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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS 

Av. Generalíssimo Deodoro, 92, Umarizal - CEP 66055-240 - Belém (PA) - Fones: (91) 3201-0956 (FoneFax) 

 

 

EDITAL No 002/2014 

 

 

Edital de seleção especial, no âmbito do 

Programa de Apoio à Qualificação de 

Servidores, Docentes e 

Tecnico‐Administrativos (PADT), ao 

Curso de Doutorado em Doenças 

Tropicais 

 

 A Universidade Federal do Pará (UFPA), através da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Doenças Tropicais (PPGDT) do Núcleo de Medicina Tropical (NMT), está 

abrindo inscrições para o processo seletivo especial, no âmbito do Programa de Apoio à 

Qualificação de Servidores, Docentes e Técnico‐Administrativos (PADT) de candidatos ao 

Curso de Doutorado em Doenças Tropicais, abrangendo duas áreas de concentração: Clínica 

das Doenças Tropicais e Patologia das Doenças Tropicais, destinado a professores e técnicos 

administrativos da UFPA, graduados nas áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, pertencentes 

ao quadro permanente da UFPA, portadores de diploma de mestre nas áreas das Ciências 

Biológicas, da Saúde e afins, nas datas e demais condições especificadas no presente Edital. 

 

I - OBJETIVOS DO CURSO 

a) Objetivo Geral: Capacitar profissionais de saúde em conhecimento, métodos, técnicas 

específicas e práticas em Doenças Tropicais. 

 

 b) Objetivos Específicos:  



 2 

 Formar pesquisadores doutores capazes de atender à expansão quantitativa e 

qualitativa do alunado do ensino superior e de pós-graduação;  

 

 Analisar, criticamente, as características dos processos gerados a partir dos 

problemas das Doenças Tropicais, suas relações com a organização social e as 

alternativas de soluções; 

 

 Desenvolver atitudes de interesse pela pesquisa científica; 

 

II - CLIENTELA 

 Docentes e técnicos graduados nas áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, pertencentes 

ao quadro permanente da UFPA, portadores de diploma de mestre nas áreas das Ciências 

Biológicas, da Saúde e afins, expedido por Programa de pós-graduação reconhecido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

III - VAGAS 

 Estão sendo disponibilizadas 6 (seis) vagas para o Curso de Doutorado em Doenças 

Tropicais no Programa de Pós-graduação em Doenças Tropicais do NMT/UFPA, 

independente da Área de Concentração pretendida. 

 

IV – PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 A inscrição deverá ser feita unicamente através da página eletrônica do Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) do programa de pós-graduação em doenças 

tropicais da Universidade Federal do Pará. O candidato deverá anexar um arquivo em formato 

PDF do pré-projeto que deverá ser avaliado pela comissão avaliadora e preencher o formulário 

do processo seletivo no endereço eletrônico abaixo:  

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=487.  

As inscrições serão homologadas pela comissão avaliadora e divulgadas na própria página do 

programa no SIGAA e na página eletrônica https://sites.google.com/site/ppgdtufpa/. O período de 

inscrição será de 02 a 15 de julho de 2014. 

 

V - SELEÇÃO 

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=487
https://sites.google.com/site/ppgdtufpa/
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Critérios de Seleção: 

V.1 – O Colegiado do PPDT homologará o resultado do processo seletivo que obedecerá aos 

seguintes critérios: 

 

a) Análise do Pré-projeto, com nota mínima igual a 7 (sete) (de caráter eliminatório); 

b) Avaliação do Currículo Lattes (de caráter classificatório); 

c) Entrevista com o(a) candidato(a) (de caráter classificatório); 

d) Prova de Inglês, considerando 7 (sete) como nota mínima para aprovação (de caráter 

eliminatório). 

   

V.2 - Pré-projeto 

  

 Deverá ser elaborado, em consonância com as linhas de pesquisa do PPGDT e em 

concordância com um docente credenciado no Programa. O mesmo deverá conter: Introdução, 

justificativa, objetivo, material e métodos, cronograma, suporte financeiro, referências 

bibliográficas, no máximo de 10 laudas, fonte arial 12 e espaço 1,5. 

 

Linha de pesquisa: Clínica das doenças tropicais 

1- Doenças tropicais e doenças emergentes e re-emergentes na Amazônia.  

2- Neuropatologia tropical. 

3- Dermatologia Tropical. 

4- DST/ AIDS.  

5-Educação e promoção a saúde na Amazônia. 

 

Linha de pesquisa: Patologia Tropical 

1- Agentes e vetores de parasitoses de interesse médico e veterinário na Amazônia. 

2- Biologia celular e molecular aplicada às doenças tropicais e patologias regionais. 

3- Neoplasias e agentes infecciosos. 

4- Ecotoxicologia e Saúde humana.  

5- Imunopatologia das doenças tropicais.  

6- Neurologia tropical. 

7-Vírus e doenças virais de interesse Amazônico. 
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V.3 - Curriculum Lattes 

A avaliação do currículo será realizada através dos itens de produção bibliográfica e 

técnica. 

 

V. 4– Entrevista/Pré-projeto 

Durante a entrevista o candidato, também, deverá fazer a defesa do pré-projeto.  

 

V.6 - Critério de Eliminação 

Estará automaticamente eliminado o candidato ou a candidata que não cumprir qualquer 

das etapas da seleção. 

  

VI - RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

VI.1 - Para cada item de avaliação listado acima, se atribuirá notas de zero a dez, considerando-se 

uma casa decimal, sendo realizada a média aritmética destes para fins de nota final. 

VI.2 - Na ocorrência de empate, será realizada a avaliação do Currículo Lattes, sendo avaliada a 

experiência do candidato na área pretendida, bem como a produtividade científica (baseada na 

classificação QUALIS da área do Programa – Medicina II) e produtividade tecnológica 

VI.3 – A divulgação dos resultados do processo de seleção será feita pela Secretaria do Programa 

de Pós-Graduação e através das mídias eletrônicas do programa, por ordem decrescente de 

classificação. 

VI.4 – O prazo para interposição de recurso é de 48h da divulgação dos resultados, mediante 

comunicação escrita encaminhada à Coordenadora do Programa. 

 

VII – DURAÇÃO DO CURSO DE DOUTORADO EM DOENÇAS TROPICAIS 

O curso terá a duração máxima de OITO semestres.  
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VIII – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrição dos candidatos (na Secretaria do 

PPDT-NMT) 

02/07/2014 a 15/07/2014  

Inscrição online através do SIGAA 

Homologação das inscrições e  

Divulgação dos horários das entrevistas 

16/07/2014 

Local: NMT (Av. Generalíssimo, 92) 

Prova de Inglês 04/08/2014 (08:00 às 12:00) 

Local: NMT (Av. Generalíssimo, 92) 

Análise de Currículos 04/08/2014 

Entrevista dos candidatos 05 e 06/08/2014  

Local: NMT (Av. Generalíssimo, 92) 

Divulgação dos Aprovados na Seleção 15/08/2014 

Local: NMT (Av. Generalíssimo, 92) 

 

IX – MATRÍCULAS 

IX.1 – A matrícula no PPGDT será efetivada logo após a divulgação deste processo de seleção. 

 

X – INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Universidade Federal do Pará, Núcleo de Medicina Tropical – Programa de Pós-Graduação em 

Doenças Tropicais. Av. Generalíssimo Deodoro, 92, Umarizal – CEP 66055-240 – Belém 

(PA) – Fone/Fax: (91) 3201-0956. 

Belém, 04 de fevereiro de 2014 

__________________________                    ___________________________                 

Profa. Dra. LUISA CARICIO MARTINS   Prof. Dr. Givago da Silva Souza 

Diretor do NMT/UFPA     Coordenador do PPGDT/NMT/UFPA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
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PROFESSORES CADASTRADOS NO PPDT, HABILITADOS PARA ORIENTAÇÃO DE 

DOUTORANDOS:  

Anderson Raiol Rodrigues 

Evander Jesus de Oliveira Batista 

José Luiz Fernandes Vieira 

José Luiz Martins do Nascimento 

Luiz Carlos de Lima Silveira 

Maria da Conceição Nascimento Pinheiro 

 


