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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) 3241-4681 (Fone/Fax) 

 
 

EDITAL No 02/2013 
 
 

Inscrições para a seleção ao Curso 
de Mestrado em Doenças Tropicais 

 
 
  
I. PREÂMBULO  

 
 1.1. A Universidade Federal do Pará, por meio da Coordenação do Programa de 

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

no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo 

seletivo para o preenchimento de  vagas, no Curso de Mestrado em Doenças Tropicais, 

em conformidade com as exigências do Regulamento deste programa e da Resolução 

nº3.870 de 01 Julho  de 2009,  do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA. 

1.2. As áreas de concentração do curso são duas: Clínica das Doenças Tropicais, 

para profissionais graduados em Medicina e Patologia das Doenças Tropicais, 

destinada a graduados em Farmácia-Bioquímica, Biomedicina, Bacharelado e Licenciatura 

em Ciências Biológicas, Nutrição, Enfermagem, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Odontologia, Fonoaudiologia e Educação física e áreas afins, nas datas e 

demais condições especificadas no presente Edital. 

1.3. O edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Doenças Tropicais, em reunião realizada em 03/10/2013. 

1.4. Informações sobre o Programa podem ser obtidas nas páginas eletrônicas 

http://www.aedi.ufpa.br/ppgdt/ 

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

ou na secretaria do Programa. 

 

 

http://www.aedi.ufpa.br/ppgdt/
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=487
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II - OBJETIVOS DO CURSO 
  

a) Objetivo Geral: Capacitar profissionais de saúde em conhecimento, métodos, 
técnicas específicas e práticas em Doenças Tropicais. 

 
 b) Objetivos Específicos:  
 

 Formar docentes capazes de atender à expansão quantitativa e 
qualitativa do alunado do ensino superior; 

 

 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; 
 

 Aplicar sistemas informatizados ao setor saúde, considerando os 
aspectos técnicos e conjunturais dos serviços. 

 
 

III - CLIENTELA 
 

 Da área de concentração em Clínica das Doenças Tropicais (Medicina Tropical): 
graduados em Medicina; 

  

 Da área de concentração em Patologia das Doenças Tropicais: graduados em 
Farmácia, Biomedicina, Bacharelados e Licenciatura em Ciências Biológicas, 
Nutrição, Enfermagem, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Odontologia, Fonoaudiologia e Educação Física. 

 
IV - VAGAS 

 Área de concentração Patologia das DT’s: 10 vagas  

 Área de concentração Clínica das DT’s: 10 vagas. 
 

 
V - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

01. Formulário de inscrição, devidamente preenchido (modelo próprio); 
02. Documento de identificação (original e cópia); 
03. CPF (original e cópia);  
05. Comprovante de cumprimento das obrigações militares; 
06. Comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais, das ultimas eleições 

(original e cópia); 
07.Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação (original e cópia); 
07. Histórico escolar do curso de graduação (original e cópia); 
08. Curriculum Lattes , devidamente comprovado;  
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09. Duas fotografias 3x4; (iguais e recentes); 
10. Termo de compromisso com o Curso de Mestrado, devidamente preenchido e 

assinado (modelo próprio);  
11. Carta ao Coordenador do PPDT, justificando o interesse de inscrição no curso; 
12. Em caso de ser o(a) candidato(a) estrangeiro(a), os documentos exigidos pela 

legislação específica (original e cópia). 
 
 
Observações:   
 
a) A inscrição de aluno concluinte de curso de graduação poderá ser acatada 

condicionalmente, devendo o mesmo, caso aprovado, apresentar documento 
comprobatório de conclusão do curso de graduação no ato da matricula. A não 
apresentação do documento aludido implicará em cancelamento da inscrição do 
aluno. 

 
b) A inscrição do candidato poderá ser realizada mediante a procuração. O procurador 

deverá apresentar o documento de identificação (original e cópia). 
 
c) Não será aceita inscrição com documentação incompleta nem fora do período de 

inscrição. 

 
VI - SELEÇÃO 
 
Critérios de Seleção: 
 
VI.1 - O Colegiado do Curso promoverá a seleção dos candidatos cujas inscrições 

forem aprovadas ao mestrado, através de uma Banca de Seleção, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

          a) Prova escrita, de caráter eliminatório, com nota mínima igual a 7 (sete); peso 3 

          b) Avaliação do Curriculum vitae; (Lattes), de caráter classificatório; peso 3 

          c) Entrevista com o(a) candidato(a), de caráter classificatório; peso 3    

d) Prova de conhecimento básico de língua inglesa, de caráter classificatório; peso 

1            

           

VI.2 - Prova escrita – conteúdo programático 
 

 A prova escrita conterá questões extraídas dos artigos científicos selecionados pela 
banca examinadora, que serão do tipo objetiva e/ou subjetiva. 

 

 A banca examinadora selecionará artigos extraídos de periódicos nacionais e 
internacionais, que preferencialmente estejam redigidos em inglês relativos a área 
do conhecimento deste curso, que ficarão à disposição dos candidatos, na 
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secretaria do Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais para obterem 
cópias, a partir da data da publicação deste edital na Secretaria do Programa, no 
horário de 8:00 às 12:00h e de 14:00 às 16:00hs. 

 
Metodologia: prova escrita terá no máximo de quatro horas de duração versando sobre os 
temas elencados dos artigos científicos referidos no item V.2. deste edital.  
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com mínimo de 30 minutos de 
antecedência. 
 
Todas as respostas deverão ser feitas com caneta tinta preta ou azul. As respostas feitas 
a lápis serão Desconsideradas  
 
A identificação das provas somente será feita após a correção e a atribuição dos 
conceitos. 
 
 
 VI.3 - Curriculum vitae – Deve ser preparado de acordo com modelo da Plataforma 
Lattes (www.cnpq.br). 
 
 
VI. 4– Entrevista 
  
As entrevistas serão realizadas de acordo com a ordem alfabética dos candidatos, com 
data e horário divulgado na Home Page,  e no quadro de aviso do PPGDT. 
 
 
 
VI.5 - Prova de conhecimento de Língua Inglesa 
     

 Será sorteado um texto em Inglês, versando sobre o tema de Doenças Tropicais, 
extraído de periódico especializado em Doenças Tropicais, para interpretação e ou 
tradução pelo candidato, a prova terá no máximo 90 (noventa) minutos. Será 
permitido o uso de dicionário. 

 

 Os candidatos aprovados nos demais itens da seleção e que não forem aprovados 
na prova de conhecimento da Língua Inglesa, deverão ser submetidos à nova prova 
6 (seis) meses depois. 

 
 
VI.6 - Critérios de Eliminação 
 

 Estará automaticamente eliminado o candidato ou a candidata que: 

a) Apresentar-se em qualquer uma das provas com atraso ou sem a 
documentação exigida; (comprovante de inscrição e documento com foto). 

b) For surpreendido durante a realização das provas, em comunicação com 
outro candidato ou com pessoa estranha, por qualquer meio, ou que se 
utilizar de qualquer expediente fraudulento, mediante testemunho e 

http://www.cnpq.br/
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comprovação dos encarregados da fiscalização da prova, como 
manuscritos, livros, telefones celulares ou qualquer equipamento eletrônico. 

c) Não comparecer à entrevista no dia e horário marcado; 
 
Parágrafo Único: A avaliação das condições de disponibilidade de tempo para 
dedicação aos estudos, quando da existência de vínculo empregatício com 
Instituição de ensino superior ou qualquer outra empresa ou serviço. Será de critério 
excludente caso o candidato (a) não disponha de tempo para os estudos. Neste 
caso, deverá trazer comprovante de sua Instituição ou chefia imediata de que será 
liberado para todas as atividades do mestrado. Este comprovante deverá ser 
entregue na entrevista; 

 
 

VI.7 – Não será permitido revisão de prova. 
 
  
 
VII - RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
VII.1 - O resultado final do processo de seleção será calculado pela média ponderada dos 
pontos obtidos nos itens a, b, c e d do parágrafo V.1., respeitando-se o critério de exclusão 
previsto.  
 
VII.2 - A divulgação dos resultados do processo de Seleção será feita pela secretaria do 
Curso por ordem de classificação, não cabendo recurso de revisão de prova. 
 
 
VIII - DURAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM DOENÇAS TROPICAIS 
 
O curso terá a duração máxima de quatro semestres.  
 
IX - CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Inscrição dos candidatos (na Secretaria do 
Curso) 

16/10/ a 18/11/2013 

(08:00h  às 14:00h) 

Divulgação das inscrições homologadas 21/11/2013 

Prova escrita  29/11/2013 (08:00–12:00 h) (6ª-feira) 

Local da prova: Núcleo de Medicina 
Tropical (NMT).  

OBS. O local de realização da prova 
escrita poderá ser alterado caso a 
demanda de escritos seja superior a 
capacidade do Auditório do Núcleo 
Medicina Tropical. 
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Divulgação dos resultados da prova escrita  06/12/2013 (6ª-feira) 

Prova de Inglês 

 

 09/12/2013 (09:00  a 10:30 h) 

Local da prova: Núcleo de Medicina 
Tropical (Av. Generalíssimo, 92) 

Entrevista  10/12/2013 Local da entrevista: 
Núcleo de Medicina Tropical (Av. 
Generalíssimo, 92) 

Divulgação dos Aprovados na Seleção  A PARTIR DO DIA 16/12/2013 

 

X - MATRÍCULAS 
 
      a) Período: 01 a 29 de Fevereiro de 2014, no horário de 08:00 h às 14:00 h. 
      b) Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação. Av. Generalíssimo Deodoro, 92 
     
 
XI - BOLSAS DE ESTUDO 
 
 As Bolsas serão concedidas mediante deliberação da CAPES, respeitando os 
seguintes requisitos: 
 
           a) Classificação obtida no processo de seleção ao Curso de Mestrado; 
           b) Dedicação integral ao Curso; 
           c) Não ter qualquer vínculo empregatício ou qualquer outro rendimento; 
           d) Não ter bolsa de outra agência de fomento. 
 
 
XII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

12.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato 
que:  
 

12.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das 
etapas da seleção.  

12.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 
estipuladas neste Edital.  

12.1.3. Não confirmar a sua participação no Programa, na data especificada neste 
edital, no caso de ser selecionado.  
 
12.2. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do 
Programa por um período de até 3 (três) meses após a divulgação do resultado final. 
Findo este período, a documentação será inutilizada, salvo se o candidato providenciar 
envelope endereçado e pagamento das taxas postais para sua devolução via correio, ou 
recolher pessoalmente sua documentação.  
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12.3. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pelo Colegiado do 
Programa de acordo com o regulamento do Programa, conforme as suas competências.  
 
12.4. Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam necessários, 
serão divulgados na Secretaria do Programa, no endereço citado e nas páginas 
eletrônicas: 
http://www.aedi.ufpa.br/ppgdt/ 

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

 
12.5. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação ao qual se 
inscreve.  
 
 
 
 
 

Belém, 10 de Outubro de 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aedi.ufpa.br/ppgdt/
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=487
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5.  Leitão C, Ueda D, et al. Leprosy and hepatitis B coinfection in southern Brazil. 

2013. Available online http://dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2013.04.003  
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http://dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2013.04.003
http://www.medicaljournals.se/acta/content/?doi=10.2340/00015555-1718
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS 
 
 

SELEÇÃO PARA O MESTRADO 2014 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
(FAVOR PREECHER EM LETRA DE FORMA, LEGÍVEL) 

 
 
I.  IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO OU CANDIDATA 
 
NOME:__________________________________________________________________  

SEXO: ____  DATA DE NASCIMENTO:____/____/______  CIDADE: _________________ 

ESTADO: ______ 

FILIAÇÃO: _______________________________________________________________                  

________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________BAIRRO: ___________ 

CEP: ______________  CIDADE: _______________________________ESTADO: _____ 

TELEFONE(S): ______________ CELULAR: _______________E-MAIL______________ 

 
II.  DOCUMENTAÇÃO 

 
R.G.: ____________ ORGÃO EXPEDIDOR: __________ DATA DE EXPEDIÇÃO: ______ 

CPF.: _______________  INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: _______________ 

TÍTULO DE ELEITOR No _________________ ZONA ______  SEÇÃO ___ESTADO____ 

III.  FORMAÇÂO ACADÊMICA 
 
CURSO DE GRADUAÇÃO: _____________IES: ______ ANO DE CONCLUSÃO:_______ 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM: _________________________ IES:_________HORAS: _____ 

ANO DE CONCLUSÃO: _________ 

ESPECIALIZAÇÃO: ____________________________________________________ 

IES: _______________HORAS: __________   ANO DE CONCLUSÃO: _________ 

IV.  INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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EMPRESA EM QUE TRABALHA: _________________________ CARGO: ___________     

FUNÇÃO: __________________ 

SE SE TRATAR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR: 

IES: __________ ÓRGÃO: __________________  DEPARTAMENTO: _______________ 

DISCIPLINA: _______________________________ CARGO: ______________________  

FUNÇÃO: ________________________________  TURNO: _______________________ 

 

 

 

TERMO DE REQUERIMENTO 

 

O candidato ou candidata acima identificado (a) solicita através deste instrumento 

inscrição no Curso de Mestrado em Doenças Tropicais da Universidade Federal do Pará, 

para o que apresenta os documentos exigidos, e declara conhecer integralmente todas as 

normas e condições do EDITAL Nº 002/2013-PPDT/NMT/UFPA. 

 

 

                                    Nestes termos 

                                    Pede Deferimento 

                                    Belém,      de                      de  2013 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS 
 

 
SELEÇÃO PARA O MESTRADO - EDITAL Nº002/2013 

 
 

Comprovante de Inscrição nº ______ ao Curso de Mestrado em Doenças Tropicais, 
Conforme Edital nº002/2013-PPDT/NMT. 

 
Nome:_____________________________________________, área de ______________ 
 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

01. Formulário de inscrição, devidamente preenchido (modelo próprio); 

02. Documento de identificação (original e cópia); 

03. CPF (original e cópia);  

05. Comprovante de cumprimento das obrigações militares; 

06. Comprovante de cumprimento de obrigações eleitorais, das duas ultima 

eleições (original e cópia); 

07. Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação (original e cópia); 

07. Histórico escolar do curso de graduação (original e cópia); 

08. Curriculum Lattes, devidamente comprovado;  

09. Duas fotografias 3x4; (iguais e recentes); 

10. Termo de compromisso com o Curso de Mestrado, devidamente preenchido e 

assinado (modelo próprio);  

11. Carta ao Coordenador do PPDT, justificando o interesse de inscrição no curso; 

12. Em caso de ser o(a) candidato(a) estrangeiro(a), os documentos exigidos pela 

legislação específica (original e cópia). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS 
 
 
 

SELEÇÃO PARA O MESTRADO 2014 
 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu,__________________________________________________RG_________________

No_______________________ declaro que, caso venha a ser  aprovado (a) no Programa 

de Pós-Graduação em Doenças Tropicais do Núcleo de Medicina Tropical, cumprirei 

integralmente com todas as normas e condições estabelecidas no regimento, 

especialmente no que se refere aos prazos e créditos. 

 

 

Nestes termos 

Pede Deferimento 

Belém,      de________________________ de 2013 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 


