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Retificação do EDITAL Nº 03/2021, seleção ao curso de doutorado do programa de
pós-graduação em doenças tropicais para o ano de 2021

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 de candidatos ao Curso de
Doutorado em Doenças Tropicais, abrangendo duas áreas de concentração: Clínica das
Doenças Tropicais e Patologia das Doenças Tropicais para o ano de 2021 de acordo com
as condições especificadas no presente edital.
1) VAGAS
a. Onde se lê: Estarão disponíveis 23 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 de docentes para orientação no doutorado, com o número de vagas
disponibilizadas, encontra-se no Anexo I deste edital. O candidato
concorrerá para as vagas ofertadas pelo orientador cujo pré-projeto
de doutorado terá dado concordância.

b. Leia-se: Estarão disponíveis 24 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 de docentes para orientação no doutorado, com o número de vagas
disponibilizadas, encontra-se no Anexo I deste edital. O candidato
concorrerá para as vagas ofertadas pelo orientador cujo pré-projeto
de doutorado terá dado concordância.

2) Fase 3 - Análise do Currículo Lattes: classificatória e eliminatória (vide ANEXO
IV).
a. Onde se lê: Será somente avaliada a produção científica de candidato
aprovado na fase 2. Esta fase também será realizada por consultores “Ad
hoc’. O candidato com defesa de mestrado em 2018 ou anterior deverá ter
publicado nos últimos três anos pelo menos um artigo em periódico com
Qualis B da CAPES no comitê Medicina II ou qualis em vigência na
época, enquanto os candidatos com defesa de mestrado em 2019, 2020 e
2021 deverão apresentar submissão de artigo científico em periódico com
Qualis B da CAPES na área Medicina II ou qualis em vigência na
época. O candidato procedente de mestrado profissional com defesa em
2018 ou anterior, deverá ter patente registrada ou desenvolvimento de
produto tecnológico publicado em depositório indexado ou revista
indexada, ou caso o produto se tratar de protocolo ou manual, estes
também devem ser publicados em revista da área ou depositório indexado.
Enquanto os candidatos com defesa de mestrado profissional em 2019,
2020 e 2021 deverão apresentar submissão de patente ou do produto

(desenvolvimento de produto tecnológico ou manual ou protocolo) à
revista ou depositório indexado. A tabela de pontuação curricular
encontra-se no Anexo IV deste edital. A não apresentação destes prérequisitos implicará na desclassificação do candidato.

b. Leia-se: Será somente avaliada a produção científica de candidato
aprovado na fase 2. Esta fase também será realizada por consultores “Ad
hoc’. O candidato com defesa de mestrado em 2018 ou anterior deverá ter
publicado nos últimos três anos pelo menos um artigo em periódico com
Qualis B da CAPES no comitê Medicina II ou qualis em vigência na
época, enquanto os candidatos com defesa de mestrado em 2019, 2020 e
2021 deverão apresentar submissão de artigo científico em periódico com
Qualis B da CAPES na área Medicina II ou qualis em vigência na
época. O candidato procedente de mestrado profissional com defesa em
2018 ou anterior, deverá ter patente registrada ou desenvolvimento de
produto tecnológico publicado em depositório indexado ou revista
indexada, ou caso o produto se tratar de protocolo ou manual, estes
também devem ser publicados em revista da área ou depositório indexado.
Enquanto os candidatos com defesa de mestrado profissional em 2019,
2020 e 2021 deverão apresentar submissão de patente ou do produto
(desenvolvimento de produto tecnológico ou manual ou protocolo) à
revista ou depositório indexado. A tabela de pontuação curricular
encontra-se no Anexo IV deste edital. A não apresentação destes prérequisitos implicará na desclassificação do candidato. A entrega do
Currículo Lattes, com os comprovantes anexados, em um único

arquivo PDF, será solicitado por e-mail após a homologação da
inscrição, devendo ser entregue até dia 20 do mês de avaliação. O email que receberá os currículos é o hellen@ufpa.br.

3) LISTA DE DOCENTES COM VAGAS PARA ORIENTAÇÃO
a. Onde se lê: Prof. Dr. Givago da Silva Souza 2 vagas
b. Leia-se: Prof. Dr. Givago da Silva Souza 3 vagas

As demais clausulas do edital em referência permanece sem alteração.
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