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EDITAL Nº 01/2016 SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HEMATOLOGIA E 

IMUNOLOGIA COM ÊNFASE CLÍNICO-LABORATORIAL E BANCO DE SANGUE – 2016/2017 
 
A coordenação do Curso de Especialização em Hematologia e Imunologia com Ênfase 
Clínico-Laboratorial e Banco de Sangue da Faculdade de Farmácia do Instituto de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal do Pará comunica a abertura de inscrições para a seleção 
de candidatos ao Curso de Especialização em Hematologia e Imunologia– aprovado pela 
resolução no 4.836/2016 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal do Pará. 
 

1. Considerações gerais/Objetivos: 
A Hematologia e Imunologia são reconhecidas como áreas de grande relevância no desempenho 
profissional em expansão, contribuindo para o diagnóstico laboratorial que constitui um 
domínio precioso e indispensável para a qualidade dos cuidados de saúde em hospitais e centros 
hemoterápicos. Os constantes avanços científicos, tecnológicos e a emergência de novas 
doenças transmissíveis pelo sangue tem sido um dos grandes desafios na área da saúde. Nessa 
perspectiva, o curso de Especialização em Hematologia e Imunologia Clínica tem como objetivo 
principal qualificar profissionais capazes de articular os conhecimentos das principais patologias 
do sistema hematopoiético e imunológico. De forma a estimular o profissional a desenvolver a 
avaliação crítica frente aos exames imunohematológicos realizados, visando à compreensão do 
diagnóstico laboratorial associando ao quadro patológico. 
 

2. Requisitos básicos: 
Graduação em cursos da área de Ciências da Saúde, Ciências Biológicas e afins. 
 

3. Público alvo: 
i. Graduados em Farmácia, Farmácia Bioquímica, Biomédicos, Biólogos, Enfermeiros, Médicos 
ou especialidades afins; 
ii. Docentes e técnicos, de nível superior, de instituições de ensino que demandem 
conhecimentos de hematologia e Imunologia em suas atividades; 
iii. Profissionais de nível superior que atuem na área da saúde. 
 

4. Vagas ofertadas 
Serão ofertadas 60 vagas, sendo 30% destinadas à demanda social. 
 

5. Demanda social: 
As vagas de demanda social serão destinadas de acordo com os critérios apresentados abaixo: 
I - aos servidores do quadro efetivo da Universidade Federal do Pará com graduação em curso 
da área da saúde; 
II - egressos de curso de graduação da área da saúde da Universidade Federal do Pará que 
comprovem vulnerabilidade socioeconômica; 
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III - egressos de cursos de graduação da área da saúde de outras instituições que comprovem 
vulnerabilidade socioeconômica. 
Será considerado em vulnerabilidade socioeconômica aquele que apresentar renda familiar 
mensal de até R$ 350,00 per capita e não superior a 3 (três) salários mínimos. Para ter direito a 
vaga, o candidato deve ser aprovado no processo seletivo do Curso de Especialização em 

Hematologia e Imunologia e, no ato da matrícula, além dos documentos exigidos, apresentar 
documento que comprove atender os critérios de demanda social, podendo ser utilizados: 
I - Identificação Funcional ou contracheque (comprovando vínculo com a UFPa); 
II - Comprovante/Declaração de rendimentos; 
III - Carteira de Trabalho; 
IV - Outros documentos que comprove devidamente a sua carência financeira. 
 

6. Inscrições: 
Local: Secretaria da Faculdade de Farmácia 
Faculdade de Farmácia, Setor de Saúde do Campus do Guamá – UFPa 
Rua Augusto Correa, 01, Guamá, Belém, Pará. CEP: 66075-110 
Telefones: (91) 3201-7202  
Período: 01 de setembro a 20 de setembro de 2016 
Horário: 9 às 12h e de 14 às 17h 
Coordenadora: Profa. Dra. Marta Chagas Monteiro (martachagas2@yahoo.com.br) 
Vice-coordenadora: Profa. Dra. Carolina Heitmann Mares Azevedo 
(carolmheitmann@hotmail.com) 
Secretário: Ronaldo da Silva Menezes (esphematoimuno@yahoo.com.br) 
 

7. Investimento: 
- Inscrição: R$ 100,00 (secretaria) 
- Curso: 14 parcelas de R$ 400,00 
 

8. Documentos exigidos: 
No ato da inscrição deverão ser apresentados original e cópia (legível) dos seguintes 
documentos: 
- Diploma de graduação de IES reconhecida pelo MEC ou declaração de concluinte de curso no 
primeiro semestre de 2017; 
- Histórico Escolar de Graduação; 
- Carteira de Identidade ou Registro Geral; 
- Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
- Comprovante de residência; 
- Duas fotos 3x4; 
- Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; 
- Currículo com experiências técnicas, acadêmicas e científicas devidamente comprovadas;  
No mesmo deverá ser paga a taxa de inscrição apresentada no item 7. 
 

9. Seleção: 
Período: 21 de setembro/2016; 
Critérios: Análise do curriculum Vitae (Experiências profissionais e acadêmico-científicas); 
Divulgação do resultado: setembro/2014 
 

10. Matrícula dos aprovados: 
Período: a partir de 22 de setembro/2016; 
Horário: 8 às 12h; 14 às 17h 
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Local: Secretaria da Faculdade de Farmácia 
Faculdade de Farmácia, Setor de Saúde do Campus do Guamá – UFPa 
Rua Augusto Correa, 01, Guamá, Belém, Pará. CEP: 66075-110 
Telefones: (91) 3201-7203  
 

11. Realização do curso: 
Carga horária: 405h 
Início das aulas: 23 de setembro/2016; 
Termino das aulas: 29 de outubro/2017; 
Horário: as aulas serão quinzenais nos fins de semana, seguindo os horários apresentados 
abaixo. 
- sexta-feira (19 às 22h); 
- Sábado (8 às 12h) (14 às 18h); 
- Domingo (8 às 12h). 
12. Estrutura curricular: 
MÓDULO/DISCIPLINA: Metodologia de pesquisa; MÓDULO/DISCIPLINA: Hematopoiese e células 
sanguíneas; MÓDULO/DISCIPLINA: Anemias carênciais, Hereditárias e Hemolítica; 
MÓDULO/DISCIPLINA: Hemoglobinopatias e hemostasia,Coagulação e trombose; 
MÓDULO/DISCIPLINA: Imunidade celular e humoral; MÓDULO/DISCIPLINA: Fundamentos da 
imunologia clínica; MÓDULO/DISCIPLINA: Neoplasias, doenças mieloproliferativas e 
Linfoproliferativas crônicas;  MÓDULO/DISCIPLINA: Citomorfologia hematológica; 
MÓDULO/DISCIPLINA: Citogenética hematológica: clássica e Molecular; MÓDULO/DISCIPLINA: 
Automação em hematologia laboratorial e Interpretação clínica do hemograma;  
MÓDULO/DISCIPLINA: Diagnósticos de imunopatologias; MÓDULO/DISCIPLINA: 
Imunodiagnóstico das principais patologias Imunológicas; Terapia de imunomodulação; 
MÓDULO/DISCIPLINA: Imunofenotipagem por citometria de fluxo; MÓDULO/DISCIPLINA: 
Imunoterapias e quimioterapia de Neoplasias hematológicas ; MÓDULO/DISCIPLINA: 
Imunohematologia clínica e laboratorial e banco de sangue; MÓDULO/DISCIPLINA: Hemoterapia 
e urgência, insuficiência Medular e transplante de células-tronco hematopoiéticas; 
MÓDULO/DISCIPLINA:  Seminários de integração clínica; MÓDULO/DISCIPLINA: Fundamentos 
de legislação, gestão e Marketing em laboratório de análises clínicas; Ética, biossegurança e 
saúde pública; MÓDULO/DISCIPLINA: Controle de qualidade em laboratório de Análises clínicas. 

 
 
 
Belém, 31 de agosto de 2016; 

 
 
 
 
 

Marta Chagas Monteiro 
Coordenadora do Curso de Especialização em Hematologia e Imunologia 


