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First course of post graduation of medical 
area in Brazil

The course of post graduation (master’s and doctor’s 
degrees) in infectious and parasitic diseases of Federal 
University of Rio De Janeiro (UFRJ) was the first one of medical 
area in Brazil credentialed by Federal Council of Education 
and classified with maximum concept by Coordination of 
Staff Improvement of Superior Level/National Council of 
Scientific and Technological Development (CAPES/CNPq) 
system. Since its creation until today, it already has formed 
more than a hundred of masters and doctors, performing in 
several universities and services of public health in Brazil 
and in foreign countries.

Created in 1970, the course has contributed for 
Brazilian medical science throughout these 39 years 
of existence, having kept level “A” in all the evaluations 
accomplished by CAPES, as master’s as doctor’s degrees. It 
is one of few courses of post graduation of Medicine College 
duly consolidated.

The Department of Preventive Medicine (DMP) of 
UFRJ Medicine College comprises Infectious and Parasitic 
Diseases (DIP) areas and Collective Health. It is located 
in the first floor of UFRJ Universitarian Hospital building. 
The department is responsible for DIP teaching and for 
disciplines of areas of Collective Health (health and work, 
epidemiology and administration and planning). It has 
essential importance in medical area, in graduation and 
post graduation teachings, in research and extension, 
expanding itself, in terms of contribution to teaching 
and inquiry through several areas and disciplines of the 
proper college of medicine and other units of UFRJ. Its 
importance increased with the appearing of emergent 
infectious diseases (as AIDS, dengue and cholera) 
or re-emergent (as measles) and, with new resulting 
problems, as the recrudescence of tuberculosis and the 
lack of proposals to malaria control.

Primeiro curso de pós-graduação da área 
médica no Brasil

O curso de pós-graduação (mestrado e doutorado) em 
doenças infecciosas e parasitárias da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) foi o primeiro da área médica 
credenciado no Brasil pelo Conselho Federal de Educação e 
classificado com o conceito máximo pelo sistema Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CAPES/CNPq). Desde sua criação até hoje já formou mais 
de uma centena de mestres e doutores, atuantes em diver-
sas universidades e serviços da saúde pública no Brasil e 
no exterior.

Criado em 1970, o curso tem contribuído para a ciên-
cia médica brasileira ao longo desses 39 anos de existência, 
mantendo nível A em todas as avaliações realizadas pela 
CAPES, tanto do mestrado quanto do doutorado. É um dos 
poucos cursos de pós-graduação da faculdade de medicina 
devidamente consolidado.

O Departamento de Medicina Preventiva (DMP) da 
Faculdade de Medicina da UFRJ compreende as áreas de 
Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) e de Saúde Coleti-
va. Está localizado no primeiro andar do prédio do Hospital 
Universitário da UFRJ.

O departamento é responsável pelo ensino de DIP e das 
disciplinas das áreas de Saúde Coletiva (saúde e trabalho, 
epidemiologia e administração e planejamento). Tem impor-
tância capital na área médica, no ensino de graduação e pós-
graduação, na pesquisa e na extensão, expandindo-se, em 
termos de colaboração na docência e investigação, por di-
versas áreas e disciplinas da própria faculdade de medicina 
e de outras unidades da UFRJ. Esta importância aumentou 
ainda mais com o surgimento das doenças infecciosas emer-
gentes (como a AIDS, a dengue e a cólera) ou reemergentes 
(como o sarampo) e dos novos problemas decorrentes, como 
o recrudescimento da tuberculose e a falência das propostas 
de controle da malária.




