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MESTRADO E DOUTORADO EM MEDICINA TROPICAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento

32
 

Saúde 
Área de 

Atuação
33

 
Formação de RH (Ensino) 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 24 meses 
( ) ( ) (x) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

Geral: Formar mestres e doutores em Doenças Tropicais e Infecciosas 

Específicos:  

1. Capacitar profissionais para geração de conhecimento em Doenças Infecciosas e 

Parasitárias relacionado com os agravos existentes na Amazônia. 

2. Propiciar abordagens científicas nas atividades de ações de saúde voltadas aos 

agravos existentes na Região Amazônica 

3. Capacitar profissionais em Doenças Tropicais e Infecciosas visando aprimoramento 

das aptidões para o ensino superior, com enfoque inter e multidisciplinar. 

Atividades  

De caráter inter e multiprofissional o Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical é o 

único da Amazônia Ocidental (região mais distante do país, endêmica para várias doenças), 

tem formado mestres e doutores em Medicina Tropical sem que haja deslocamento para 

outras regiões, o que é de suma importância para fixar a mão de obra qualificada. O Programa 

de Pós-graduação teve inicio em 2002, uma parceria com a Universidade do Estado do 

Amazonas e a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, estando credenciada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, com conceito 4, 

tendo titulados 78 mestres e 9 doutores, destes noventa por cento foram absorvidos pelas 

instituições da região, seja de ensino superior, pesquisa ou assistência em saúde. A 

implementação do presente Programa requer alocação de recurso financeiro nos Laboratórios 

de Diagnósticos e Pesquisas em Doenças Endêmicas, que resultará em grande beneficio social 

para esta região 

Inovação 
 A solicitação do recurso financeiro para este Programa é baseada na proposta de contribuir 

para modificar o quadro atual de mestres e doutores na área da saúde da Região Norte do 

país, consideradas mais carentes das regiões de profissionais especializados nesta área.   

EQUIPE 

Líder 
Luiz Carlos de Lima Ferreira 

(92)2127-3433/3507 mestrado@fmt.am.gov.br 

Parcerias 
Institucionais
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Universidade Federal do Amazonas, Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane /FIOCRUZ, 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de outros Estados como a Pós-

graduação em Doenças Tropicais e Infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo, 

Universidade Federal da Bahia, Fundação Oswaldo Cruz do Rio Janeiro, Universidade de 

Brasília e Universidade do Estado de São Paulo/Ribeirão Preto. 
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Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, em caso de 

terem sido credenciadas individualmente. 
32

 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; Agrárias; Sociais 

Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
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 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; processo 

produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; desenvolvimento 

energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
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Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, em caso de 

terem sido credenciadas individualmente. 


