UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL

www.imt.usp.br/ensino/pós-graduação

EDITAL IMT/CPG/01/2019 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS A BOLSA DE
ESTUDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) 2020
O Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
da Universidade de São Paulo (IMT/USP) informa que estarão abertas, no período de 16 de
dezembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, as inscrições para candidatura a 01 (uma) bolsa de
estudos, em nível de Pós-Doutorado, vinculada ao Programa Nacional de Pós-Doutorado –
PNPD/CAPES.
1. PÚBLICO ALVO
Brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e portadores de visto temporário.
2. DA BOLSA
2.1. A bolsa terá duração de doze meses.
2.2. A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros distintos: a bolsa mensal e o pagamento
de recursos de custeio anual. A bolsa mensal consiste no pagamento de mensalidades de R$
4.100,00 diretamente ao bolsista.
3. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS E BOLSISTAS
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela
CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este
deverá ser analisado e considerado equivalente pelo Programa de Pós-Graduação;
II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, usar o
modelo de currículo (Anexo III da Portaria CAPES/MEC nº. 086/2013, disponível em
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes);
III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada.
4. SUB-ÁREAS DE INTERESSE DO PROGRAMA
- Mecanismos de interação patógeno-hospedeiro em doenças tropicais e saúde internacional;
- Métodos sorológicos, biológicos e moleculares no contexto das doenças tropicais e saúde
internacional;
- Epidemiologia e controle em doenças tropicais e saúde internacional;
- Estudo da diversidade de patógenos e hospedeiros, no contexto das doenças tropicais e saúde
internacional.

5. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas pessoalmente entre os dias 16 de dezembro de 2019 a 28 de fevereiro
de 2020, das 07h30 às 15h00 no Serviço de Pós-graduação - Avenida Doutor Enéas Carvalho de
Aguiar, 470, - Prédio 1 – sala 13 - CEP-05403-000, Cerqueira César, São Paulo- SP. Prédio I –
térreo.

5.1. O candidato deverá efetivar sua inscrição mediante a apresentação da seguinte documentação:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido conforme modelo disponível no site do IMT/USP:
http://www.imtsp.usp.br/pt_br/ensino/pos-graduacao/;
b) Cópia do RG e CPF ou do passaporte;
c) Diploma de Doutorado ou declaração de conclusão do curso, acompanhado da Ata de Defesa de
Tese, emitidos por instituição avaliada pela CAPES, com cursos reconhecidos pelo CNE/MEC;
d) Curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, modelo de currículo
(Anexo
III
da
Portaria
CAPES/MEC
nº.
086/2013,
disponível
no
endereço
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes);
e) Projeto de Pesquisa;
f) Carta do supervisor, que deverá ser necessariamente orientador do Programa de Pós-graduação
em Medicina Tropical, contendo a assinatura e manifestação de concordância quanto ao
acompanhamento do projeto de pesquisa a ser desenvolvido;
g) Dados da conta corrente que deverá ser obrigatoriamente do Banco do Brasil.

6. SELEÇÃO
A seleção será realizada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Medicina Tropical segundo os seguintes critérios:
a) Análise do currículo dos candidatos, com ênfase na produtividade em pesquisa na subárea em
que se insere o projeto a ser executado;
b) Análise do currículo do supervisor;
c) Qualidade, consistência e exequibilidade do projeto de pesquisa, com anuência do provável
supervisor.
7. RESULTADO
O resultado do Processo Seletivo será divulgado no site do IMT/USP em 25 de março de 2020.

