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O programa de pós-graduação em doenças tropicais está ofertando uma bolsa de pós-
doutorado em conformidade com as regras estabelecidas pela portaria nº 86 de 3 de 
julho de 2013. A bolsa será destinada a brasileiros ou estrangeiros com título de doutor, 
sem vínculo empregatício conforme o artigo 5º, inciso V, alínea “a” do anexo I da 
portaria supracitada que regula o programa nacional de pós-doutorado e conforme 
decisão unânime do colegiado do programa de pós-graduação em doenças tropicais. 

 
O programa nacional de pós-doutorado (PNPD-CAPES) tem como 
objetivos: I - Promover a realização de estudos de alto nível. 
II - Reforçar os grupos de pesquisa nacionais.  
III - Renovar os quadros dos programas de pós-graduação nas instituições de ensino 
superior e de pesquisa.  
IV - Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-
doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa. 
 
REQUISITOS: 

- Possuir título de doutor (no Brasil ou exterior) no momento da concessão da bolsa.  
- Se brasileiro, possuir currículo na Plataforma Lattes do CNPq. Se estrangeiro, possuir 
currículo no modelo sugerido pela portaria nº 86.  
- Não ser aposentado e não possuir vínculo empregatício no momento da contratação.  
- O candidato aprovado deve fixar residência em Belém do Pará e deverá ser 
supervisionado por um dos docentes vinculado ao corpo permanente do programa de 
pós-graduação em doenças tropicais. 

 
COMISSÃO AVALIADORA  
Titulares 

Profa. Dra. Hellen Thaís Fuzii 
Prof. Dr. Anderson Raiol Rodrigues  
Profa. Dra. Fabiola Elizabeth Villanova   
Suplente 

Profa. Dra. Maísa Silva de Sousa 
 
INSCRIÇÕES:  
As inscrições estão abertas do dia 19 a 30 de setembro de 2016.  
Os candidatos deverão encaminhar cópia dos documentos necessários para os e-mails 
hellenfuzii@gmail.com, arr@ufpa.br, fvillanova@gmail.com. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO: 

- Cópia do documento de identidade ou passaporte.  
- Carta de apresentação de interesse em realizar o pós-doutorado no programa de pós-
graduação em doenças tropicais. Incluir informações de contato (e-mail e telefone).  
- Plano de trabalho em uma das áreas temáticas de interesse do programa de pós-
graduação em doenças tropicais, a ser desenvolvido no período de vigência da bolsa, o 

mailto:hellenfuzii@gmail.com
mailto:arr@ufpa.br


qual deve conter: título, introdução, justificativa, objetivos, material e métodos 
cronograma e referências bibliográficas.  
- Currículo Lattes ou currículo equivalente no caso de ser estrangeiro com cópias das 

publicações. 

 
VIGÊNCIA DA BOLSA:  
O período da bolsa será de 12 meses. Para maiores esclarecimentos sobre as bolsas 
ofertadas pela CAPES consultar http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-
capes. 
 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE PÓS- 

GRADUAÇÃO EM  
DOENÇAS TROPICAIS: 

- Ministrar aulas para os cursos de mestrado e doutorado do programa.  
- Co-orientar mestrandos e doutorandos. 

- Participar ativamente de um grupo de pesquisa.  
- Realizar e publicar trabalhos científicos. 
 
AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS  
A avaliação dos candidatos será baseada no currículo e no plano de trabalho do 

candidato. 
 

 

Belém, 14 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 

________________________________  
Profa. Dra. Hellen Thaís Fuzii 
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Prof. Dr. Anderson Raiol Rodrigues 
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Profa. Dra. Fabiola Elizabeth Villanova  
  


