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Estágio de Pós-Doutoramento em Cultivo de Protoplastos de Soja 
 
Informações relevantes sobre a vaga 
Duração: 1 ano (com possibilidade de renovação por mais 1 ano) 
Início: 01/08/2021 (flexível) 
Bolsa: valores conforme a Tabela de Bolsas vigente do CNPq (4.100,00 reais) 
Local de trabalho: Departamento de Fitotecnia, UFSC, Florianópolis. 
Supervisor do Estágio: prof. Rubens Nodari (UFSC - Brasil) 
Coordenadora do Projeto: Dra. Sarah Agapito (GenØk - Noruega) 
 
Objetivo do Estágio 
O pós-doutorando irá atuar no projeto “FoodPrint: traceability and labelling of gene-editing products 
in the food chain” aprovado pelo Conselho de Pesquisa Norueguês (The Research Council of Norway) 
pelo GenØk Centre for Biosafety em colaboração com a Universidade Federal de Santa Catarina. O 
projeto prevê colaboração com o grupo de pesquisa do Prof Rubens Nodari na UFSC, Dra. Sarah 
Agapito no GenØk e parceiros do projeto na Áustria, Alemanha, França e Líbano. Mais informações do 
projeto em: https://genok.com/arkiv/10014/. 
 
O estágio prevê a regeneração de plantas mutantes de soja (geneticamente modificadas) oriundas de 
protoplastos transformados pela técnica de CRISPR/Cas9 em forma de ribonúcleo proteínas 
(complexo RNP). A parte da transformação/edição genética será realizada por um doutorando. 
Portanto, cabe ao pós-doutorando apenas a parte de cultura de tecidos, isolamento de protoplastos 
e posterior cultivo e regeneração. Também estão previstos ensaios similares em arabidopsis como 
proof-of-concept para alguns experimentos de investigação de atividade off-target (fora do alvo) do 
complexo RNP CRISPR Cas9. 
 
Oportunidades do estágio 
O estágio na UFSC abre oportunidade de intercâmbio e/ou estadia no GenØk dependendo da 
viabilidade de recursos e situação da pandemia do novo corona vírus. A UFSC possuí uma 
infraestrutura enorme, com diversas possibilidades de cursos extracurriculares, acesso a biblioteca e 
ao sistema acadêmico online, além de diversos eventos esportivos e culturais. O Centro de Ciências 
Agrárias da UFSC está localizado em Florianópolis, cidade que contém 42 praias, clima ameno durante 
todo o ano e diversas oportunidades de esportes outdoor. 
 
Inscrições estão abertas até o preenchimento da vaga 
Os candidatos serão avaliados na medida em que submeterem a documentação. Assim que um 
candidato competente for selecionado, as inscrições serão encerradas. O processo seletivo é por 
ordem de chegada. Portanto, realize a sua inscrição o quanto antes. A inscrição deve feita mediante 
envio da documentação necessária para a Dra. Sarah Agapito (sarah.agapito@genok.no). A 
documentação consiste no (i) carta de motivação para a vaga (máx de 1 página) contendo o link para 
o currículo lattes atualizado. 
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