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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

PESQUISA CLÍNICA EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

PROCESSO SELETIVO 2017 

CANDIDATOS APROVADOS NA SELEÇÃO DE DOUTORADO 

(2º SEMESTRE) * 

 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

Nº Inscrição Nome dos Candidatos Aprovados 

111200-182017 José Alfredo de Sousa Moreira 

111152-182017 Mitsue Senra Aibe 

111048-182017 Alessandra Leal da Silva Chaves 

111220-182017 Anna Barreto Fernandes Figueiredo 

111309-182017 Luana Santana Damasceno 

111175-182017 Marcela de Faria Ferreira 

111231-182017 Alinne Rangel dos Santos Renzetti 

 

**Divulgação em ordem de classificação 

 

Observações: 

 O candidato que obtiver uma média final inferior a 6,0 (seis) será 

desclassificado. 

 

 Matrícula: 

 

Os candidatos aprovados deverão comparecer para efetuar a matrícula, 

na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do INI/Fiocruz, nos dias 13 e 14 

de junho de 2017, das 09h às 16h.  
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O candidato convocado deverá, no ato da matrícula, apresentar (original) 

e entregar (cópia), pessoalmente ou por procurador, dos seguintes documentos: 

 

a) Formulário de Matrícula (Plataforma SIGASS); 

b) Original e cópia frente/verso do Diploma de Graduação ou declaração de 

colação de grau/conclusão de curso em papel timbrado, devidamente 

assinada e carimbada (caso não tenha sido entregue para a seleção); 

c) Carteira de Identidade - RG (cópia) - não aceitaremos cópias da carteira 

funcional, conselho ou CNH; 

d) CPF (cópia); 

e) 1 (uma) fotografias 3x4; 

f) Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma da Graduação (cópia); 

g) Ficha de Cadastro de Coorientador ao Programa - Anexo 6 da Chamada 

Pública. 

h) Termo de compromisso com o curso de doutorado - Anexo 7. 

 

Observações: 

 Coorientadores externos ao Programa poderão ser aceitos, a critério da 

Comissão de Pós-Graduação do INI. Neste caso o orientador credenciado 

pelo Programa deverá indicar o nome do segundo orientador na ocasião da 

matrícula, anexando uma cópia atualizada do Curriculum Vitae modelo Lattes 

e da Ficha de Cadastro de Coorientador (Anexo 6). Deve-se enfatizar a 

necessidade de título de doutor e boa produção científica (mínimo de uma 

publicação anual em periódico científico com fator de impacto (JCR) >1,6 na 

base ISI Web of Science, em média, nos últimos 03 anos); 

 Os candidatos não selecionados poderão retirar seus documentos na 

Secretaria Acadêmica do INI/Fiocruz até 30 dias após o término do período 

de matrícula. Após este prazo, será descartada. 

 
Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer no prazo 
estabelecido ou não apresentar os documentos solicitados para a 

matrícula. 


