
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 
PESQUISA CLÍNICA EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

 

CHAMADA PÚBLICA DO PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO 

ACADÊMICO 2016 

 

O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz, torna públicos, para conhecimento dos interessados, o 

calendário e as normas para a seleção de candidatos ao curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Pesquisa Clínica em Doenças 

Infecciosas 

 

Objetivo do Programa 

Formar docentes para o nível superior e pesquisadores em nível de Mestrado, 

qualificados para o desenvolvimento de Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas. A 

formação acadêmica dos alunos proporcionará a identificação de questões 

associadas à origem, desenvolvimento, manifestação, evolução, diagnóstico, 

terapêutica e prevenção de doenças infecciosas, e promoção da saúde. Visa, 

portanto, formar profissionais de excelência para desenvolver pesquisas clínico-

operacionais, clínico-comportamentais, clínico-ambientais e socioculturais nas 

doenças infecciosas. 

 

Regime e Duração 

Regime de tempo integral, com duração máxima de 24 meses 

 

Público Alvo 

Profissionais de nível superior, com Graduação em Medicina, Biologia, Biomedicina, 

Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Medicina Veterinária, Serviço Social, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e áreas afins. 

 

Número de Vagas: 16 

 



 

Bolsas 

O programa de pós-graduação dispõe de um número limitado de bolsas de estudo. 

As bolsas serão distribuídas de acordo com a classificação final. Não é assegurado 

que todos os alunos sejam contemplados. Não serão disponibilizadas bolsas para 

alunos com vínculo empregatício. 

 

Orientadores e Linhas de Pesquisa 

A lista de docentes do programa, com vagas disponíveis para orientação, bem como 

suas respectivas linhas de pesquisa, encontra-se no Anexo 06 e no site do 

Programa da Pós-graduação. 

 

Inscrição 

De 05 de setembro a 30 de setembro de 2016. 

 

Local de inscrição 

Vice Direção de Ensino do Instituto Nacional de Infectologia (INI) - Fundação 

Oswaldo Cruz 

Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21040-360 

Telefone: 55 (21) 3865-9559 

 

Documentação para inscrição 

 Ficha de Inscrição impressa (disponível na internet, acessando o sítio da 

Plataforma de Gestão Acadêmica da FIOCRUZ no endereço eletrônico 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=22. Campo obrigatório: 

plano de trabalho (título da proposta e resumo, sendo este em parágrafo único, 

contendo introdução, justificativa, objetivos, métodos e resultados esperados – 

máximo de 4.000 caracteres) 

 Carta de aceitação do orientador credenciado pelo programa (Anexo 01) 

 Declaração de representante da Instituição com a qual o candidato mantenha 

vínculo profissional (quando for o caso), explicitando a anuência e a liberação 

de carga horária para o cumprimento das exigências do curso 

 Diploma ou declaração de conclusão da graduação (original e cópia 

frente/verso) 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=22


 

 Histórico escolar da graduação (original e cópia) 

 Curriculum Vitae modelo Lattes (www.cnpq.br) atualizado 

 Formulário para entrega de comprovantes do Curriculum Vitae modelo Lattes 

(Anexo 02), devidamente preenchido com comprovação dos itens a serem 

pontuados, conforme Tabela (Anexo 02). (Não serão considerados itens do 

Curriculum Vitae não comprovado, nem comprovantes de itens não registrados 

no Curriculum Vitae modelo Lattes). 

 Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição, no valor de R$ 103,60 (cento 

e três reais e sessenta centavos), emitida através do link ao final da inscrição. 

 

Observações 

 Estarão isentos da taxa de inscrição os candidatos com o vínculo de servidores 

da Fiocruz, mediante a apresentação da cópia do contracheque ou 

carteira/crachá funcional;  

 Serão aceitos, para o processo de seleção, candidatos no último ano da 

graduação, mediante declaração da instituição formadora e do histórico escolar 

provisório. A matrícula no Curso de Mestrado, no entanto, estará condicionada 

às normas do regimento interno e à apresentação de declaração de colação de 

grau/conclusão do curso de graduação. 

 

Importante:  A entrega da documentação poderá ser feita de forma presencial na Vice 

Direção de Ensino do INI ou pelo correio via Sedex ou carta registrada com a data de 

postagem até 30/09/2016. O endereço para envio da documentação via correio é 

mesmo do local de inscrição (Vice Direção de Ensino do INI, Fiocruz) acima descrito. 

 

Homologação da inscrição  

Após conferência da documentação entregue e avaliação do plano de trabalho (título 

da proposta e resumo) pela comissão de seleção 

 

 05 de outubro de 2016 

 

 

 

http://www.cnpq.br/


 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

1ª ETAPA 

 

1. Prova de Proficiência em Língua Inglesa será baseada na compreensão de 

texto. O candidato deverá se mostrar capacitado a ler um texto científico em 

inglês na área de doenças infecciosas e responder adequadamente, em 

português, questões referentes a ele. Estarão dispensados aqueles que, no 

momento da inscrição, apresentarem um dos seguintes certificados (cópia e 

original): Toefl, Michigan (ECCE, MTELP e ECP), Cambridge (FCE, CAE e 

CPE) ou British Council, IELTS. O candidato que obtiver uma nota inferior a 

6 (seis) será desclassificado. Os demais candidatos serão considerados 

aptos, não sendo conferido grau ao exame para fins de classificação. 

 

Observações 

 Será necessária a apresentação de carteira de identidade na ocasião da prova; 

 Será permitido o uso de dicionário de Língua Inglesa. Não será permitido 

acesso a meios eletrônicos durante a prova; 

 Não haverá revisão da prova; 

 Somente os candidatos considerados aptos poderão realizar a prova escrita; 

 

2. Prova escrita será sobre aspectos gerais associados à abordagem 

multidisciplinar da pesquisa clínica em doenças infecciosas. O candidato que 

obtiver uma nota inferior a 6 (seis) será desclassificado. 

 O critério de avaliação, os tópicos da prova escrita e a bibliografia básica 

encontram-se no Anexo 03. Na prova escrita, o aluno deverá responder 10 

dentre 20 questões, a saber: obrigatoriamente, cinco questões do Grupo 1, 

três questões do Grupo 2, e duas questões de livre escolha de qualquer Grupo; 

 

Observações 

 Serão aceitos pedidos de revisão da prova escrita no prazo de 24 horas após 

a divulgação do resultado; 

 Somente os candidatos considerados aptos poderão realizar a segunda etapa; 



 

2ª ETAPA 

 

1. Entrega do Projeto de Pesquisa (05 cópias) redigido no formato orientado 

pela Coordenação de Pesquisa do INI, ver anexos 04 e 05 (folha de rosto e 

detalhamento), com no máximo de 20 páginas incluindo referências 

bibliográficas. As para apresentação de trabalhos acadêmicos (normas do 

ABNT), estão disponíveis no site do Programa em 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br em » O Programa » Secretaria Acadêmica: 

Informações, Formulários e Documentos » Orientações e Normas para 

Apresentação de Dissertações e Teses (Normatização ABNT). 

 O formato das referências e citações bibliográficas segue o sistema de citação 

autor-data, de acordo com as Normas do ABNT, disponível no site do 

Programa em http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br em » O Programa » Secretaria 

Acadêmica: Informações, Formulários e Documentos » Orientações de Como 

fazer Referências e Citações; 

 

2. Entrevista com o candidato sobre aspectos do Curriculum Vitae e do Projeto 

de Pesquisa. 

 Análise da documentação: carta de aceitação do orientador credenciado pelo 

Programa, projeto de pesquisa e formulário com comprovantes dos itens 

pontuados no Curriculum Vitae modelo Lattes; 

 

Observações 

 Durante a entrevista, poderão ser esclarecidas dúvidas sobre o projeto que 

permitam concluir a pontuação do mesmo; 

 O candidato que não obtiver uma pontuação mínima em cada item específico 

do Projeto de Pesquisa (ver anexos 02 e 05) ou cuja nota for inferior a 6 

(seis) será desclassificado. Os demais candidatos serão considerados aptos, 

sendo conferido grau ao projeto para fins de classificação; 

 Da mesma forma, o candidato que não obtiver uma pontuação mínima em cada 

item específico da Entrevista (ver anexos 02 e 05) ou cuja nota for inferior a 

6 (seis) será desclassificado. Os demais candidatos serão considerados 

aptos; 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/


 

 Espera-se que o projeto de mestrado resulte, no mínimo, em um artigo 

submetido para publicação em revista científica classificada no WebQualis 

CAPES da Área de Medicina I (A1, A2, B1 ou B2). 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

Será o resultado da soma das notas obtidas nas diferentes fases dividida por 10, 

sendo:  

 Prova escrita, peso 6 

 Entrevista com o candidato, peso 2 

 Projeto, peso 1 

 Curriculum Vitae, peso 1 

 

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

desclassificado. 

 

Observações  

 A cada fase será atribuída ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez); 

 O Curriculum Vitae, o Projeto de Pesquisa e a Entrevista serão avaliados 

conforme os critérios descritos nos Anexos 02 e 05; 

 Os locais de realização das provas e da entrevista, bem como os resultados 

parciais e a classificação final, serão divulgados nos endereços eletrônicos 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br e www.sigass.ficoruz.br  

 Quando necessário, os seguintes critérios serão utilizados sequencialmente 

até o desempate: 1) nota da Prova Escrita, 2) nota do Curriculum Vitae, 3) 

nota da Entrevista, 4) idade (será favorecido o candidato com mais idade). 

 O resultado final será divulgado sob a forma de listagem nominal em ordem 

de classificação.  

 Não será divulgada a pontuação individual em cada etapa. Entretanto, esta 

poderá ser fornecida diretamente aos respectivos interessados ao final do 

processo seletivo. 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://www.sigass.ficoruz.br/


 

PROCESSO DE MATRÍCULA NO PROGRAMA 

 

Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no Programa no período de 

05 a 09 de dezembro de 2016. 

 

Documentação 

 Formulário de matrícula (Plataforma SIGASS) 

 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) 

 Carteira de identidade - RG (cópia) 

 CPF (cópia) 

 01 Fotografia 3x4 

 Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma 

da graduação (cópia) 

 Ficha de Cadastro de coorientador ao Programa no anexo 7 da Chamada 

Pública. 

 Termo de compromisso do curso de doutorado no anexo 8 da Chamada 

Pública. 

 

Observações 

 Coorientadores externos ao Programa poderão ser aceitos, a critério da 

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

INI deverá indicar o nome do segundo orientador na ocasião da matrícula, 

anexando uma cópia atualizada do Curriculum Vitae modelo Lattes, do CPF do 

interessado e Ficha de Cadastro (anexo 07). Deve-se enfatizar a necessidade 

de boa produção científica (mínimo de uma publicação anual Qualis A1, A2 ou 

B1 na área de Medicina I, em média, nos últimos 03 anos); 

 

 Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas; 

 

 Os casos omissos nesta chamada pública serão resolvidos pela Comissão de 

Seleção; 



 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO ACADEMICO 2016 

 

MESTRADO ACADEMICO 

Eventos Datas Observação 

Divulgação da Chamada 

Pública 
01/09/2016 

5ª feira – No site do SIGA ou do 

Programa 

www.sigass.fiocruz.br ou 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br  

Inscrição 05 a 30/09/2016 10 a 16 horas 

Homologação da inscrição 

(conferência da 

documentação entregue e 

avaliação do Resumo do 

Projeto) 

05/10/2016 

4a. feira – No site do SIGA ou do 

Programa 

www.sigass.fiocruz.br ou 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

Prova de inglês 10/10/2016 
2ª feira – 9 horas 

Sala 3 da Vice Direção de Ensino 

Resultado da prova de 

inglês 
14/10/2016 

6a. feira – a partir das 12 horas - 

No site do SIGA ou do Programa 

www.sigass.fiocruz.br ou 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

Prova escrita 17/10/2016 
2a. feira – 9 horas 

Vice Direção de Ensino INI 

Resultado da prova escrita 21/10/2016 

6a. feira – a partir das 12 horas – 

No site do SIGA ou do Programa 

www.sigass.fiocruz.br ou 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

Solicitação de revisão da 

prova escrita 
24 e 25/10/2016 

A partir das 12 horas de 2ª. feira 

às 12 horas de 3a. feira – Na 

Secretaria do Programa da Vice 

Direção de Ensino 

Resultado da revisão da 

prova escrita 
28/10/2016 

6a. feira – 16 horas 

No site do SIGA ou do Programa 

www.sigass.fiocruz.br ou 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

Entrega dos Projetos 
31/10/2016 a 

04/11/2016 

2a. a 6a. feira – 10 a 16 horas 

Na Secretaria da Vice Direção de 

Ensino INI 

Divulgação dos horários 

das entrevistas 
08/11/2016 

3a. feira – 12 horas – No site do 

SIGA ou do Programa 

www.sigass.fiocruz.br ou 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/


 

Entrevistas 16 a 30/11/2016 
4ª. a 4ª. feira 

Vice Direção de Ensino INI 

Divulgação do resultado 

final 
02/12/2016  

6a. feira – 12 horas – No site do 

SIGA ou do Programa 

www.sigass.fiocruz.br ou 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

Matrícula 05 a 09/12/2016 

2ª. a 6ª. feira – 09 a 16 horas 

Secretaria da Vice Direção de 

Ensino INI 

Inscrição em Disciplinas  Janeiro/2017 

2ª. a 6a. feira – 10 a 16 horas 

– No site do SIGA ou do 

Programa 

www.sigass.fiocruz.br ou 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

Recepção aos alunos e 

apresentação das 

diretrizes do Programa 

(Presença obrigatória) 

Março/2017 

 09 às 12 horas 

Auditório da Vice Direção de 

Ensino INI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/


 

ANEXO 01 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 EM PESQUISA CLÍNICA EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

 

 

Carta de Aceitação do (a) orientador (a) credenciado (a) pelo Programa 

 

 

(    ) Mestrado Acadêmico (     ) Doutorado         Ano de Entrada:__________ 

 

 

Nome do Candidato (a): _______________________________________________ 

 

Nome do Orientador (a): _______________________________________________ 

 

 

 

Declaro que aceito orientar o referido candidato (a) 

 

 

Local: __________________________________     Data: ___________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________________ 

 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 

 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE MODELO LATTES 
(PREENCHE COM LETRA LEGÍVEL) 

 

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

Formação Acadêmica Pontuação 

Pontuação 

máxima 

(4 pontos) 

Reservado 

para Banca 

de Seleção 

1) Residência ou Especialização 2   

2) Iniciação Científica (PIBIC, CNPq, FAPERJ ou equivalente) 

1ponto por ano até 3 pontos 
3 

 
 

3) Monitoria 0,5 ponto por semestre até 1 ponto 1   

4) Estágio curricular (Fiocruz, internato ou equivalente) 0,5 

ponto por semestre até 1 ponto 
1 

 
 

5) Bolsa de apoio técnico nível médio CNPq, FAPERJ ou 

equivalente, mínimo de 1 ano 
1 

 
 

6) Bolsa de apoio técnico nível superior CNPq, FAPERJ ou 

equivalente (técnico-tecnologista, capacitação técnica e 

treinamento), mínimo de 1 ano 

1 

 

 

7) Curso de aperfeiçoamento (180 horas) 1   

8) Experiência em docência em educação profissional ou ensino 

superior em saúde, 1 ponto por ano até 2 pontos 
2 

 
 

Produção Bibliográfica em Artigos (nos últimos 5 anos) Pontuação 

Pontuação 

máxima  

(3 pontos) 

 

9) Artigo publicado ou aceito em periódico científico 

WebQualis*** A1 Medicina I 
2,0 (por artigo) 

 
 

10) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis 

A2 Medicina I 
1,5 (por artigo) 

 
 

11) Artigo publicado ou aceito em periódico científico  

WebQualis B1 Medicina I 
1,0 (por artigo) 

 
 

12) Artigo publicado ou aceito em periódico científico 

WebQualis B2 Medicina I 
0,5 (por artigo) 

 
 

13) Artigo publicado ou aceito em periódico científico 

WebQualis B3 Medicina I 

0,25 (por 

artigo) 

 
 

14) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis 

B4 Medicina I 

0, 20 (por 

artigo) 

 
 

15) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis 

B5 Medicina I 

0,15 (por 

artigo) 

 
 

16) Artigo publicado ou aceito em periódico científico WebQualis 

C Medicina I 

0,10 (por 

artigo) 

 
 

17) 1o autor em artigo publicado ou aceito em periódico científico 

WebQualis A1 ou A2 Medicina I 

1,5 (adicionar 

por artigo) 

 
 

18) 1o autor em artigo publicado ou aceito em periódico científico 

WebQualis B1 ou B2 Medicina I 

0,5 (adicionar 

por artigo) 

 
 



 
19) 1o autor em artigo publicado ou aceito em periódico científico 

WebQualis B3, B4 ou B5 Medicina I 

0,25 (adicionar 

por artigo) 

 
 

Produção Bibliográfica em Livros, Capítulos de Livros e 

Congressos (nos últimos 05 anos) 
Pontuação 

Pontuação 

máxima  

(3 pontos) 

 

20) Autor de livro técnico-científico com corpo editorial 2 (por livro) 
 

 

21) Autor de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, 

Ministério da Saúde ou equivalente) sem corpo editorial 
1,5 (por livro) 

 
 

22) Organizador de livro técnico-científico com corpo editorial 1,5 (por livro) 
 

 

23) Organizador de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, 

Ministério da Saúde ou equivalente) sem corpo editorial 
1,0 (por livro) 

 
 

24) Capítulo de livro técnico-científico com corpo editorial 
1,0 

(Por capítulo) 

 
 

25) Capítulo de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, 

Ministério da Saúde ou equivalente) sem corpo editorial 

0,5 

(Por capítulo) 

 
 

26) Trabalho em congresso internacional 
0,3 

(Por trabalho) 

 
 

27) 1o autor em trabalho em congresso internacional 
0,3 

(Por trabalho) 

 
 

28) Trabalho em congresso nacional 
0,2 

(Por trabalho) 

 
 

29) 1o autor em trabalho em congresso nacional, seminários 

científicos 

0,2 

(Por trabalho) 

 
 

30) Trabalho em congresso regional, estadual, jornada de 

iniciação científica ou bienal de pesquisa da Fiocruz 

0,1 

(Por trabalho) 

 
 

31) 1o autor em trabalho em congresso regional, estadual, 

jornada de iniciação científica ou bienal de pesquisa da Fiocruz 

0,1 

(Por trabalho) 

 
 

TOTAL DE PONTOS (MÁXIMO 10 PONTOS)    

Nome da Banca (não preencher) 

**PROJETO: 

1) Adequação ao Programa, conteúdo científico, justificativa e 

objetivos 

2) Metodologia 

3) Factibilidade e viabilidade nos 24 meses do mestrado 

 

Mínimo 2,0 e Máximo 4,0 

Mínimo 1,5 e Máximo 3,0 

Mínimo 1,5 e Máximo 3,0 

 

**ENTREVISTA: 

1) Inserção no projeto 

2) Motivação e disponibilidade para o projeto 

3) Exequibilidade do projeto pelo aluno 

 

Mínimo 2,0 e Máximo 4,0 

Mínimo 1,0 e Máximo 2,0 

Mínimo 2,0 e Máximo 4,0 

 

 

*** ver item 4 das observações 

 

 

 

 



 

Observações: 

1. Pontuar o Curriculum Vitae modelo lattes com base no Anexo 2 (pontuação 

máxima de 10 pontos); 

2. O documento para comprovação de Formação Acadêmica e Profissional 

deverá fornecido pela Instituição de Ensino ou de Fomento (por ex.: Termo de 

Outorga) – a declaração do orientador não será aceita como comprovante; 

3. A experiência em docência em educação profissional ou ensino superior em 

saúde deverá ser comprovada por contrato de trabalho, carteira de trabalho ou 

contracheque. 

4. Link para consulta ao WebQualis/CAPES para a classificação do periódico 

(Área de Medicina I), no qual o seu artigo foi publicado: 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam 

5. Link para verificar o fator de impacto (JCR) do periódico no qual seu artigo foi 

publicado: http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR 

6. Sinalizar no Currículo Lattes a produção bibliográfica pontuada, bem como o 

fator de impacto JCR ou a base de dados em que o periódico foi indexado. 

7. Organizar os comprovantes do Curriculum Vitae na mesma ordem em que 

forem pontuados no formulário 

8. Não serão considerados itens do Curriculum Vitae não comprovados, nem 

comprovantes de itens não registrados no Curriculum Vitae modelo Lattes 

9. Será desclassificado o candidato cuja nota nos itens avaliados (prova, 

entrevista e projeto) seja inferior a 6 (seis), com exceção do Curriculum Vitae   

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

desclassificado 

11. Também será desclassificado o candidato que não obtiver a pontuação mínima 

em cada item específico do projeto e da entrevista ou se o somatório de cada 

um deles for inferior a 6 (seis)  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR


 

ANEXO 03  

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO, TÓPICOS DA PROVA ESCRITA E BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

 

PROVA ESCRITA  

 

 Critério de Avaliação 

 

Na prova escrita, o aluno deverá responder 10 dentre 20 questões, a saber: 

obrigatoriamente, cinco questões do Grupo 1, três questões do Grupo 2, e duas questões 

de livre escolha de qualquer Grupo. 

 

Grupos Temáticos 
Bibliografia Básica (disponível na Reprografia da 

Coordenação de Ensino do INI) 

 

Grupo 1 - Doenças Infecciosas 

 

 Transmissão e patogenia dos 

agentes causadores das 

seguintes doenças: 

 Sepse e bacteremia, Doença de 

Chagas, Leishmanioses, 

Toxoplasmose, Malária, 

Paracoccidioidomicose, 

Histoplasmose, Criptococose, 

Esporotricose, Coccidioimicose, 

Hanseníase, Tuberculose, 

Dengue, Síndrome da 

imunodeficiência adquirida e 

HTLV. 

 

 Zoonoses: conceitos e inter-

relações entre doença humana e 

animal na Leishmaniose Visceral 

e na Esporotricose. 

 

 Resposta imune inata e 

adaptativa. 

 

 Coura JR. Dinâmica das Doenças Infecciosas e 

Parasitárias. 2ª. Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan; 

2013 – vol. 01 e 02 - Capítulos: 14 - Resposta imune 

(p.180-189), 56 - Leishmaniose tegumentar americana 

(p.746-760), 70 - Toxoplasmose (p. 868-884), 71 - Malaria 

(p. 885-910), 99 - Classificação e características gerais 

dos fungos patogênicos para o homem (p. 1174-1179), 

120 - Hanseníase (p. 1411-1423), 121 - Tuberculose 

(1424-1463), 155 - Dengue (p. 1799-1815), 165 - 

Retroviroses e HIV (p. 1921-1935), 166 - HTLV (p. 1935-

1936).  

 Vallabhaneni S, Mody RK, Walker T, Chiller T. The global 

burden of fungal diseases. Infect Dis Clin N Am 2016, 

30(1):1-11. 

 Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 25(núm. esp.): 7-86, 

2016 Ministério da Saude do Brasil. Plano de 

Contingência Nacional para a Febre Chikungunya. 2014.  

 FIGUEIREDO, F. B.; Lima Júnior, F. E.; Tomio, J. E.; 

Corrêa, G. B.; MADEIRA, Maria de Fátima. Leishmaniose 

Visceral Canina: Dois casos autóctones no município de 

Florianópolis, estado de Santa Catarina. Acta Scientiae 

Veterinariae (UFRGS. Impresso), v. 40, p. 1-4, 2012. 

 Understanding emerging and re-emerging infectious 

diseases. Nature of infectious diseases. In:National 

Institutes of Health (US); Biological Sciences Curriculum 

Study. Bethesda; 2007. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20370/ - Acesso 

em 29/08/16. 

 Cohen et al. Prevention of HIV-1 infection with early 

antiretroviral therapy. The New England Journal of 

medicine 2011: 365(6); 493- 505. 

http://lattes.cnpq.br/9632331329760037
http://lattes.cnpq.br/8600333992239241
http://lattes.cnpq.br/4358025763187999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20370/


 
Grupo 2 - 

Epidemiologia/Estatística 

 

 Epidemiologia aplicada às 

doenças infecciosas:  

 Definição e Aplicações de 

Pesquisa Clínica 

 Delineamento de Estudos 

 Medidas de Frequência e 

Associação 

 Testes Diagnósticos 

 Estudos de Intervenção 

 Análise descritiva de dados em 

doenças infecciosas 

 

  Barros e colaboradores (Cesarean sections in Brazil: will 

they ever stop increasing? Rev Panam Salud Publica. 

2015, 38(3)217-25). 

 Grimes, DA & Schulz, KF. An overview of clinical research; 

the lay of the land. THE LANCET 2002; 359 (5):57-61. 

 Siqueira AL, Tiburcio JD. Estatística na Área de Saúde: 

Conceitos, Metodologia e Prática Computacional. Ed. 

Coopmed, 2011. Capítulo 3: p. 52-56, 58, 59, 62-79. 

 Pagano M, Gauvreau K. Princípios de bioestatística. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning; 2004. Capítulo 2: p. 

10-27, Cap 4: 60. 

 

  



 

ANEXO 04 

 

FOLHA DE ROSTO E ROTEIRO DETALHADO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

Nível: MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

Candidato 

 

 

 

 

Orientador (es) 

 

 

 

 

Data e assinatura 

 

Data: ___/___/______ 

 

______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

__________________________                   ___________________________ 

    Assinatura do Orientador                                 Assinatura do 2º orientador               

                                                                                           (Opcional)                        

     

 
 
 



 

ANEXO 05 

ROTEIRO DETALHADO DO PROJETO DE PESQUISA  

 

Título 

- Deverá possibilitar que o leitor preveja o conteúdo do projeto 

 

Nome do Responsável e do Aluno 

- Nome do orientador e do aluno 

 

Resumo 

- Parágrafo único, até uma página, contendo a questão principal, sua relevância, os 

objetivos do projeto, como serão alcançados e os resultados esperados 

 

Introdução: Revisão da Literatura 

- Informar ou atualizar o leitor sobre o tema em questão 

- Oferecer subsídios para o leitor, não especialista, compreender a justificativa, os 

objetivos e os métodos 

 

Justificativa 

- Direcionar as informações relevantes para a questão abordada, as lacunas no 

conhecimento e as discordâncias existentes 

- Os últimos parágrafos devem conduzir para a necessidade do estudo atual 

 

Objetivo Geral 

- Expressa o que se pretende no projeto, podendo confundir-se com o título 

- O verbo, no infinitivo, é o elemento chave e deve ser preciso 

 

Objetivos Específicos 

- Objetivos secundários ou detalhamento de etapas intermediárias do objetivo 

principal 

 

Métodos 

1.Desenho do Estudo 



 

2.Casuística  

- População do estudo 

- Critérios de inclusão e de exclusão 

- Justificar a utilização de grupos vulneráveis, se for o caso 

- Cálculo amostral, período ou duração projeto 

- Plano de recrutamento  

- Critérios para suspender ou encerrar o estudo ou retirar os voluntários 

3. Materiais, Procedimentos e Técnicas 

- Descrever ou citar referências dos procedimentos e técnicas a serem utilizados 

- Procedimentos para coleta de amostras biológicas, registros e dados de seres 

humanos e/ou animais 

- Medidas de proteção à confidencialidade 

- Descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade 

- Descrever as medidas para proteção ou minimização de qualquer risco eventual 

- Medidas para assegurar os cuidados necessários, no caso de danos 

- Infra-estrutura necessária para a pesquisa e para resolução de eventuais problemas 

dela resultantes 

 

OBS.: No caso de projetos utilizando abordagem qualitativa, deverá ser incluído 

o item "Referencial Teórico-Metodológico" 

 

4. Plano de Análise 

- Descrever as variáveis / categorias, os desfechos de interesse, como os dados serão 

coletados e armazenados e quais os métodos de análise previstos 

 

Resultados Esperados 

- Como os resultados poderão contribuir para a compreensão ou resolução do 

problema 

- Espera-se que o projeto de mestrado resulte, no mínimo, em um artigo submetido 

para publicação em revista científica com fator de impacto (JCR) (explicitar). 

 

Aspectos Éticos 



 

- Projetos envolvendo seres humanos serão submetidos ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) / INI. Neste caso, anexar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ou o Termo de Compromisso, no caso de impossibilidade de obtenção do 

primeiro 

- Projetos envolvendo animais serão submetidos ao Comitê de Ética de Usuários de 

Animais de Laboratório (CEUA) / Fiocruz 

 

Cronograma 

- Deverá permitir a visualização do plano de execução do projeto ao longo do tempo 

 

Orçamento 

- Deverá detalhar as fontes de recursos e sua destinação, por elemento de despesa 

(custeio e capital) 

 

Equipe 

- Nome, qualificação, função no projeto, local de atuação de cada membro da equipe 

 

Referências Bibliográficas 

- Listar as referências citadas no texto 

- Utilizar o sistema de citação autor-data do estilo ABNT, disponível em no site do 

Programa em http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br em » O Programa » Secretaria 

Acadêmica: Informações, Formulários e Documentos » Orientações de Como fazer 

Referências e Citações; 

 

 As para apresentação de trabalhos acadêmicos (normas do ABNT), estão 

disponíveis no site do Programa em http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br em » O 

Programa » Secretaria Acadêmica: Informações, Formulários e Documentos » 

Orientações e Normas para Apresentação de Dissertações e Teses (Normatização 

ABNT). 

 

 O material também estará disponível na reprografia do INI, Coordenação de 

ensino. 

 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/


 

ANEXO 06 

 

LISTA DE DOCENTES DO PROGRAMA COM VAGAS PARA ORIENTAÇÃO NO 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 2017 

 

DOCENTES LINHAS DE PESQUISA 

Abelardo Queiroz Campos Araújo 

abelardo.araujo@ini.fiocruz.br 
 Manifestações neurológicas das doenças infecciosas. 

André Miguel Japiassú 

andre.japiassu@ini.fiocruz.br 

 Imunopatogenia e terapêutica de infecções em pacientes críticos: 

Dengue, sepse e pacientes com HIV; 

 Qualidade e organização na assistência de pacientes graves; 

Antônio Carlos Francesconi do Valle 

antonio.valle@ini.fiocruz.br 

 Manifestações dermatológicas e otorrinolaringológicas das 

doenças infecciosas. 

Armando de Oliveira Schubach 

armando.schubach@INI.fiocruz.br 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium. 

Beatriz Gilda Jegerhorn Grinsztejn 

gbeatriz@ini.fiocruz.br 
 DST, HIV/AIDS e coinfecções. 

Bodo Wanke 

bodo.wanke@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

Cláudia Maria Valete Rosalino 

claudia.valete@ini.fiocruz.br 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

 Manifestações dermatológicas e otorrinolaringológicas das 

doenças infecciosas. 

Cristiane da Cruz Lamas 

cristiane.lamas@ini.fiocruz.br 
 DST, HIV/AIDS e coinfecções. 

Fabiano Borges Figueiredo 

fabiano.figueiredo@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

Fátima da Conceição Silva 

fconcei@ioc.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

Fernando Augusto Bozza 

fernando.bozza@ini.fiocruz.br 

 Imunopatogenia e terapêutica de infecções em pacientes críticos: 

Dengue, sepse e pacientes com HIV; 

 Qualidade e organização na assistência de pacientes graves; 

Graziela Maria Zanini 

graziela.zanini@ini.fiocruz.br 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

mailto:abelardo.araujo@ini.fiocruz.br
mailto:antonio.valle@ini.fiocruz.br
mailto:gbeatriz@ini.fiocruz.br
mailto:bodo.wanke@ini.fiocruz.br
mailto:fconcei@ioc.fiocruz.br


 
diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

Luciana Trilles 

luciana.trilles@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

Manoel Marques Evangelista de Oliveira 

Manoel.marques@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

Marcelo Rosandiski Lyra 

marcelo.lyra@ini.fiocruz.br 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium; 

 Manifestações dermatológicas e otorrinolaringológicas das 

doenças infecciosas 

Márcia dos Santos Lázera 

marcia.lazera@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

Marcus Tullius Teixeira da Silva 

marcustulius@ini.fiocruz.br 

 Manifestações neurológicas das doenças infecciosas. 

 DST, HIV/AIDS e coinfecções. 

Maria Clara Gutierrez Galhardo 

maria.clara@ini.fiocruz.br 

 Manifestações dermatológicas e otorrinolaringológicas das 

doenças infecciosas. 

Maria de Fátima Madeira 

fatima.madeira@ini.fiocruz.br 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

Maria Inês Fernandes Pimentel 

Maria.pimentel@ini.fiocruz.br 

 Manifestações dermatológicas e otorrinolaringológicas das 

doenças infecciosas. 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

Maria Regina Reis Amendoeira 

amendoei@ioc.fiocruz.br 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

Mauro Célio de Almeida Marzochi 

mauro.marzochi@ini.fiocruz 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium; 

 Patogenia, clínica e epidemiologia das doenças virais. 

Patrícia Brasil 

patricia.brasil@ini.fiocruz.br 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

 Patogenia, clínica e epidemiologia das doenças virais. 

Paula Mendes Luz 

paula.luz@ini.fiocruz.br 
 DST, HIV/AIDS e coinfecções. 

Pedro Emmanuel Alvarenga Americano 

Brasil 

pedro.brasil@ini.fiocruz.br 

 Avaliação Tecnológica em Saúde 

 Qualidade e organização na assistência de pacientes graves; 

Raquel Brandini De Boni 

raquel.boni@ini.fiocruz.br 
 DST, HIV/AIDS e coinfecções. 

mailto:marcia.lazera@ini.fiocruz.br
mailto:raquel.boni@ini.fiocruz.br


 
Raquel de Vasconcellos Carvalhaes de 

Oliveira 

raquel.vasconcellos@ini.fiocruz.br 

 Avaliação Tecnológica em Saúde 

Roberto Magalhães Saraiva 

roberto.saraiva@ini.fiocruz.br 

 Manifestações Cardiológicas da Doença de Chagas e outras 

doenças infecciosas: diagnóstico, clínica e terapêutica. 

Rodrigo Caldas Menezes 

rodrigo.menezes@ini.fiocruz.br 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

Rodrigo de Almeida Paes 

rodrigo.paes@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

Rosely Maria Zancopé Oliveira 

rosely.zancope@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

Ruth Khalili Friedman 

ruth.friedman@ini.fiocruz.br 
 DST, HIV/AIDS e coinfecções. 

Sandro Antonio Pereira 

Sandro.pereira@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

Solange Cesar Cavalcante 

solange.cavalcante@ini.fiocruz.br 
 Tuberculose e suas co-infecções com o HIV 

Sonia Regina Lambert Passos 

sonialambert@ini.fiocruz.br 
 Avaliação Tecnológica em Saúde 

Tânia Maria Pacheco Valente 

tania.pacheco@ini.fiocruz.br 

 Micoses em humanos e animais: eco-epidemiologia, taxonomia, 

clínica, patogenia, imunologia, diagnóstica e tratamento. 

 Doenças Parasitárias em humanos e animais: imunologia, 

taxonomia, eco-epidemiologia, tecnologias de controle, 

diagnóstico, clínica e tratamento, com foco em parasitas dos 

gêneros Leishmania, Toxoplasma, Trypanossoma e Plasmodium 

Valdiléa Gonçalves Veloso dos Santos 

valdilea.veloso@ini.fiocruz.br 
 DST, HIV/AIDS e coinfecções. 

Valéria Cavalcanti Rolla 

valeria.rolla@ini.fiocruz.br 
 Tuberculose e suas co-infecções com o HIV. 

 

mailto:rosely.zancope@ini.fiocruz.br
mailto:valeria.rolla@ini.fiocruz.br


 

ANEXO 07 

 

FICHA DE CADASTRO DE COORIENTADOR AO PROGRAMA 

 

 

Orientador: _________________________________________________________________________ 

Orientando: _________________________________________________________________________ 

 

Mestrado (   )                      Doutorado (   )                       Ano de entrada: __________ 

 

Título do projeto de pesquisa: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Coorientador a ser incluído: ________________________________________________________ 

CPF: ___________________________  

Data de nascimento: _______/________/_________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Instituição de vínculo: _____________________________________________________________ 

Vinculado a PPG da Instituição: (   ) Sim     (   ) Não 

Qual? ___________________________________________________________________________ 

(Anexar o currículo Lattes) 

 

Justificativa: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________ _______________________ ______________________ 

              Orientador (a)            Coorientado (a) Aluno (a) 

 

Parecer da Coordenação da Pós-Graduação: 

 

Resultado: (   ) Deferido (   ) Indeferido 

 

Obs: Em caso de indeferimento justificar abaixo 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Rio de Janeiro: _______/_________/___________ 

 

 

________________________________________ 

Coordenador do Programa 

 

 

 
 



 

ANEXO 08 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO CURSO DE MESTRADO 

 

 

À Coordenação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Pesquisa Clínica 

em Doenças Infecciosas 

 

 

Eu, ____________________________________________________, declaro 

meu compromisso, ao ser selecionado (a) para o Curso de Mestrado do Programa de 

Pós-graduação Stricto sensu em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas-

INI/Fiocruz, em cumprir as exigências do Regulamento Interno do Programa.  

Tais exigências dizem respeito à dedicação ao curso em tempo integral, ao 

cumprimento dos créditos com aproveitamento durante os 24 (vinte e quatro) meses 

de duração e a realização e defesa da dissertação no prazo estabelecido. 

 

Atenciosamente, 

 

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de ________. 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) 

 

 


