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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

PESQUISA CLÍNICA EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

 

EDITAL ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS 

DE MESTRADO E DOUTORADO – EMERGENCIAL 2020 

 

 

E R R A T A 

 

No edital de seleção para os Cursos de Mestrado e Doutorado 2020, do Programa 

de pós-graduação stricto sensu em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas, foram 

realizadas as seguintes alterações: 

  

a. Anexo 03 - Lista de docentes do programa com vagas para orientação nos 

cursos de Mestrado e Doutorado 2020. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Cláudia Maria Valete Rosalino 

Coordenadora de Pós-graduação stricto sensu1 

INI – FIOCRUZ 

 

 

 

 

                                                 
1 Contato: Tel.: (5521) 3865-9673 
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ANEXO 03 

LISTA DE DOCENTES DO PROGRAMA COM VAGAS PARA ORIENTAÇÃO NO  

CURSO DE MESTRDO E DOUTORADO 2020 

 

DOCENTES LINHAS DE PESQUISA 

Adriana Costa Bacelo 

adriana.bacelo@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8861663346303670 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

André Machado de Siqueira 

andre.siqueira@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1281092067818926 

✓ Patologia, clínica e epidemiologia das doenças virais; 

André Miguel Japiassú 

andre.japiassu@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/4122963070926092 

✓ Infecções em pacientes graves: imunopatogenia, Terapêutica, 

Qualidade e Organização; 

Andréa Silvestre de Sousa 

andrea.silvestre@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/0990926729685349 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Antonio Carlos Francesconi do Valle 

antonio.valle@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8000542514185652 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Armando de Oliveira Schubach 

armando.schubach@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6354463850675291 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

Beatriz Gilda Jegerhorn Grinsztejn 

gbeatriz@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/7121133812924668 

✓ Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e complicações; 

Bodo Wanke 

bodo.wanke@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/4700701349495427 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Cláudia Maria Valete Rosalino 

claudia.valete@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/9968866895749626 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, Toxoplasma, 

Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Dayvison Francis Saraiva Freitas 

dayvison.freitas@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/5971386372836503 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

mailto:adriana.bacelo@ini.fiocruz.br
mailto:andre.siqueira@ini.fiocruz.br
mailto:andre.japiassu@ini.fiocruz.br
mailto:andrea.silvestre@ini.fiocruz.br
mailto:antonio.valle@ini.fiocruz.br
mailto:armando.schubach@ini.fiocruz.br
mailto:gbeatriz@ini.fiocruz.br
mailto:bodo.wanke@ini.fiocruz.br
mailto:claudia.valete@ini.fiocruz.br
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Fabiano Borges Figueiredo 

fabiano.figueiredo@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/9632331329760037 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

 

Fátima da Conceição-Silva 

fconcei@ioc.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/2828153245777748 

 

✓ Avaliação Tecnológica em Saúde; 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Gilberto Marcelo Sperandio da Silva 

gilberto.silva@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/0026127037236801 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Hugo Perazzo Pedroso Barbosa 

hugo.perazzo@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/3619792481257099 

✓ Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e complicações; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Lara Esteves Coelho 

lara.coelho@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/7841962767450482 

✓ Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e complicações; 

Luciana Trilles 

luciana.trilles@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/2775706789652317 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Manoel Marques Evangelista de Oliveira 

manoel.marques@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/9903817075364286 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Marcelo Rosandiski Lyra 

marcelo.lyra@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1002408464918322 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Marcus Tulius Teixeira da Silva 

marcustulius@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6718930230867842 

 Atenção integral em doenças Infecciosas; 

 Patologia, clínica e epidemiologia das doenças virais; 

Maria Clara Gutierrez Galhardo 

maria.clara@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1686164518397463 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Maria Inês Fernandes Pimentel 

maria.pimentel@ini.fiocruz.br 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

mailto:fabiano.figueiredo@ini.fiocruz.br
mailto:hugo.perazzo@ini.fiocruz.br
mailto:lara.coelho@ini.fiocruz.br
mailto:luciana.trilles@ini.fiocruz.br
mailto:manoel.marques@ini.fiocruz.br
mailto:marcelo.lyra@ini.fiocruz.br
mailto:marcustulius@ini.fiocruz.br
mailto:maria.clara@ini.fiocruz.br
mailto:maria.pimentel@ini.fiocruz.br
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http://lattes.cnpq.br/9267832126219525 tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Mauro Felippe Felix Mediano 

mauro.mediano@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6999131332160074 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Patrícia Brasil 

patricia.brasil@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1940508371210944 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Patologia, clínica e epidemiologia das doenças virais; 

Paula Mendes Luz 

paula.luz@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1664190810210313 

✓ Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e complicações; 

Pedro Emmanuel Alvarenga Americano 

Brasil 

pedro.brasil@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6597654894290806 

✓ Avaliação Tecnológica em Saúde; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Raquel Brandini De Boni 

raquel.boni@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6040528509898800 

✓ Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e complicações; 

Raquel de Vasconcellos Carvalhaes de 

Oliveira 

raquel.vasconcellos@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8134556871127442 

✓ Avaliação Tecnológica em Saúde; 

Roberto Magalhães Saraiva 

roberto.saraiva@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/3857667403634648 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Atenção integral em doenças Infecciosas; 

Rodrigo Caldas Menezes 

rodrigo.menezes@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/2811769356300005 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Rodrigo de Almeida Paes 

rodrigo.paes@ini.fiocruz.br 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

mailto:mauro.mediano@ini.fiocruz.br
mailto:patricia.brasil@ini.fiocruz.br
mailto:paula.luz@ini.fiocruz.br
mailto:pedro.brasil@ini.fiocruz.br
mailto:raquel.boni@ini.fiocruz.br
mailto:raquel.vasconcellos@ini.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/8134556871127442
mailto:roberto.saraiva@ini.fiocruz.br
mailto:roberto.saraiva@ini.fiocruz.br
mailto:roberto.saraiva@ini.fiocruz.br
mailto:roberto.saraiva@ini.fiocruz.br
mailto:rodrigo.menezes@ini.fiocruz.br
mailto:rodrigo.paes@ini.fiocruz.br
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http://lattes.cnpq.br/5430693154360902 

Rosely Maria Zancopé Oliveira 

rosely.zancope@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/7789024715762694 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Ruth Khalili Friedman 

ruth.friedman@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/3338982100866452 

✓ Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e complicações; 

Sandra Wagner Cardoso 

sandra.wagner@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/4637056186496355 

✓ Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e complicações; 

Sandro Antonio Pereira 

sandro.pereira@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/8616221767168388 

✓ Doenças parasitárias em humanos e animais: imunologia, taxonomia, 

eco-epidemiologia, tecnologias de controles, diagnóstico, clínica e 

tratamento com foco em parasitas do gênero Leishmania, 

Toxoplasma, Trypanosoma e Plasmodium; 

✓ Infecções produzidas por fungos em humanos e animais: eco-

epidemiologia, clínica, patogenia, imunologia, diagnóstico, tratamento; 

Sonia Regina Lambert Passos 

sonialambert@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/1563815489548742 

 

✓ Avaliação Tecnológica em Saúde; 

 

Valdiléa Gonçalves Veloso dos Santos 

valdilea.veloso@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/6266684004174408 

✓ Hepatites virais, DST, HIV/AIDS e suas co-infecções e complicações;  

Valéria Cavalcanti Rolla 

valeria.rolla@ini.fiocruz.br 

http://lattes.cnpq.br/0311400155430166 

✓ Tuberculose e HIV. 

 

mailto:rosely.zancope@ini.fiocruz.br
mailto:ruth.friedman@ini.fiocruz.br
mailto:sandro.pereira@ini.fiocruz.br
mailto:sonialambert@ini.fiocruz.br
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mailto:valeria.rolla@ini.fiocruz.br

