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Edital de seleção especial, no âmbito do Programa de Apoio à Qualificação de Servidores, 

Docentes e Técnico-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, graduados nas 

áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, pertencentes ao quadro de servidores, docente e 

técnicos, efetivo da Faculdade de Medicina do Campus de Altamira 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:  

 

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 efetivo da Faculdade de Medicina do Campus de Altamira 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 10 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. A lista com o número de vagas por docente para orientação no 

doutorado se encontra no Anexo I deste edital. O candidato concorrerá para as vagas ofertadas 

pelo orientador cujo pré-projeto de doutorado terá dado concordância. 

 

IV – PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

 

A inscrição será realizada somente pela internet no endereço 

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=487, depois acessar o menu 

Processos Seletivos, e a opção Seleção do curso de Doutorado PADT do PPGDT, devendo 

ocorrer entre 06 de julho a 30 de setembro de 2021. Deverão ser digitalizados e anexados os 

documentos abaixo listados durante a inscrição na página do programa de pós-graduação:  

 

01. Documento de identificação válido, com foto, frente e verso em um único arquivo. 

02. Pré-projeto de doutorado com carta de concordância do provável orientador em um mesmo 

arquivo. 

 

V - SELEÇÃO  

 

Critérios de Seleção:  

 

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

seguintes critérios:  

 

a) Análise da apresentação textual do Pré-projeto, com nota mínima igual a 7 (sete) (eliminatório 

e classificatório);  

 

b) Defesa oral do Pré-projeto pelo (a) candidato (a) (eliminatório e classificatório); 

 

c) Avaliação do Currículo Lattes (classificatório);  

 

 

 

V.2 - Pré-projeto (eliminatório e classificatório) 

 

O pré-projeto deverá ser elaborado com no máximo 10 páginas, de acordo com linhas de 

pesquisa do programa, fonte arial, tamanho 12 e espaçamento 1,5, contendo os seguintes itens: 

Título, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, ética e referências. Critérios para 

avaliação do pré-projeto: Justificativa (3,5 pts), Objetivos (2 pts), Metodologia (3,5 pts), 

Cronograma (0,5 pt), Ética (abordagens éticas do projeto, NÃO é necessário submissão prévia ao 

CEP) (0,5 pt) e Referências (sem pontuação) (Anexo II). As referências podem estar à parte das 



10 páginas exigidas. O candidato deverá alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete) para 

aprovação.  

 

Linha de Pesquisa: 

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

2. Neuropatologia Tropical;  

3. Agentes e vetores de parasitoses de interesse médico e veterinário na Amazônia; 

4. Biologia celular e molecular aplicada às doenças tropicais e patologias regionais;  

5. Ecotoxicologia e Saúde humana;  

6. Imunopatologia das doenças tropicais. 

 

 

V.3 – Defesa oral do pré-projeto (eliminatória e classificatória)  

 

Os candidatos que forem aprovados na avaliação do pré-projeto, realizarão a defesa oral 

de seus pré-projetos, via Google meet. 

Na arguição do pré-projeto de pesquisa, 2 (dois) membros da banca examinadora 

avaliarão o candidato mediante o preenchimento de duas fichas de avaliação, de acordo com os 

critérios estabelecidos no Anexo III.  Na defesa oral, serão avaliados os seguintes itens: 

Apresentação (2 pt), Clareza e objetividade (1 pt), Domínio do conteúdo (1 pt), Uso correto da 

língua portuguesa (1 pt), Qualidade das respostas na arguição (5 pts). O candidato terá 10 minutos 

para a apresentação e 5 minutos de arguição pela banca. O candidato deverá alcançar nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) para aprovação. 

 

V.4 - Curriculum Lattes  

 

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

Técnica, de acordo com o Anexo IV. Os candidatos aprovados nas fases anteriores deverão enviar 

o currículo Lattes por e-mail, com os comprovantes digitalizados, em um único arquivo em PDF. 

O e-mail pelo qual serão recebidos os currículos, será divulgado na página do PPGDT 

(http://ppgdt.propesp.ufpa.br/index.php/br/). 

 

 

V.5 - 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 A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas provas, sendo 

atribuídos os seguintes pesos para cada uma das provas: 

  

Pré-projeto (N1): Peso 0,4 

 Defesa oral do pré-projeto (N2): Peso 0,4 

 Prova de Avaliação de Currículo (N3): Peso 0,2 

 Cálculo para obtenção da nota final (valores entre 0 e 10 pts):  

 

Nota final=N1x0,4+ N2x0,4+ N3x0,2 

 

 

VI.2 – A divulgação dos resultados do processo de Seleção será feita na página eletrônica do 

programa (http://ppgdt.propesp.ufpa.br/index.php/br/) e no quadro de aviso do PPGDT. 

 

VI.3 – 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.  

  

 

VIII – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO  

 

 

• Lançamento do Edital: 05/07/202; 

• Período de Inscrição: de 06 de julho a 30 de setembro de 2021; 

• Divulgação das inscrições homologadas: dia 05 de outubro de 2021; 

• Avaliação dos pré-projetos: 06 a 13 de outubro de 2021  

• Resultado da avaliação do pré-projeto: 15 de outubro de 2021 

• Defesa do pré-projeto: 20, 21 e 22 de outubro de 2021 

• Resultado da defesa do pré-projeto: 26 de outubro de 2021 

• Envio do Currículo Lattes: 28 e 29 de outubro de 2021 

• Avaliação do Currículo Lattes: 01 e 02 de novembro de 2021 

• Divulgação dos aprovados no processo seletivo: 05 de novembro de 2021 



 

Observação:  

As divulgações das inscrições homologadas, dos resultados de pré-projeto escrito, hora e 

resultado da defesa de pré-projeto e dos aprovados no processo de seleção serão realizadas na 

página eletrônica do programa (http://ppgdt.propesp.ufpa.br/index.php/br/) e no quadro de aviso 

do PPGDT.  

 

 

 

IX – MATRÍCULAS  

 

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

Deverão enviar à secretaria do PPGDT, por e-mail, os seguintes documentos para cadastro no 

sigaa: 

 

• Diploma ou declaração de conclusão de curso de Mestrado  

• Histórico escolar do curso de Mestrado  

• Cédula de identidade e CPF 

• Comprovação de quitação eleitoral 

• Comprovante quitação do serviço militar (para homens) 

 

 

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, 29 de julho de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________     ___________________________  
   Profa. Dra. Luísa Caricio Martins                 Profa. Dra. Hellen Thais Fuzii  

         Diretora do NMT/UFPA           Coordenadora do PPGDT/NMT/UFPA  

 

  

  

  

MERCEDARIOS UFPA
Carimbo



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS 
 

ANEXO I 

 

LISTA DE DOCENTES COM VAGAS PARA ORIENTAÇÃO 

 

Prof. Evander de Jesus Oliveira Batista (evander.batista@gmail.com) 1 vaga 

Prof. Dr. Givago da Silva Souza (givagosouza@ufpa.br) 1 vaga 

Profa. Dra. Irna Carla Carneiro (irnajula@uol.com.br) 1 vaga 

Prof. Dr. José Luíz Fernandes Vieira (jvieira@ufpa.br) 1 vagas 

Profa. Dra. Luisa Caricio Martins (luisacaricio@uol.com.br) 1vagas 

Profa. Dra. Maria da Conceição Nascimento Pinheiro (mconci@ufpa.br) 3 vagas 

Profa. Dra. Marília Brasil Xavier (mariliabxavier@gmail.com) 1 vaga 

Profa. Dra. Tereza Cristina de Oliveira Corvelo (tereza@ufpa.br) 1 vaga 

 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS 

ANEXO II 

 

Avaliação de pré-projeto 

 

Candidato:    

 

Projeto critérios para a avaliação do pré-projeto de pesquisa Máximo Total 

Aderência às linhas de pesquisa do PPGDT: Sim (   ) – Não (   )  

(Em caso negativo, eliminação automática do candidato) 

Justificativa  3,5  

Objetivos  2,0  

Metodologia  3,5  

Cronograma 0,5  

Ética  0,5  

Total  

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS 

ANEXO III 

Avaliação da arguição 

 

Candidato:    

 

São critérios para a avaliação durante arguição Máximo Total 

Apresentação 2,0  

Clareza e objetividade 1,0  

Domínio do conteúdo  1,0  

Uso correto da língua portuguesa 1,0  

Qualidade das respostas na arguição 5,0  

Total   

 

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS 

ANEXO IV 

 

AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Devem ser considerados artigos publicados, patentes e experiência didática independentes do ano 

de publicação/experiência didática, além dos resumos publicados nos últimos 3 anos, e as regras 

do comitê Medicina II da CAPES. Os artigos e patentes submetidos, mas ainda não aceitos, 

deverão receber a metade da pontuação dos artigos e patentes publicados/aceitos. Será apenas 

considerada a classificação de periódicos realizada na avaliação da CAPES para o quadriênio 

2013-2016 

(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaCo

nsultaGeralPeriodicos.jsf), ou o Qualis referência que estiver em vigência. 

O currículo deverá ser comprovado, em especial os artigos/patentes submetidos. 

  

about:blank
about:blank


Tabela de Pontuação de Currículo 

 

Candidato:   

Item Pontos Qt. Total 

Produção científica (máximo de pontos do item: 6 pontos) 

1. ARTIGO PUBLICADO/ACEITO EM PERIÓDICO 

QUALIS A ou PATENTE OU REGISTRO DE 

PROGRAMA (máximo 4 itens) – 1 pt por item (máximo 

de 4 pts) 

1,0 

  

2. ARTIGO PUBLICADO/ACEITO EM PERIÓDICO 

QUALIS B1-B2 ou Desenvolvimento de produto 

tecnológico publicado em depositório indexado (máximo 5 

itens) – 0,4 pt por item (máximo de 2 pts) 

0,4 

  

3. ARTIGO PUBLICADO/ACEITO EM PERIÓDICO 

QUALIS B3-B5 ou Protocolo ou Manual publicado em 

depositório indexado (máximo 5 itens) –  0,2 pt por item 

(máximo de 1 pt) 

0,2 

  

4. RESUMO EM ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

INTERNACIONAIS (máximo de 5 itens) – 0,1 pt por item 

(máximo de 0,5 pt) 

0,1 

  

5. RESUMO EM ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

NACIONAIS (máximo de 10 itens) – 0,05 pt por item 

(máximo de 0,5 pt) 

0.05 

  

6. EXPERIÊNCIA DIDÁTICA – 2 pt 
2 

  

Total    

 

 

 

 


