalhos Publicados e Dissertações & Teses orientadas. 

• Investigando a página o colega saberá em quais assuntos o professor Kleber Del 
Claro está mais apto a colaborar. 

• Um e-mail a: delclaro@ufu.br, ou telefonema a 55-34-32182243 é o passo seguinte. 
• Atualmente a Fapemig tem tido boas cotas de bolsas para recém-doutores. 

 
 
 
Cordialmente,  
 

Prof. Dr. Kleber Del Claro 
Instituto de Biologia 

Universidade Federal de Uberlândia 
MG Brasil 


