
 

Descrição do programa 

Apesar dos esforços generalizados e dos notáveis sucessos na prevenção e tratamento do 

paludismo, a sustentação da redução da carga da doença continua a ser um importante 

desafio global. Os esforços de tratamento e prevenção, tais como o tratamento de 

medicamentos, controlo de vectores e redes mosquiteiras, são afectados por desafios, 

incluindo a falta de dados de vigilância adequados. Os Programas Nacionais de Controlo do 

Paludismo (PNMCP) estão continuamente a melhorar os sistemas de recolha de dados 

críticos sobre a vigilância, cobertura e eficácia das intervenções contra o paludismo. A 

modelização matemática e as análises geoespaciais são oportunidades para tirar partido 

das fontes de dados existentes e emergentes, extraindo conhecimentos dos dados 

entomológicos, epidemiológicos e de intervenção para informar a tomada de decisões 

nacionais e regionais.   

O programa de formação de doutoramento MaModAfrica estabelecido no AIMS através do 

financiamento da Fundação Bill&Melinda Gates reforçará a especialização em modelação 

matemática e estatística aplicada da malária entre as instituições académicas africanas, 

com particular incidência nos desafios de monitorização e implementação enfrentados pelos 

NMCPs. Este programa de formação de doutoramento proporcionará aos cientistas 

africanos emergentes a oportunidade de conduzir investigação na vanguarda da 

modelização da doença, e trabalhar para um grau de doutoramento no âmbito de um 

programa de formação de alta qualidade baseado numa instituição africana, inserido numa 

rede cooperativa de instituições internacionais.  

Este programa transdisciplinar centrar-se-á em abordagens de modelização de vanguarda 

impulsionadas por questões do mundo real na saúde pública para reduzir o fardo do 

paludismo em África. É construído no entendimento de que abordagens impactantes na 

modelação do paludismo requerem conhecimentos técnicos especializados (por exemplo, 

matemática, estatística, computação e ciência de dados), a capacidade de formalizar 

problemas provenientes de campos experimentais (por exemplo, parasitologia, entomologia, 

saúde pública, e epidemiologia) e comunicar eficientemente sobre o processo de modelação 

e os modelos com os NMCPs.  

O Consórcio MaModAfrica, oferecerá oito posições de doutoramento totalmente financiadas 

neste prestigioso novo programa de doutoramento. A maioria dos estudantes recrutados 

estará sediada nos nossos três países de foco (Ruanda, Benin, e Moçambique) em parceria 

com universidades e instituições de investigação em toda a África e a nível global. O 

programa visa formar futuros modelistas africanos, que terão impacto em toda a academia, 

indústria, educação, e governo.  

Os candidatos podem escolher de uma lista de tópicos de investigação propostos, e o 

MaModAfrica Consortium ajudará na construção de uma equipa de supervisão em torno 

destes tópicos. Alternativamente, os candidatos podem sugerir os seus próprios tópicos de 

investigação, juntamente com uma equipa de supervisão proposta. Dependendo do tópico, 

os candidatos inscrever-se-ão em programas de pós-graduação apropriados das nossas 

universidades parceiras. Os estudantes seleccionados começam em Outubro de 2023. 

  



 

Informação para candidatos 

Critérios de elegibilidade  

- Mestrado ou equivalente (concluído até Setembro de 2023) em campos quantitativos 

relevantes (por exemplo, matemática, estatística, informática, engenharia, física, 

bioinformática, econometria, epidemiologia de doenças infecciosas) 

- Potencial de investigação evidenciado pelo desempenho académico e envolvimento em 

actividades académicas relevantes  

- Ser um nacional africano; cidadania ou residência permanente no país em foco é uma 

vantagem  

- Proficiência linguística na(s) língua(s) falada(s) do(s) país(es) em foco   

- Excelentes capacidades de escrita e comunicação  

- Disponibilidade e capacidade de viajar (cursos de formação, colaborações, conferências)  

- As candidatas femininas são altamente encorajadas  

Resumo  

- Duração do programa: 3 anos  

- Totalmente financiado (bolsa, equipamento, seguro de saúde, custos de mudança, 

participação em conferências, custos directos para a instituição graduada, tais como 

propinas e taxas de inscrição)  

- Equipas de supervisão internacional de instituições de investigação de renome  

- Tópicos de investigação que expandem os limites da modelização do paludismo   

- Data limite de aplicação: 17 de Março de 2023 

- Início do programa: Outubro 2023  

Supervisão  

Os candidatos são orientados por uma equipa de supervisão de 2-4 supervisores, formando 

uma parceria entre instituições de ensino superior em África e internacionalmente. Cada 

equipa de supervisão deve ser constituída por pelo menos um supervisor afiliado ou a 

trabalhar em estreita colaboração com um NMCP, e um supervisor afiliado com a instituição 

graduada.  

A equipa de supervisão será formada durante a Fase 2 do processo de candidatura em 

comunicação com os candidatos pré-seleccionados, o conselho de administração da 

MaModAfrica, e potenciais supervisores. Os candidatos têm a possibilidade de sugerir a sua 

própria equipa de supervisão.  

Tópicos de investigação  

Os candidatos podem seleccionar a partir de uma lista de tópicos de investigação sugeridos 

pelos principais investigadores na sua área. Cada candidato pode escolher, no máximo, dois 



 

tópicos e classificá-los por preferência. Em alternativa, os candidatos podem sugerir os seus 

próprios tópicos de investigação. Os candidatos pré-seleccionados serão colocados em 

contacto com as equipas de supervisão que propuseram os seus tópicos seleccionados para 

discussão de ideias de investigação mais concretas na Fase 2 do processo de candidatura.  

Componentes de formação  

Todos os candidatos serão convidados a participar numa escola de formação intensiva no 

primeiro ano do programa, organizada pela MaModAfrica na AIMS-Senegal. Aqui, os 

candidatos adquirirão competências relevantes para a sua investigação e alargarão os seus 

conhecimentos na área da modelação de doenças aplicadas através de um pequeno 

número de cursos centrais intensivos ministrados por investigadores internacionais de topo.  

O programa planeia proporcionar oportunidades de formação contínua virtualmente e/ou 

pessoalmente. As componentes de formação adicional podem incluir (mas não estão 

limitadas a):  

- Seminários guiados e grupos de leitura  

- Participação em cursos de competências transferíveis (escrita académica, competências 

de apresentação, curso de metodologia de investigação)  

- Participação em reuniões translacionais com especialistas em saúde pública (NMCP, etc.)  

- Concepção e entrega de um mini-curso (alunos de doutoramento seniores) 

  



 

Directrizes de aplicação  

A candidatura deve ser submetida através do formulário online do Google fornecido no sítio 

web. É necessário ter uma conta de gmail para poder submeter a sua candidatura.  

Antes de iniciar o processo de candidatura, por favor certifique-se de preparar os seguintes 

documentos em formato pdf:  

- Currículo actualizado (duas páginas no máximo, 10Mo tamanho máximo)  

- Transcrições de registos académicos (nível de licenciatura e mestrado, todos em um pdf, 

10Mo tamanho máximo), 

e as seguintes informações:  

- Nome, filiação e endereço de e-mail de duas pessoas que podem fornecer uma carta de 

apoio, se solicitado pela MaModAfrica 

- A sua motivação para prosseguir um doutoramento em geral? Aqui, pode também 

mencionar planos para a sua futura carreira (1500 caracteres no máximo) 

- Escolha dos tópicos (dois tópicos no máximo com classificação, e/ou o seu próprio tópico)  

- Direcções de investigação em que está mais interessado e porquê? Justifique por que 

razão está qualificado para prosseguir a investigação nesta área. Aqui, pode também 

comentar a sua razão para escolher o tema de investigação seleccionado acima (3500 

caracteres no máximo) 

- Fontes de financiamento adicionais (se existirem)  

Após o envio, pode optar por receber um e-mail com um resumo da sua candidatura para a 

sua conta de gmail. Poderá editar a sua candidatura até à data limite do convite. 

Dados de contacto para candidatura: application-mamodafrica@nexteinstein.org 

https://forms.gle/JRxXWXsDUbzsfDVc6
https://forms.gle/JRxXWXsDUbzsfDVc6
mailto:application-mamodafrica@nexteinstein.org

