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1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

1.1. Breve histórico. 
O Curso de Pós-Graduação em Patologia (PGPAT) foi implantado na Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) em 1972 como Mestrado em Patologia Humana, sendo complementado com Doutorado em 
1989. O sucesso do curso pode ser atribuído ao fato de ter sido implantado por um grupo de 
excelência em Patologia que atuava no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário 
Professor Edgard Santos (UFBA).  A Escola de Patologia da Bahia teve neste curso de pós-graduação 
um importante papel na formação de patologistas voltados para as áreas de pesquisa e ensino. Desde 
a sua primeira avaliação pela CAPES o curso obteve conceito “A”. Com a nova sistemática de 
avaliação, o curso está com conceito 6. 
 
O PGPAT é sediado no Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM) uma das mais produtivas 
unidades da Fundação Oswaldo Cruz. O curso mantém também sua forte vinculação com o Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos onde atuam professores do curso, que orientam estudantes em 
Patologia Humana, utilizando material da rotina do Serviço de Anatomia Patológica. Dessa forma, o 
PGPAT se constitui em um importante núcleo de produção científica e formação de pesquisadores. 
Muitos de seus alunos tornaram-se atores da expansão do CPqGM, dando-lhe a dimensão atual. 
Professores de Patologia e pesquisadores formados neste curso estão hoje espalhados por várias 
Universidades e Institutos de Pesquisa do país. 
 

1.2. Resumo da estrutura. 
O curso é composto por dois grandes eixos: 
 
 Patologia Humana 
 Patologia Experimental 
  
O eixo de Patologia Humana é restrito a Médicos, com Residência em Anatomia Patológica. O eixo 
de Patologia Experimental é aberto à graduados na área biomédica com pelo menos um ano de 
treinamento em pesquisa biomédica, não sendo necessária a especialização em Anatomia Patológica. 

1.3. Proposta. 
A proposta do Curso é formar pesquisadores, entendendo que a condução de pesquisa de qualidade é 
essencial para o bom desempenho do ensino universitário. O Mestrado tem como objetivo o acúmulo 
de conhecimentos geral da área de atuação do curso, aprofundamento dos conhecimentos em 
disciplinas específicas do campo onde atua, além da exposição prática ao método científico através da 
execução dos experimentos necessários ao seu trabalho de conclusão do curso. Nesta perspectiva o 
Mestrado tem dupla função: preparar alunos para a etapa seguinte da formação científica e melhorar o 
seu desempenho como professor. No sistema atualmente utilizado no PGPAT espera-se a conclusão 
do curso em prazo não superior a 24 meses. 
 
O Doutorado é visto como a etapa de formação do pesquisador independente. Tal formação se dá 
pelo trabalho orientado por pesquisador já formado, onde a dedicação, o estudo independente e os 
trabalhos específicos são mais importantes que o ensino ministrado em disciplinas. Espera-se que o 
Doutorado seja feito em um prazo não superior a 48 meses. 
 

1.4. Clientela. 
Os candidatos ao PGPAT devem ser alunos graduados em curso da área bio-médica (Medicina, 
Farmácia, Bioquímico, Enfermagem, Biologia, Odontologia, Medicina Veterinária, etc.) 
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A inscrição para seleção poderá ser feita, condicionalmente, por aluno matriculado no último 
semestre do curso de graduação (estes candidatos devem comprovar a sua condição de graduados 
antes da matrícula). 
 
O candidato que cursando o ultimo ano da graduação em curso da área biomédica e que tiver 
realizado estágio de Iniciação Científica por pelo menos dois anos em um mesmo grupo de pesquisa, 
com publicação dos resultados do seu estágio de Iniciação Científica em revistas indexadas e/ou 
apresentação em congressos científicos qualificados da área pertinente, poderá se inscrever na 
modalidade Doutorado,  desde que apresente toda a documentação exigida para inscrição. A 
documentação será analisada pelo Colegiado do curso ou por uma comissão designada para esse fim. 
 
O aluno matriculado do 8º ao 12º semestre da graduação em Medicina, que tiver realizado estágio de 
Iniciação Científica por pelo menos dois anos em um mesmo grupo de pesquisa, com publicação dos 
resultados do seu estágio de Iniciação Científica em revistas indexadas e/ou apresentação em 
congressos científicos qualificados da área pertinente, poderá se inscrever na modalidade Doutorado 
em pesquisa médica (Formato Md/PhD), desde que apresente toda a documentação exigida para 
inscrição. A documentação será analisada pelo Colegiado do curso ou por uma comissão designada 
para esse fim. 

2. ESTRUTURA DO CURSO 
 
 MESTRADO DOUTORADO 
Disciplinas de caráter obrigatório 17 21 
Disciplinas de caráter optativo* 6 6 
TOTAL GERAL MÍNIMO DE CRÉDITOS 23 27 
* As disciplinas optativas deverão abranger os dois blocos (pelo menos uma Disciplina Substantiva e 
uma Disciplina de Métodos). 
 

3. PROFESSORES ORIENTADORES E LINHAS DE PESQUISA. 

Permanentes: 

NR PROFESSOR INSTITUIÇÃO 
01 Aldina Maria Prado Barral DPML – FMB – UFBA   
02 Camila Indiani FIOCRUZ 
03 Claudia Brodskyn  ICS – UFBA  
04 Cristiana Costa Nascimento de Carvalho FMB – UFBA  
05 Daniel Athánazio UFBA – ICS 
06 Eduardo Antonio Gonçalves Ramos DPML – FMB – UFBA   
07 Fabiola Cardillo FIOCRUZ 
08 Iguaracyra Barreto Araújo DPML – FMB – UFBA   
09 Jean Nunes Faculdade de Odontologia – UFBA  
10 Josmara Bartolomei Fregoneze ICS – UFBA 
11 Luiz Antonio Rodrigues de Freitas DPML – FMB – UFBA   
12 Manoel Barral Netto DPML – FMB – UFBA   
13 Marilda de Souza Gonçalves Faculdade de Farmácia – UFBA 
14 Mitermayer Galvão dos Reis DPML – FMB – UFBA   
15 Patrícia Sampaio Tavares Veras FIOCRUZ 
16 Ramon dos Santos El-Bachá ICS – UFBA 
17 Valéria de Matos Borges FIOCRUZ 
18 Washington Luis C Santos FIOCRUZ 
19 Zilton Araújo Andrade FIOCRUZ 
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NR PROFESSOR INSTITUIÇÃO 
01 Clarissa Gurgel FIOCRUZ 
02 Milena Soares FIOCRUZ 
03 Sergio Arruda FIOCRUZ 
04 Janyra Oliveira da Costa Universidade Castelo Branco 
05 Conceição Maria Passos de Queiroz DPML – FMB – UFBA   
06 Jackson Mauricio Lopes Costa FIOCRUZ 
07 Johan Van Weyenbergh FIOCRUZ 
08 José Orivaldo Mengele Júnior FIOCRUZ 
09 Sônia Andrade FIOCRUZ 

 
 

 
4. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
4.1.- Programa da seleção 
 
1. Documentos necessários para inscrição1: 

• Formulário de solicitação de inscrição devidamente preenchido (última página). 
• Carta de encaminhamento enviada confidencialmente pelo Orientador, conforme 

formulário em anexo. 
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição para seleção 

(http://www.sgc.ufba.br/sgcboleto/inscricao_selecao.htm) 
 

Cópia dos documentos abaixo relacionados 
 

• Comprovante de conclusão do Curso Superior ou atestado de matrícula no curso de 
graduação.  

• Histórico Escolar de Curso Superior;  
• Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Prova de Quitação com o Serviço Militar. 
• Curriculum Vitae (Formato LATTES) 
• Projeto de Dissertação ou Tese (com aprovação do Orientador, indicada por assinatura no 

projeto, ou carta de encaminhamento); ver anexo sobre sua elaboração. 
  

2. Duas fotos 3 X 4 
 
3. Para inscrição de acadêmicos de Medicina na modalidade Doutorado em pesquisa médica 

(Formato MD/PhD), é necessário preencher os seguintes requisitos: 
a) Ter realizado estágio em Iniciação Científica ou participado do programa PIBIC por pelo 

menos dois anos em um mesmo grupo de pesquisa na área de ciências da saúde. 
b) Ter publicação de resultados do estágio de iniciação científica em revistas indexadas e/ou 

apresentação em congressos científicos qualificados da área pertinente; 
c) Os alunos de graduação devem estar matriculados a partir do 8º até o 12º semestre do curso 

de graduação; 
d) Encaminhar carta de recomendação de um professor com o qual o candidato tenha trabalhado 

na graduação, além do orientador. 
e) Ter o aceite prévio de um orientador; 
f) Comprovar, mediante histórico escolar, desempenho acadêmico diferenciado. 

   
4. Para inscrição diretamente no Doutorado, é necessário preencher os seguintes requisitos: 

                                                           
1 As cópias dos documentos dos candidatos não selecionados poderão ser devolvidas após 30 dias do encerramento do 
processo de seleção mediante solicitação à secretaria do curso (documentação permanecerá arquivada durante 90 dias) 
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a) Ter realizado estágio em Iniciação Científica ou participado do programa PIBIC por pelo 
menos dois anos em um mesmo grupo de pesquisa na área de ciências da saúde; 

b) Ter publicação de resultados do estágio de iniciação científica em revistas indexadas e/ou 
apresentação em congressos científicos qualificados da área pertinente; 

c) Estar matriculado no ultimo ano da graduação; 
d) Encaminhar carta de recomendação de um professor com o qual o candidato tenha trabalhado 

na graduação, além do orientador. 
e) Ter o aceite prévio de um orientador; 
f) Comprovar, mediante histórico escolar, desempenho acadêmico diferenciado. 

 
5. Os candidatos estrangeiros deverão apresentar certificados de proficiência em Português e em 

Inglês. 
 
6. As inscrições de candidatos de outros Estados ou estrangeiros poderão ser realizadas por 

procuração ou pelo e-mail: pgpat@bahia.fiocruz.br, anexando todos os documentos necessários. 
 
 
 
4.2. - Processo de Seleção  
 
O exame de seleção para a Pós-Graduação em Patologia Humana e Experimental constará de três 
etapas:  
 
1 – Os candidatos serão submetidos a uma prova escrita, eliminatória, onde será avaliada o 

entendimento e interpretação de um artigo científico, escrito na língua inglesa; 
 
3 –  Avaliação do Curriculum vitae; 
 
4 – Entrevista sobre o projeto de dissertação ou tese entregue no momento da inscrição, com as 

Comissões de Seleção definidas pelo Colegiado, na qual será dada ênfase na sua capacidade de 
“defender” seu projeto de dissertação de mestrado ou tese de doutorado.  

 
5 – O processo seletivo será conduzido por duas comissões independentes, designadas pelo 

Colegiado do Curso de PGPAT, uma para avaliar os candidatos ao Mestrado e outra para avaliar 
os candidatos ao Doutorado. 

 
6 – Todos os candidatos ao Mestrado ou ao Doutorado deverão ser submetidos a todas as etapas do 

processo de seleção, mesmo os candidatos ao doutorado que já se submeteram ao processo de 
seleção para o mestrado no PGPAT; 
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4.3. – Classificação no processo seletivo 
 

 
A classificação dos candidatos é realizado pela comissão de seleção, levando em consideração o 
Curriculum vitae e a performance de entendimento do projeto proposto durante a entrevista. 
 

 
4.4. – Matrícula  
 
Após o processo de seleção, os candidatos aprovados deverão efetuar matrícula do período letivo para 
o qual foi selecionado. 

5. BOLSAS 

O PGPAT solicita regularmente bolsas da CAPES e do CNPq, e obtém ainda, em casos especiais, 
auxílio ao estudante pela FIOCRUZ. Mesmo assim o PGPAT não pode assumir o compromisso de 
conceder bolsas a todos os estudantes aceitos. 
Para receber bolsa de qualquer das modalidades os estudantes devem atestar não possuir vínculo 
empregatício nem outra atividade remunerada e se dedicar integralmente às atividades do curso. 
As bolsas, de qualquer modalidade, não podem ser acumuladas. O suporte para alunos é limitado ao 
máximo de 24 meses no Mestrado e de 48 meses no Doutorado, independente da origem da bolsa. 
O auxílio da FIOCRUZ é restrito aos alunos que estejam realizando o seu trabalho em laboratório do 
CPqGM, em regime de tempo integral.  
No caso de haver insuficiência de bolsas para atender os alunos habilitados, a decisão será tomada 
pela Comissão de Bolsas do PGAPT (formada pelo Coordenador, um Professor Permanente e um 
representante discente).  
 
OBS. O tempo de estudos não será computado para fins de aposentadoria a menos que, durante 
o período de estudos, o estudante efetue contribuição para a Seguridade Social, como 
“contribuinte facultativo”, na forma dos art. 14 e 21, da Lei nº 8.212, de 24/07/91. 
 

6. PRAZO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO.  

Inscrição:  
21 à 30 de novembro 2011 

 

Seleção:  
 
PROVA ESCRITA: 05 de dezembro de 2011 
ENTREVISTA: 7 a 14 de dezembro de 2011 
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Ilmo. Sr. 
Professor Orientador 
 
 
 
 
Prezado Doutor, 
 
Em relação à recomendação realizada por V.Sa. de candidato ao nosso Curso de 
Pós-Graduação, gostaria de contar com a sua valiosa colaboração preenchendo o 
Formulário de Encaminhamento e Compromisso em anexo, fornecendo as 
informações solicitadas. 
 
O Colegiado de Curso, e a Comissão de Seleção, valorizarão de forma importante 
as recomendações feitas por V.Sa., e gostaríamos de contar com a colaboração do 
colega no sentido de: 

• fornecer as informações o mais objetivamente possível facilitando a 
comparação com as informações dos demais colegas; 

• manter confidenciais as informações fornecidas, dirigindo a sua 
resposta diretamente à nossa secretaria. 

 
Certos de contar com a colaboração de V.Sa., subscrevemo-nos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Luiz AR de Freitas 
Coordenador 
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FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO E COMPROMISSO DO 

ORIENTADOR 
 

Este formulário é documento fundamental para o processo de análise e decisão das 
candidaturas ao curso de pós-graduação em Patologia. Solicitamos que: 

• os campos abaixo sejam preenchidos com informações fidedignas e objetivas; 

• o formulário seja dirigido diretamente à Coordenação do Curso em correspondência 
confidencial. 

 

 
Em que situação conhece o candidato? Qual o grau de interação mantido? 

 Como aluno de curso de graduação. 
 Como monitor 
 Como estagiário ou aluno de IC.  Neste caso indicar: 

Período do estágio e/ou bolsa:  de    _________ a _________. 
Tempo (por semana) dedicado ao estágio/IC:  ___________. 
Aspectos relevantes do estágio/IC:  

Como descreveria o relacionamento do candidato com os outros membros do 
laboratório:  

 
Confira notas de 1 (fraco) a 5 (excelente) nos seguintes itens: 

 Grau de iniciativa  Capacidade intelectual 

 Habilidade manual/operacional  Grau de interesse 

 Capacidade de aprendizagem  Cuidado na organização do material de 
estudo 

 Cumprimento de horários  Assiduidade 

 Facilidade de comunicar idéias 
oralmente 

 Facilidade de comunicar idéias por 
escrito 

 
No que se refere à aptidão para realizar estudos pós-graduados e pesquisa, o 
candidato situa-se, no seu conceito, entre:  
 
 5% mais aptos 

Excelente 
10% mais aptos 

Muito Bom 
20% mais aptos 

Bom 
50% mais aptos 

Regular 
 
 
 
 
 
 

Candidato:  
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De acordo com as informações apresentadas acima, assumo o compromisso 
de orientar o Candidato que desenvolverá o seu projeto de Dissertação/Tese 
trabalhando no projeto:  

 
 
Assinatura: 
______________________________________________________________________ 
 

 
  

Candidato:  

Projeto: 

Local e data   

Nome  

Titulo e 
Instituição  
em que foi obtido 

 

Cargo e Inst. 
atual. 

 

Fone, FAX  e  

e-mail 
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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO CIENTÍFICO 
PARA DISSERTAÇÕES E TESES 

 
Ao escrever o projeto, lembre-se dos pontos valorizados durante a sua avaliação: 
Significância (O estudo é dirigido para um problema importante? Se os objetivos forem atingidos, como isto 

terá contribuído para o avanço do conhecimento científico? Qual o efeito dos resultados nos conceitos 
ou métodos utilizados nesta área do conhecimento?); 

Abordagem ( O arcabouço teórico, o desenho experimental, os métodos e as análises estão bem desenvolvidas, 
integradas e apropriadas para os objetivos do projeto? Os possíveis problemas a serem enfrentados 
estão previstos, e são consideradas alternativas apropriadas?); 

Inovação (O projeto utiliza novos conceitos, abordagens e métodos? Os objetivos são originais e inovadores? O 
projeto desfia paradigmas existentes ou desenvolve novas metodologias ou tecnologias?); 

Adequação do Orientador (O projeto está adaptado ao treinamento e campo de atuação do orientador? O 
trabalho está adequado ao nível de experiência do orientador?); 

Adequação do Meio (O meio científico onde o trabalho será realizado contribui para o seu sucesso? O projeto 
proposto usa características particulares do meio científico local, ou propões colaborações adequadas? 
O trabalho tem suporte institucional?) 

 
TÍTULO. (Deve ser conciso e descritivo). 
SUMÁRIO. (Indique a pergunta a ser respondida, o desenho experimental proposto, principais métodos e 

importância dos achados potenciais). 
OBJETIVOS. 

Geral (indicar a hipótese de trabalho). 
Específicos (em itens claros e sequência lógica). 

RACIONAL E RELEVÂNCIA. 
Rever a literatura pertinente (escolha os trabalhos mais importantes e atuais) nos tópicos necessários para 

uma abordagem do problema a ser tratado. 
Mostre por que o trabalho deve ser feito, e por que a pergunta pode ser respondida agora (de forma diferente 

das outras tentativas, com abordagem só agora disponível ?). 
RESULTADOS PRELIMINARES 
DESENHO EXPERIMENTAL E MÉTODOS. 

Dividir em itens de acordo com os objetivos. 
Dar uma visão geral do desenho experimental (comparações a serem feitas, sequência de etapas, controles). 

De preferência fazer um esquema ou diagrama. 
Indicar a razão das escolhas feitas no desenho experimental (Ex.: Porque utilizar este número de parasitas na 

infecção; porque medir estas variáveis e porque nestes períodos?).  Justificar a escolha de cada 
abordagem, método ou medida em relação a outras possíveis. 

Enfatizar a abordagem e não o método (métodos novos ou que precisem de longa descrição podem ser 
colocados como anexo).  Os métodos usuais devem apenas ser descritos brevemente, e indicada uma 
referência a ser seguida. 

Análise estatística a ser realizada (incluindo o cálculo do tamanho da amostra e poder, quando aplicável).  
Justificar a escolha dos testes. 

Métodos de controle de qualidade na obtenção e manejo dos dados. 
PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA. 
INDICADORES SEMESTRAIS DE PROGRESSO. 
POSSÍVEIS PROBLEMAS E LIMITAÇÕES. (Indicar as estratégias alternativas).  
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS. 
EQUIPE (obrigatório para projeto em geral, recomendável no caso de Dissertações e Teses. 

Indicar os nomes, atribuições e responsabilidades de cada membro da equipe. 
ORÇAMENTO. 
RECURSOS DISPONÍVEIS. (Indicar recursos financeiros e equipamentos principais estão disponíveis na 

Instituição onde será realizado o projeto). 
REFERÊNCIAS. 
APÊNDICES  
Curricula Vitae resumido; Carta de colaboradores; Questionário; Detalhes de métodos. 
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PROCESSO SELETIVO 2011 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

MESTRADO  (      )       PATOLOGIA HUMANA   (     )        
DOUTORADO    (     )                    PATOLOGIA EXPERIMENTAL   (     ) 

 

Nome:  
 

 Nascimento 
  ____/_____/____ 

Natural de: 
 

Est. Civil: 
 

RG: 
 

Org. Exp. UF Expedição 
 ____/_____/____ 

CPF Doc. Militar Categoria 
 

Título Eleitoral Zona Seção 
 

Curso de Graduação: Instituição: Ano concl.: 
 

Professor: 
Sim   (      )     Não    (       ) 

Categoria Instituição 

Endereço: 
 
Bairro 
 

Cidade/Estado: CEP 

Tel/ Cel: 
 

e-mail: 
 

Orientador: 
 

 
Salvador,           de                                 de 2010. 

 
                                                                                

_______________________________________ 
                                                                                 (assinatura do candidato ou procurador) 
Documentos juntados: 

(    ) Comprovante de pagamento 
(    ) Título de Eleitor 
(    ) Carteira de identidade  
(    ) CPF 
(    ) Documento Militar (para homens) 
(    ) 2 fotos 3x4 
(    ) Cópia do Diploma Universitário 

 

(    ) Histórico Escolar 
(    ) Curriculum Lattes 
(    ) Projeto de Pesquisa com Parecer do Comitê de Ética   
(    ) Carta de Aceite do orientador presumido (confidencial) 
(    ) Certificado de residência  em Anatomia Patológica (para Patologia 
Humana) 
(    ) Diploma de mestrado (para doutorado) 
(    ) Dissertação de mestrado ( para doutorado) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - Processo Seletivo 2011.1 

MESTRADO  (      )       PATOLOGIA HUMANA   (     )        
DOUTORADO    (     )                     PATOLOGIA EXPERIMENTAL   (     ) 

 
Nome:_____________________________________________________________________________________________
Documentação Completa (    )  Faltando: (    ) 
 
Observações :  

Salvador, __________________________de 2010 
 

     Assinatura do Responsável pelo recebimento  

Nº    

 


