
 

 

 

EDITAL Nº 061/2020 

 

SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM DOENÇAS TROPICAIS E 

INFECCIOSAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

TROPICAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública a realização de 

seleção para admissão de alunos para o Curso de Mestrado em Doenças Tropicais e 

Infecciosas, oferecido pela Universidade, na forma deste Edital. 

 

1. DOS CURSOS DE MESTRADO 
1.1 As regras dispostas no presente edital aplicam-se ao processo seletivo para ingresso 

no curso de Mestrado em Doenças Tropicais e Infecciosas, ano acadêmico de 2021. 

2. DAS VAGAS 

2.1 O PPGMT oferecerá até 25 vagas, distribuídas entre os seguintes orientadores: 

 

Docente/E-mail Currículo Lattes 
Área/Linha de 

pesquisa 

Número máximo 

de vagas 

disponibilizadas 

Allyson Guimarães da Costa 

E-mail: 

allyson.gui.costa@gmail.co

m 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4252825E1 

Acidentes por 

Animais Peçonhentos; 

Malária e 

Micobacterioses 

2 

Camila Helena Aguiar Botto 

de Menezes 

E-mail: 

camila.chabm@gmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4120282E8 

Malária/Arboviroses 2 

Claudia María Ríos 

Velasquez 

E-mail: 

criosvelasquez@gmail.com 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4777147T1 

Malária/Arboviroses 1 

Fernando Fonseca de 

Almeida e Val 

E-mail:ffaval@gmail.com 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4243563E8 

Malária/Acidentes por 

Animais Peçonhentos; 

Agravos Inusitados e 

Doenças Infecciosas 

Emergentes e Re-

emergentes. 

1 

Flor Ernestina Martinez 

Espinosa 

E-mail: 

florespinosa@gmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4763177E7 

Arboviroses; Doenças 

Sexualmente 

Transmissíveis e 

Hepatites Virais; 

Malária; 

Micobacterioses. 

2 

Gisely Cardoso de Melo 

E-mail: 

cardosogisely@gmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4502719P9 

Malária 2 

Jacqueline de Almeida http://buscatextual. Acidentes por 2 

mailto:florespinosa@gmail.com


 

 

Gonçalves Sachett 

E-mail: 

jac.sachett@gmail.com 

 

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4228715U8 

Animais Peçonhentos 

João Marcos Bemfica 

Barbosa Ferreira 

E-mail: 

jmbemfica@hotmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4794892E9 

 

Doença de Chagas 1 

Jorge Augusto de Oliveira 

Guerra 

E-mail: 

jguerra291@gmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4761711Z9 

Dermatologia Tropical 

e Infecciosa 
2 

Marcelo Cordeiro dos 

Santos 

E-mail: 

marcelocordeiro.br@gmail.

com 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4732953A6 

Agravos Inusitados e 

Doenças Infecciosas 

Emergentes e Re-

emergentes; 

Micobacterioses. 

1 

Maria das Graças Costa 

Alecrim 

E-mail: 

galecrim.br@gmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4788219J1 

Malária/Arboviroses 1 

Maria das Graças Vale 

Barbosa Guerra 

E-mail: 

barbosamgvale@gmail.com 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4727334P1 

Doença de Chagas 2 

Nagila Francinete Costa 

Secundino 

E-mail: 

secundinon@gmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4796064Z0 

Malária/Arboviroses 1 

Rajendranath Ramasawmy 

E-mail: 

ramasawm@gmail.com 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4717921E5 

Dermatologia Tropical 

e Infecciosa 
1 

Stefanie Costa Pinto Lopes 

E-mail: 

stefaniecplopes@gmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4168832Z0 

Malária. 1 

 

Vanderson de Souza 

Sampaio 

E-mail: 

vandersons@gmail.com 

 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4775375A7 

 

Agravos Inusitados e 

Doenças Infecciosas 

Emergentes e Re-

emergentes; Malária. 

 

1 

Wuelton Marcelo Monteiro 

E-mail: 

wueltonmm@gmail.com 

 

http://buscatextual.

cnpq.br/buscatextu

al/visualizacv.do?i

d=K4774160A5 

Acidentes por 

Animais Peçonhentos; 

Malária. 

 

2 

 



 

 

2.1.1 Para efeito do processo seletivo de ingresso, os candidatos devem indicar um 

professor orientador do núcleo docente do Programa de Pós-graduação em Medicina 

Tropical – PPGMT. No entanto, após a matrícula, o candidato selecionado poderá ter seu 

projeto e seu respectivo orientador alterado, a depender da deliberação do colegiado de 

cursos. É altamente recomendado que, antes de conversar ou discutir intenções de projetos 

com algum dos potenciais orientadores, o candidato verifique as principais linhas de 

pesquisa e produção científica de cada professor, consultando com antecedência seu 

currículo na Plataforma Lattes do CNPq. 

2.1.2 Outros professores doutores, que atuem nas linhas de pesquisa do PPGMT, podem 

co-orientar alunos do PPGMT, desde que haja um professor permanente que assuma a 

orientação. 

2.1.3 Os 25 candidatos melhor classificados terão direito a matricula no PPGMT. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 
3.1 O calendário do processo seletivo do Curso de Mestrado em Doenças Tropicais e 

Infecciosas do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical - PPGMT obedecerá 

as datas abaixo: 

• Inscrições: 01 a 31 de outubro de 2020 (até às 23h59 – horário de Manaus – do dia 31 

de outubro). 

• Homologação das inscrições: 03 de novembro de 2020, divulgada no site da UEA 

(www.uea.edu.br) e do PPGMT (www.pos.uea.edu.br/mtrop). 

• Primeira fase (valendo de 0,0 a 10,0) – Prova escrita: 04 de novembro de 2020 - 09h00 

às 12h00. 

• Resultado da primeira fase: até às 17 horas do dia 06 de novembro de 2020.  

• Entrega de documentos comprobatórios do CV (não há necessidade de autenticação 

cartorial): 09 a 12 de novembro de 2020 (08h30 as 12h00 até o dia 12 de novembro). 

Local: Secretaria da Pós-graduação – 3º andar do Instituto de Pesquisa Clínica Carlos 

Borborema (IPCCB) na FMT-HVD.  

• Segunda fase (valendo de 0,0 a 10,0) –  Avaliação curricular (sem a presença do 

candidato).  

• Terceira fase (valendo de 0,0 a 10,0) – Entrevista, no dia 13 de novembro de 2020. 

Resultado final: Até 27 de novembro de 2020. 
 

3.1.1 As inscrições para o exame de ingresso no curso serão feitas EXCLUSIVAMENTE 

pelo e-mail ppgmt@uea.edu.br, no período acima mencionado. 

3.1.2 A homologação da inscrição estará condicionada à submissão dos seguintes 

documentos: 

a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida em formulário próprio (FORMULÁRIO 

DE INSCRIÇÃO MESTRADO), disponível na página 

http://www.pos.uea.edu.br/mtrop na aba Processo Seletivo; 

b) Curriculum Vitae (CV) atualizado, preenchido na Plataforma Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no endereço eletrônico 

www.cnpq.br, e que esteja disponível para consulta durante todas as etapas da seleção; o 

candidato deve verificar se o link do CV informado no corpo do e-mail, no momento da 

inscrição, é valido, sob pena de não ter sua inscrição homologada; o CV válido para o 

processo de seleção é aquele consultado on line no último dia da inscrição; 

c) Cópia digitalizada (formato PDF) de uma proposta de pesquisa resumida, com, entre 3 

(três) e 5 (cinco) páginas (fonte 12, espacejamento 1,5 e 2 cm de margens), sem capa, 

contendo Título, Nome do aluno, Nome do orientador (e co-orientador, quando for o 

caso), Introdução/Justificativa, Objetivos, Métodos, Cronograma, Comentários sobre a 

viabilidade de execução e conclusão da pesquisa proposta no prazo máximo de 24 meses, 

10 referências bibliográficas e Inserção da proposta em uma das linhas de pesquisa do 

programa; 

 

http://www.cnpq.br/


 

 

d) Cópia digitalizada (formato PDF) de carta assinada por professor permanente do 

programa, se comprometendo a orientar o candidato. A carta deve obrigatoriamente conter 

o nome do candidato e o título do projeto de pesquisa;  

e) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00, a ser 

depositado em nome da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado – 

FMT/HVD (CNPJ 04.534.053/0001-43), no Banco do Brasil Nº001, Agência 3563-7, 

Conta corrente 5478-X. 

f) No caso de candidato com deficiência (PCD), além de atender às exigências descritas 

nos itens anteriores, no ato da inscrição deverá apresentar, laudo emitido por especialista 

que descreva com precisão a natureza, tipo e o grau de deficiência, bem como a 

compatibilidade da deficiência com a realização integral do processo seletivo e do curso 

pretendido, assim como as condições necessárias para a realização das etapas. Havendo 

necessidade de provas em tamanho ampliado, o candidato deverá indicar o grau de 

ampliação. A ausência das informações, conforme estabelecido acima, implicará na 

aceitação pelo candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos demais 

candidatos. O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela 

veracidade de todas as informações prestadas. 

3.1.3 A falha na submissão de qualquer dos documentos exigidos acima, para a inscrição 

EXCLUSIVAMENTE por e-mail, implicará na sua NÃO homologação. Não serão 

aceitos documentos em meio físico na secretaria do curso para efeitos de inscrição.  

 

4.  EXAMES DE INGRESSO 
4.1 Os exames presenciais (Primeira e Terceira Fases) de ingresso para o curso de 

Mestrado serão conduzidos por comissão de professores homologada previamente pelo 

conselho de cursos nas seguintes datas: 

a) Primeira fase: 04 de novembro de 2020 – 09h00 às 12h00  

b) Terceira fase: 13 de novembro de 2020 – à ser divulgada 

4.2 Primeira fase: consistirá de prova escrita sobre conhecimentos específicos na área de 

Doenças Tropicais e Infecciosas (ANEXO I), tendo como base textos científicos 

publicados em língua estrangeira (inglês). As respostas poderão ser feitas em língua 

portuguesa ou inglesa, não sendo permitido auxílio de dicionário. Essa etapa será 

realizada na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, na Av. Pedro 

Teixeira, 25, Bairro Dom Pedro, em sala a ser divulgada online até 03 de novembro 2020 

(na homologação), nos sites da UEA e do PPGMT. O resultado da Primeira fase será 

divulgado até as 17 horas do dia 05 de novembro de 2020.  

4.3 Segunda fase: A avaliação curricular será realizada pela comissão de seleção sem a 

presença do candidato, obedecendo aos seguintes critérios de pontuação: 

 

Item pontuado Valor 
Pontuação 

máxima 

Curso de especialização ou residência profissional 0,5 0,5 

Demais cursos realizados 0,01/hora 0,5 

Docência em curso de graduação ou pós-graduação 0,10/semestre 0,5 

Cursos, treinamentos e palestras ministrados 0,1 cada 0,3 

Artigos científicos publicados ou aceitos para 

publicação em revistas indexadas 
0,5 cada 2,0 

Artigos científicos publicados ou aceitos para 

publicação em revistas não-indexadas 
0,2 cada 0,8 

Resumos apresentados em eventos científicos 0,1 cada 1,0 

Desenvolvimento de projetos de iniciação científica 

(PAIC, PIBIC) 
0,5 cada 2,0 



 

 

Participação em projetos de pesquisa 0,3 cada 1,5 

Estágios, monitorias, ligas e participação em projetos 

de ensino e extensão 
0,1 cada 0,9 

TOTAL  10,0 

 

4.4 Terceira fase: Consistirá da entrevista do candidato, realizada na Fundação de 

Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, na Av. Pedro Teixeira, 25, Bairro Dom 

Pedro, em sala a ser divulgada online dia 06 de novembro, nos sites da UEA e do PPGMT.  

4.5 A entrada do candidato no recinto das avaliações e da entrevista dar-se-á mediante 

apresentação de documento com foto e no máximo em até cinco minutos depois do 

horário previsto. 

4.6 O processo seletivo é eliminatório na primeira fase, sendo que o candidato deverá 

obter nota igual ou superior a 6,0 (seis), e classificatório na segunda e terceira fases. Para 

a classificação final, serão atribuídos os seguintes pesos a cada uma das fases: primeira 

fase (peso 2), segunda fase (peso 3) e terceira fase (peso 5). A média final será obtida pela 

seguinte fórmula: [(Nota da Primeira fase x 2) + (Nota da Segunda fase x 3) + (Nota da 

Terceira fase x 5)]/10. 

4.7 Havendo igualdade de nota na classificação na seleção para ingresso no curso de 

mestrado, a comissão de seleção observará os seguintes critérios de desempate, nessa 

ordem: (1) melhor Curriculum Vitae, (2) maior titulação comprovada. 

4.8 A comissão de seleção entregará ao coordenador a relação de todos os candidatos 

habilitados, em ordem decrescentes de classificação, cabendo ao conselho de cursos 

indicar os candidatos aptos para ingresso no curso de mestrado. 

4.9 A divulgação dos inscritos homologados e dos resultados de cada fase será sempre por 

meio do site da UEA e do PPGMT.  

4.10 Do resultado da primeira e segunda fase da seleção para o curso de mestrado caberá 

ao candidato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da divulgação oficial do 

resultado online, solicitar pedido de reconsideração amplamente justificado.  
 

5. DA MATRÍCULA 
5.1 A matrícula dos candidatos aprovados ocorrerá na Secretaria do PPGMT, na Fundação 

de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, entre os dias 08 a 12 de fevereiro de 

2021, no horário de 08h30m às 12h00m, e estará condicionada à apresentação obrigatória 

dos seguintes documentos:  

a) Formulário de matrícula devidamente preenchido (modelo disponível no site do 

PPGMT: www.pos.uea.edu.br/mtrop); 

b) Original e cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação;  

c) Original e cópia da cédula de identidade e cadastro de pessoa física (CPF), quando 

estrangeiro, folha de identificação do passaporte; 

d) Original e cópia do Titulo de eleitor; 

e) Documento de prestação/dispensa do serviço militar (reservista), para ingressantes do 

sexo masculino. 

f) Uma fotografia 3 x 4; 

g) Declaração assinada pelo aluno de que leu e conhece o Regimento Interno do PPGMT 

na íntegra (modelo disponível no site do PPGMT: www.pos.uea.edu.br/mtrop); 

h) Declaração assinada pelo aluno em que lista todos os vínculos empregatícios e/ou renda 

que possui, e que está ciente de que nem todos os alunos selecionados conseguirão ter 

uma bolsa de estudo de mestrado (modelo disponível no site do PPGMT: 

www.pos.uea.edu.br/mtrop); 

5.2 Caso haja, antes da realização da matricula, desistência formal do direito de ingresso 

do candidato classificado, poderá, a comissão de seleção, chamar o (s) candidato (s) 

classificado (s) em posição imediatamente posterior ao classificado, para realização da 

matricula.   

http://www.pos.uea.edu.br/mtrop


 

 

5.3 O não comparecimento para matrícula, nas datas fixadas, ou a não apresentação de 

qualquer dos documentos indicados no item 5 deste anexo de edital, implicará na perda 

da vaga. A matrícula (entrega dos documentos assinados pelo aluno na secretaria) poderá 

excepcionalmente ser realizada por terceiro, mediante a apresentação de procuração 

cartorial. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1 A comissão de seleção será designada pelo (a) coordenador (a) do programa e 

homologada pelo conselho de cursos e colegiado. 

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção, que será desfeita apenas 

após a matrícula de todos os alunos. 

6.3 Eventuais recursos à decisão da comissão de seleção será julgada pelo conselho de 

cursos. 

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 

de Setembro de 2020. 

 

 

 

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA 

Reitor da Universidade do Estado do Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


