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II TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 037/2015-UEPA 

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIOLOGIA PARASITÁRIA NA AMAZÔNIA 

MESTRADO - ANO ACADÊMICO DE 2015 

 

O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA torna pública a retificação e 

prorrogação do EDITAL Nº 037/2015 – UEPA, conforme a seguir especificado, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens do edital. 

 

DA RETIFICAÇÃO e PRORROGAÇÃO 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. DO CURSO 

 

O subitem 1.2 passa a ter a seguinte redação: 

1.2. O Curso de Mestrado em Biologia Parasitária na Amazônia, recomendado pela CAPES, está 

estruturado em uma área de concentração: Biologia de agravos infecciosos na Amazônia, e duas 

linhas de pesquisa: (i) Epidemiologia de Microrganismos e Parasitos, (ii) Fisiopatologia humana e 

experimental de processos infecciosos e (iii) morfologia e genética de agentes infecciosos, 

parasitos e vetores de endemias na Amazônia. 

 

O item 3 passa a ter a seguinte redação: 

3 – DA CLIENTELA 
Destinam-se as vagas a graduados em Ciências Biológicas (Cursos de Biologia e Biomedicina), 

Ciências Naturais com Habilitação em Biologia, Ciências da Saúde (Cursos de Medicina, 

Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Nutrição, 

Medicina Veterinária, Educação Física e Farmácia) e áreas afins com atuação comprovada nas 

áreas acima descritas (Biológicas e da Saúde). 

 

II  -  DAS INSCRIÇÕES 

Os itens e subitens passam a ter a seguinte redação: 

1.1. Acessar o endereço eletrônico www.fadesp.org.br das 08h do dia 14 de maio até às 23h do dia 

16 de junho de 2015 e preencher o formulário em PDF. 

1.3. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, em qualquer agência bancária, até o dia 17 de 

junho de 2015, obedecendo ao horário bancário. 

5. Não serão acatados pedidos de inscrição após o dia 16 de junho de 2015. 

7. A relação das inscrições deferidas e indeferidas, bem como o local de prova será divulgada até o 

dia 22 de junho de 2015, no site: www.uepa.br 

 

III - DO PROCESSO SELETIVO 

Os itens e subitens passam a ter a seguinte redação: 

3. A primeira fase, de caráter eliminatório, constará de uma prova escrita, que será realizada no 

dia 23 de junho de 2015 no horário de 8h às 12h no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

http://www.uepa.br/
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CCBS-UEPA, na Trav. Perebebuí, 2623, Bairro do Marco, Belém-Pará, CEP 66087-670. A prova 

consistirá na compreensão e interpretação, com base em perguntas sobre aspectos teóricos e 

metodológicos de artigos publicados em revistas internacionais. 

3.5. A lista dos aprovados na prova escrita será divulgada até o dia 30 de junho de 2015. 

4. Na segunda fase, de caráter eliminatório, os candidatos aprovados na prova escrita deverão 

entregar na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária, CCBS-UEPA, 

Trav. Perebebuí, 2623, Bairro do Marco, Belém-Pará, CEP 66087-670, no horário das 08 às 18 

horas, dos dias 06 e 07 de julho de 2015 ou pelos Correios, via SEDEX, com a data de postagem 

até 06 de julho de 2015, a documentação discriminada abaixo: 

7. A quarta fase, de caráter classificatório, constará de Prova de Proficiência em Língua Inglesa, 

aplicada no dia 08 de julho de 2015 no horário de 08 às 12h, somente aos candidatos aprovados 

na primeira fase. 

7.4. O certificado que trata no item 7.3 deverá ser apresentado na Coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em Biologia Parasitária na Amazônia, no Centro de Ciências Biológicas da Saúde- 

UEPA, na Trav. Perebebuí, 2623, Bairro do Marco, Belém-Pará, CEP 66087-670, no horário das 

08 às 18 horas, dos dias 06 e 07 de julho de 2015 ou pelos Correios, via SEDEX, com a data de 

postagem até 06 de junho de 2015. 

8. O Resultado final do Processo de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Biologia 

Parasitária na Amazônia – Mestrado, Ano Acadêmico 2015, será divulgado por ordem de 

classificação até o dia 03 de agosto de 2015, no site: www.uepa.br 

 

III - DO PROCESSO SELETIVO 

Os itens e subitens passam a ter a seguinte redação: 

3. A primeira fase, de caráter eliminatório, constará de uma prova escrita, que será realizada no 

dia 23 de junho de 2015 no horário de 08h às 12h no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

CCBS-UEPA, na Trav. Perebebuí, 2623, Bairro do Marco, Belém-Pará, CEP 66087-670. A prova 

consistirá na compreensão e interpretação, com base em perguntas sobre aspectos teóricos e 

metodológicos de artigos publicados em revistas internacionais. 

3.5. A lista dos aprovados na prova escrita será divulgada até o dia 30 de junho de 2015. 

4. Na segunda fase, de caráter eliminatório, os candidatos aprovados na prova escrita deverão 

entregar na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária, CCBS-UEPA, 

Trav. Perebebuí, 2623, Bairro do Marco, Belém-Pará, CEP 66087-670, no horário das 08 às 18 

horas, dos dias 06 e 07 de julho de 2015 ou pelos Correios, via SEDEX, com a data de postagem 

até 06 de julho de 2015, a documentação discriminada abaixo: 

a) 2 (duas) fotos 3x4 cm, 

b) cópia da carteira de identidade, título de eleitor e CPF, certidão de nascimento ou casamento. 

São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 

pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores ou pelas 

Polícias Militares e a Carteira Nacional de Habilitação (novo modelo), Passaporte, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, além das carteiras expedidas por órgãos de classe e conselhos que, 

por força de Lei Federal, valem como identidade, desde que possuam fotografia; 

c) cópia de diploma de graduação em Ciências Biológicas, Ciências Naturais ou Ciências da 

Saúde, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou documento 

equivalente que comprove o candidato estar em condições de ser graduado à época da matrícula 

http://www.uepa.br/
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dos aprovados no Curso de Pós-Graduação, ficando a matrícula condicionada à comprovação de 

graduação. Somente serão aceitos diplomas de graduação obtidos em Instituições de Ensino 

Superiores de cursos reconhecidos pelo MEC ou revalidados conforme a legislação em vigor; 

d) Cópia do histórico escolar; 

e) 01 (uma) via do Currículo Lattes - CNPQ atualizado e comprovado. Os documentos de 

comprovação deverão ser organizados de acordo com o modelo disponível no site 

http://lattes.cnpq.br/index.htm; 

f) prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de candidato brasileiro e, 

no caso de candidato estrangeiro, os exigidos pela legislação específica; 

g) carta do aluno indicando a linha de pesquisa de interesse e as razões para participar do Curso; 

indicando a provável intenção de proposta do projeto de pesquisa para o desenvolvimento da 

dissertação de mestrado; 

7. A quarta fase, de caráter classificatório, constará de Prova de Proficiência em Língua Inglesa, 

aplicada no dia 08 de julho de 2015 no horário de 08 às 12h, somente aos candidatos aprovados 

na primeira fase. 

7.4. O certificado que trata no item 7.3 deverá ser apresentado na Coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em Biologia Parasitaria na Amazônia, no Centro de Ciências Biológicas da Saúde- 

UEPA, na Trav. Perebebuí, 2623, Bairro do Marco, Belém-Pará, CEP 66087-670, no horário das 8 

às 18 horas, dos dias 06 e 07 de julho de 2015 ou pelos Correios, via SEDEX, com a data de 

postagem até 06 de julho de 2015. 

8. O Resultado final do Processo de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Biologia 

Parasitária na Amazônia – Mestrado, Ano Acadêmico 2015, será divulgado por ordem de 

classificação até o dia 03 de agosto de 2015, no site: www.uepa.br 
 

VII - DA MATRÍCULA E INGRESSO 

1. O candidato selecionado deverá efetuar a matrícula na Secretaria do Programa de Pós- 

Graduação em Biologia Parasitária na Amazônia nos dias 04 e 05 de agosto de 2015. 
 

IX - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Período de Inscrições  14/05 a 16/06/2015 

Pagamento do boleto bancário  Até 17/06/2015 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas e locais de prova  Até 22/06/2015 

Prova escrita (1ª fase)  23/06/15 

Resultado da prova escrita  Até 30/06/2015 

Recurso 02/07/15 

Entrega da documentação (2ª fase)  06 e 07/07/2015 

Prova de Proficiência na Língua Inglesa  08/07/15 

Resultado Final  03/08/15 

Período de Matrícula  04 e 05/08/2015 

 

Belém, 01 de junho de 2015. 

 
JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA 

Reitor da Universidade do Estado do Pará 

http://www.uepa.br/

