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SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM ENTOMOLOGIA MÉDICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PARA O 

SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2020 

1. DO CURSO 

1.1. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Especialização em Entomologia 

Médica visa capacitar profissionais para atuarem na taxonomia, ecologia e 

vigilância e controle vetorial de insetos vetores de importância para saúde 

pública.  

1.2. O curso será realizado na modalidade presencial e a distância, com carga 

horária total de 360 horas, sendo uma disciplina EAD (45 horas) e 10 disciplinas 

presenciais (315 horas).  

1.3. A aprovação do estudante estará condicionada à presença mínima de 75% 

nos encontros presenciais e à aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso, a 

ser realizado individualmente. 

1.4. Não haverá prorrogação de prazo para entrega do Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

1.5. Os encontros presenciais ocorrerão mensalmente, de forma concentrada, 

às sextas-feiras (manhã, tarde e noite) e sábados (manhã e tarde). O candidato 

deverá ter disponibilidade para comparecer aos encontros presenciais 

estabelecidos em cronograma a ser divulgado no início das aulas pela 

coordenação do curso. 

1.6. As aulas serão realizadas no campus Darcy Ribeiro ou no Núcleo de 

Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília, ambos localizados na 

Asa Norte-DF. Todas as despesas com deslocamentos, hospedagens e 

alimentação correrão por conta do aluno (a). 

1.7. O Curso será gratuito, sem cobranças de mensalidade e taxas de inscrição 

e matrícula. 
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1.8. Informações referentes a este Processo Seletivo serão publicadas no sítio 

eletrônico http://www.nesp.unb.br/. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO E NÚMERO DE VAGAS 

2.1. O curso de Especialização em Entomologia Médica é interdisciplinar, 

destinado a graduados portadores de diploma de curso superior emitido por 

Instituição de Ensino Superior (IES) oficial ou reconhecida pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), de qualquer área do conhecimento. 

2.2. Serão priorizados candidatos sem pós-graduação e profissionais com 

atuação nos serviços de saúde.  

2.3. Serão oferecidas 20 (vinte) vagas, sendo preenchidas de acordo com a 

ordem de classificação divulgada após o processo seletivo. 

2.4. Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas para realização 

do curso. 

 

3. O CURSISTA DEVERÁ 

3.1 Realizar o curso à distância, chamado: “Vigilância e controle de vetores de 

importância em saúde pública”, com carga horária de 45 horas. Outras 

disciplinas poderão ser oferecidas remotamente, caso haja necessidade. 

3.2. Ter disponibilidade de horário para participar de todos os encontros 

presenciais, na Universidade de Brasília. 

 

4. DA ESTRUTURA DO CURSO 

4.1. O curso está estruturado para ser desenvolvido na modalidade presencial e 

a distância. 
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4.2. Serão 01 (um) módulo com atividades a distância (online, utilizando a 

plataforma UNASUS) e 09 (nove) módulos, além da defesa de monografia, 

totalizando a carga horária de 360 horas a ser desenvolvida em 12 (doze) meses. 

 

5. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

5.1. As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso de 

Especialização em Entomologia Médica deverão ser efetuadas on line, entre 

20/07/2020 a 21/08/2020, por meio do link: 

https://questionarios.unb.br/index.php/461835?lang=pt-BR 

 

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. As etapas de seleção serão realizadas nas datas e horários que constam do 

item 8 deste edital que consta do Cronograma. 

6.2. O processo de seleção será composto por três etapas: 

6.2.1. 1ª Etapa - Avaliação da documentação exigida: Serão conferidos todos 

os documentos solicitados para a inscrição, sendo essa etapa de caráter 

eliminatório. As inscrições que não apresentarem todos os documentos serão 

indeferidas.  

6.2.2. 2ª Etapa - Avaliação do Currículo Lattes e Carta com a motivação do 

Candidato: Esta etapa é de caráter eliminatório e classificatório. Os aspectos 

avaliados no currículo levarão em consideração os comprovantes de formação 

e de produção dos últimos 05 (cinco) anos. Além disso, será avaliada a produção 

técnica e experiência do candidato e o interesse na realização do curso (Carta 

de motivação), especialmente no que tange a entomologia médica. Será 

atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) tanto à análise do Currículo quanto à Carta 

de motivação do Candidato. 

6.2.3. A Carta de motivação do Candidato é um texto redigido pelo próprio 

candidato no qual deve descrever, de forma sumária, seu percurso acadêmico e 

https://questionarios.unb.br/index.php/461835?lang=pt-BR
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profissional, destacando-se vínculos entre o referido percurso e o Curso de 

Especialização. O candidato deve elaborar justificativa para realização do curso 

a apontar perspectiva de utilização dos conhecimentos adquiridos ao longo dele. 

A Carta deve conter, ainda, indicação de tema/Problema relevante para 

desenvolver no Trabalho de Conclusão de Curso. A Carta de motivação do 

candidato deverá ser redigida em, no máximo, duas laudas, fonte Times New 

Roman, tamanho 12 e espaçamento entre as linhas de 1,15. O modelo da Carta 

está disponível no Anexo I. 

6.2.3. 3ª Etapa - Entrevistas: Será realizada entrevista de forma “remota” dos 

participantes para identificação do perfil e interesse em realizar o curso de 

especialização em entomologia médica. Essa etapa será de caráter 

classificatório.  

6.3. As entrevistas serão realizadas em plataformas on line e horário a serem 

divulgados na lista de homologação as inscrições. 

6.4. O resultado do processo seletivo será a média aritmética simples das notas 

obtidas na análise do currículo (Anexo II), da Carta de motivação do Candidato 

(Anexo III) e da entrevista. 

6.5. A classificação final obedecerá a ordem decrescente das notas finais (NF) 

dos candidatos. 

6.6. No caso de empate no resultado final, os critérios de desempate para a 

classificação dos candidatos obedecerão a seguinte ordem: 

6.7. Maior nota obtida na Carta de motivação do Candidato 

6.8 Maior nota obtida na entrevista; 

6.9. Maior nota obtida na análise do currículo; 

 

6.9. Serão considerados/as classificadas/os apenas as/os candidatos/as que 

alcançarem, no mínimo, a nota final 5,0 (cinco). As/os demais formarão cadastro 

reserva. 
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7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

7.1. O resultado provisório será publicado a partir do dia 01 de setembro de 2020, 

no endereço eletrônico e na página: http://www.nesp.unb.br/, de acordo com 

cronograma estabelecido no item 8 deste edital. Não serão fornecidos resultados 

por telefone. 

7.2. O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado e 

justificado, conforme modelo disponível no Anexo IV. Os recursos deverão ser 

encaminhados ao Coordenador do Curso pelo e-mail marcos.obara@gmail.com, 

de acordo com cronograma estabelecido no item 8 deste edital. 

7.3. A interposição de recurso ao resultado preliminar deste processo seletivo 

deverá ser feita pelo próprio candidato. 

7.4. Caso ocorra desistências de candidatas/os selecionadas/os, outras/os 

poderão ser chamadas/os a ocupar as vagas remanescentes, de acordo com a 

ordem classificatória.  

7.5. O resultado final do processo seletivo e a classificação dos candidatos ao 

Curso serão divulgados no endereço eletrônico http://www.nesp.unb.br/, de 

acordo com cronograma estabelecido no item 8 deste edital. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

8.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do 

processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam 

na tabela abaixo: 

DATA ETAPA 

20/07/2020 a 21/08/2020 Período de inscrições 

24/08/2020 (data provável) Homologação das inscrições 

Até 25/08/2020, às 23h59 Recurso à homologação das inscrições 

27/08/2020 a 28/08/2020 Seleção dos candidatos 
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01/09/2020 Divulgação do resultado preliminar da seleção 

Até 03/09/2020, as 23h59 Recurso ao resultado preliminar da seleção 

08/09/2020 Divulgação do resultado final 

09/09/2020 a 16/09/2020 Período de matrículas 

25/09/2020 Abertura e início das aulas 

 

 

9. DA MATRÍCULA 

9.1. As/os candidatas/as selecionadas/os serão matriculados, obrigatoriamente 

nos dias informados no cronograma estabelecido no item 8 deste edital. 

9.2. A matrícula somente poderá ser efetuada com a apresentação completa da 

documentação mencionada no ato da inscrição. 

9.3. É vedado o trancamento parcial de matrícula no Curso de Especialização 

em Entomologia Médica, sendo permitido apenas de forma definitiva. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o 

candidato que: 

10.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das 

etapas da seleção. 

10.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 

estipuladas neste Edital. 

10.1.3. Não confirmar a sua participação no Curso, na data especificada neste 

edital, no caso de ser selecionado. 

10.2. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá, apenas 

para vistas, na Secretaria do Programa por um período de até 3 (três) meses 

após a divulgação do resultado final. Findo este período, a documentação será 
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inutilizada, salvo se o candidato providenciar envelope endereçado e pagamento 

das taxas postais para sua devolução via correio, ou recolher pessoalmente sua 

documentação.  

10.3. As despesas com a participação nos encontros presenciais do curso, em 

caso de aprovação, correrão por conta da/o candidata/o. 

10.4. A candidata/o não terá direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou 

ressarcimento de despesas por parte da UnB. 

10.5. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 

Especialização em Entomologia Médica, conforme as suas competências. 

10.6. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as 

normas estabelecidas neste Edital.  

10.7 Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do correio eletrônico: 

marcos.obara@gmail.com ou do telefone: (61) 98132-1514. 

 

Brasília - DF, 09 de julho de 2020. 

 

Marcos Takashi Obara 

Coordenador do Curso de Especialização em Entomologia Médica da 

Universidade de Brasília 
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ANEXO I – MODELO CARTA DE MOTIVAÇÃO 
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ANEXO II – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

Item 
Pontuação 

por item 

Pontuação 

máxima 

Pontuação 

total 

Atuação profissional em serviços de saúde 

(pontuação por ano completo). 
0,5 3,0 

 

Desenvolvimento de projetos na área do 

curso ou correlatas (pontuação por projeto). 
0,5 1 

 

Organização de eventos na área do curso. 0,5 0,5  

Participação em evento técnico ou científico 

na área do curso. 
0,5 0,5 

 

Artigos publicados ou aceitos (devidamente 

comprovados pela editoria do periódico) em 

periódicos científicos da área do curso ou 

correlatas. 

0,5 2 

 

Livros ou Capítulos de Livros na área do 

curso ou correlatas. 
0,5 1 

 

Texto publicado em boletins ou jornais. 0,5 1  

Produção técnica na área do curso 

(Assessoria ou Consultoria na área do curso 

ou correlata, Pareceres, Relatório técnico, 

Participação em entrevistas ou programas 

de rádio, tv). 

0,5 1 

 

NOTA FINAL  

AVALIAÇÃO DA COMISSÃO  

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste formulário são 

verdadeiras E que concordo com as normas estabelecidas no Edital de Seleção. 

 

Brasília, _____ de _________________ de 2020. 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO III – CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DA CARTA DE 

MOTIVAÇÃO E ENTREVISTA DO CANDIDATO E ENTREVISTA 

 

Critério 
Pontuação 

máxima 

Trajetória profissional em serviços de saúde. 1,0 

Envolvimento acadêmico e profissional com a área do curso. 1,0 

Justificativa apresentada pelo candidato para realização do curso. 3,0 

Perspectiva de utilização dos conhecimentos adquiridos no curso. 2,0 

Capacidade do candidato de escolher e definir um tema/Problema 

relevante para desenvolver no Trabalho de Conclusão de Curso. 
2,0 

Organização e zelo com a forma de apresentação da Carta. Uso 

correto da língua portuguesa. 
1,0 

Pontuação máxima 10 

 

 

Critério 
1,00 

Excelente 

0,75 
Muito 

bom 

0,50 

Bom 

0,25 

Regular 

0,0 

Ruim 
Pontuação 

 

Expectativas acadêmicas e profissionais       

Prioridade e disponibilidade       

Conhecimentos específicos       

Clareza e objetividade       

Relevância do tema a ser desenvolvido no 

Trabalho de Conclusão de Curso 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Eu, __________________________________________, portador do documento de 

identidade nº______________, inscrição nº______________, para concorrer a uma 

vaga no processo seletivo para o “Curso de Especialização em epidemiologia para 

vigilância e controle do Aedes aegypt e de arboviroses” apresento recurso junto à 

Coordenação do referido Curso contra decisão relativa ao processo seletivo. 

Decisão objeto de contestação:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________ (explicitar item do Edital que considera descumprido e a decisão 

que está contestando).  

 

Justificativa fundamentada e solicitação (limite máximo de 250 palavras). Se necessário, 

anexar documentos ou outras fontes externas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


