
 
EDITAL SELEÇÃO PARA INGRESSO-2008 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

NÍVEL MESTRADO  
 

 
 

Curso recomendado pela CAPES n° 42003016030P8 em 08/2007 
 
 
    De ordem da Diretora da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia da UFPel, e , de 
acordo com o regimento Stricto Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, a 
Coordenação do Mestrado em Enfermagem, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o processo de seleção dos candidatos ao referido mestrado (Área de 
concentração: Práticas Sociais em Enfermagem e Saúde), nos termos estabelecidos 
neste Edital. 
 
 
 
Área de Concentração / Linhas de Pesquisa 
 
Área de concentração: PRÁTICAS SOCIAIS EM ENFERMAGEM E SAÚDE 
 
Descrição / Caracterização: 
Consiste em realizar estudos a partir da premissa de que a enfermagem constitui-se 
numa prática social em saúde, balizada por um processo de formação que se reflete e se 
materializa nos serviços de saúde. Engloba estudos no campo das práticas sociais de 
gestão e avaliação em educação, enfermagem e saúde, bem como, práticas de atenção 
em saúde e enfermagem.  
 
Relação das linhas de pesquisa: 
 
Linha 1. Práticas de Gestão, Educação, Enfermagem e Saúde 
Ementa: compreende estudos sobre a organização, gestão e avaliação do trabalho em 
enfermagem e saúde e das práticas de formação e avaliação em enfermagem e saúde, 
com ênfase em:  

• Trabalho em saúde e enfermagem; 
• Vigilância a saúde incluindo processo de trabalho;  
• Modelos assistenciais incluindo estratégias da atenção básica e saúde mental; 
• Avaliação de serviços de saúde e enfermagem; 
• Educação e saúde ambiental; 
• Universidade e formação em saúde; 
• Práticas pedagógicas e de avaliação na formação de profissionais de saúde. 

 
Docentes Permanentes: Luciane Prado Kantorski, Rita Maria Heck, Luiz Augusto 
Facchini, Álvaro Moreira Hypólito, Valéria Cristina Christello Coimbra, Maira Buss 
Thoferhn. 
Docentes Colaboradores: Rosa Lia Barbieri, Maria Cecília Lorea Leite 
 
 

  



Linha 2. Práticas de Atenção em Enfermagem e Saúde 
Ementa: Compreende estudos sobre as práticas de atenção em enfermagem e saúde 
relacionadas a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação na área da saúde com 
ênfase em: 

• Saúde e nutrição em diferentes fases da vida; 
• Atenção integral a saúde da criança, saúde da mulher, as condições crônicas de 

saúde, no envelhecimento; 
• Interações sociais e familiares; 
• Família e condições crônicas de saúde; 
• Atenção em enfermagem e saúde.  

 
Docentes Permanentes: Eda Schwartz, Denise Petrucci Gigante, Denise Silva Silveira 
e Maria da Glória Santana. 
Docentes Colaboradores: Celmira Lange. 
 
 
 
I - PROCESSO SELETIVO 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
Podem ser candidatos ao Curso de Mestrado em Enfermagem os portadores de diploma 
de nível superior em Enfermagem e áreas afins. 
 
Documentos para inscrição: 
 
1. As inscrições ao Exame de Seleção para o Curso de Mestrado em Enfermagem 
estarão abertas no período de 22 de outubro a 22 de novembro de 2007, das 14:00 às 
17:00 hs, na Secretaria de Pós-graduação da Unidade, Rua XV de novembro n° 209. 
 
2. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição, obtido na Secretaria de 
Pós-graduação e na home-page do Curso (www.ufpel.edu.br/feo). O requerimento de 
Inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$100,00 a ser 
recolhido junto ao Banco do Brasil - Agência 3124-0 -Conta corrente 8.889-7. 
 
 
b) Curriculum Vitae Lattes (modelo CNPq, padrão ABNT) impresso e documentado, 
devendo ser impresso diretamente da Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br). 
Por documentado entende-se que o candidato deve anexar cópia ordenada e numerada 
dos documentos ou certificados que comprovem os dados fornecidos no currículo. A 
ordem deverá ser apresentada no modelo de pontuação do curriculum conforme anexo 
contido neste edital. Não será homologada a inscrição do candidato cuja documentação 
não estiver ordenada. 
 
 c) Fotocópia autenticada do diploma de curso superior ou atestado de que está              
cursando o último semestre de graduação. Os candidatos que apresentarem atestado 
comprovando sua situação como formandos deverão, obrigatoriamente, apresentar 
Atestado de Conclusão do Curso de Graduação ou Diploma, por ocasião da matrícula.  

http://www.ufpel.edu.br/feo
http://lattes.cnpq.br/


 d)Fotocópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 
 
 e) Fotocópia autenticada da carteira de identidade, CPF, do titulo de eleitor, do 
Certificado de Reservista e da Certidão de Casamento, em caso de mudança de nome 
(autenticadas). 

 
 f) Duas fotos 3x4. 
 
 g) Memorial Descritivo:  
 
 O memorial visa oferecer à Comissão de Seleção um perfil da trajetória 

acadêmica e profissional do candidato, bem como seus objetivos e expectativas 
com relação ao curso. O memorial é um texto em que o candidato apresenta uma 
reflexão sobre suas experiências de trabalho e/ou estudo. A partir dessa reflexão, 
o candidato explicita as razões que o levará a buscar o Mestrado em 
Enfermagem da UFPel. 

 Na primeira parte, o candidato deve expor os aspectos mais relevantes de sua                               
trajetória de estudo e trabalho, analisando-os criticamente em relação à sua 
opção pelo curso de mestrado. 

 A partir dessa análise, na segunda parte, o candidato deve apresentar, de forma              
sucinta, a temática que pretende investigar, reflexões teóricas apoiadas em 
literatura da  área, devidamente referenciada, e seus interesses e propósitos de 
pesquisa e linha de  pesquisa definida. 

 O texto não poderá exceder 5 (cinco) páginas, digitadas em espaço 2, fonte 
Times  New Roman, corpo 12, papel A4 e margem 2,5cm. 

 
3. Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente À Secretaria do Curso 
poderão se inscrever por envio de toda documentação e do requerimento de inscrição 
por Correio (SEDEX), desde que seja respeitada a data limite de postagem de 20 de 
novembro de 2007. Não serão aceitas as inscrições enviadas após esta data. 
 
4. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 
houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 
 
5. Informações: 
 
- Telefone: ( 53) 3278.6475  
- Endereço: Rua XV de Novembro, n° 209 – Centro 
   CEP: 96.015-000        Pelotas/RS 
- E-mail: mestrado.enfer@ufpel.edu.br 
 
 
II - PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E INGRESSO: 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem oferecerá 13 vagas, conforme 
disponibilidade de vagas de orientadores por linha de pesquisa. 
 

mailto:mestrado.enfer@ufpel.edu.br


O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira etapa da seleção constará 
de prova escrita e análise do curriculum vitae. A prova escrita é eliminatória. A segunda 
etapa  constará de análise do memorial descritivo e da realização de entrevista.  
 Serão selecionados os candidatos que obtiverem as maiores médias ponderadas, 
conforme os seguintes quesitos: 
 
 

QUESITO PESO 
 

Prova Escrita 3,0 
Curriculum Vitae 3,0 

Memorial Descritivo 2,0 
Entrevista 2,0 

  
 
PROVA ESCRITA: A pontuação da prova escrita é de 0 a 10. Será sorteado, no dia, da 
prova escrita, um dos temas sugeridos na listagem indicada. O candidato dissertará 
sobre o tema sorteado em no máximo duas páginas. 
 
 
Temáticas da Prova Escrita:  
 
- Atenção em enfermagem e saúde a indivíduos, famílias e grupos. 
- Educação em enfermagem e saúde. 
- Modelos assistenciais em saúde e enfermagem. 
- Gestão e Avaliação em Enfermagem e Saúde. 
 
Sugestões de leitura: Artigos divulgados nos periódicos de Enfermagem e áreas afins 
listados na home page: http://qualis.capes.gov.br 
 

 
Itens que serão levados em consideração na avaliação da prova escrita: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITENS DE 

AVALIAÇÃO 
 

 
PONTOS 

Raciocínio Lógico 
 

2,0 

Consistência e 
Coerência da 

Argumentação 

2,0 

Análise Critica 
 

2,0 

Capacidade de Síntese 
 

2,0 

Redação 
 

2,0 



ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE MODELO LATTES:  
A pontuação é de 0 a 10.  
 

MODELO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULO: 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
NOME: 
 

PONTUAÇÃO 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA  
 

PONTOS QUANTIDADE PONTOS 
TOTAL 

2.1 - Especialização e/ou residência (360h ou 
mais) 
 

5,0 até 10,0   

2.2 - Licenciatura em Enfermagem 2,0 
 

  
 

2.3 – Outro(s) curso(s) de graduação 2,0   

2.4 - Monitoria de disciplina e Projeto de Extensão  
(Bolsa) 

2,0/ano 
até 6 pontos 

  
 

2.5 - Monitoria de disciplina e Projeto de Extensão  
(Voluntário) 

1,0/ano 
até 3 pontos 

  

2.6 - Iniciação cientifica (Bolsa) 5,0/ano 
Até 10 
pontos 

  

2.7 – Estágio Voluntário Extra-Curricular ou 
Remunerado 

0,5 cada 
60hs até 2 

pontos 
 

  
 

 SUB 
TOTAL: 

  
35 

3. ATIVIDADES PROFISSIONAIS  
3.1 - Experiência Profissional: (especificar local de 
trabalho, tipo de atividade exercida e período) 

 

Assistência 1,0/ano 
até 5 

pontos 

  

Docência em nível fundamental, médio e superior 1,5/ano 
até 6 

pontos 

  

3.2 - Atividades de Administração 
 

 

3.2.1 - Cargos de chefia nos Serviços de 
Enfermagem 

0,5/ano 
até 1,5 
pontos 

  

3.3 - Assessorias e Consultorias 0,5 cada 
até 1,0 
pontos 

  

3.4 – Aprovação em Concurso Público para o 
Ensino Superior ou Serviços de Saúde  

0,1 cada 
até 0,5 
pontos 

  

3.5 – Participação em Bancas Examinadoras de 
Concurso na Área de Enfermagem e Saúde 

0,5 cada 
até 1,0 
pontos 

  

3.6 – Participação em Bancas Examinadoras 
(TCC, Especialização) 

0,5 cada 
até 1,0 
pontos 

  

3.10 – Assessoria de campo prático 0,5 cada 
60hs até 

1,0 
pontos 

  



 
 

 PONTOS QUANTIDADE PONTOS 
FINAL 

4. ATIVIDADE DE PESQUISA E 
PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTIFICA  

 

4.1 – Artigo publicado em periódico indexado 
Qualis** Internacional 

3,0 cada até 
9,0 pontos 

  

4.2 - Artigo publicado em periódico indexado 
Qualis** Nacional 

2,5 cada até 
7,0 pontos 

  

4.3 – Artigo publicado em periódico não indexado, 
c/ identificação do ISSN 

2,0 cada até 
4,0 pontos 

  

4.4 – Autoria de livro com ISBN e/ou Conselho 
Editorial 

1,5 cada até 
3,0 pontos 

  

4.5 – Autoria de Capitulo de livro c/ ISBN e/ou 
Conselho Editorial 

1,0 cada até 
2,0 pontos 

  

4.6 - Autoria de manual técnico  0,5 cada até 
1,0 pontos 

  

4.7 – Participação em etapas de pesquisa (Ex: 
digitação, coleta de dados, etc) 

0,5 cada até 
1,0 pontos  

  

4.8 – Membro de Núcleos de Pesquisa 1,0 cada   
4.9 – Resumos publicados em anais (resumos) 0,5 cada até 

2,5 pontos 
  

4.10 - Resumos publicados em anais (resumos 
expandidos) 

0,5 cada até 
3,0 pontos 

  

4.11 – Trabalhos apresentados em eventos 
internacionais (oral) 

1,0 cada até 
2,0 pontos 

  

4.12 - Trabalhos apresentados em eventos 
nacionais (oral) 

0,5 cada até 
1,0 pontos 

  

4.13 – Apresentação de pôster  0,5 cada até 
1,0 pontos 

  

4.14 – Conferências e palestras proferidas; 
participação em mesas redondas, cursos 
ministrados em eventos científicos 

0,1 cada até 
0,5 pontos 

  

4.15 – Inventos e adaptações tecnológicas na saúde 
(patenteados) 

1,0 cada   

4.16 – Produção técnico/científica de vídeo, filmes 0,5 cada   
4.17 - Produção técnico/científica de software 1,0 cada   
4.18 – Orientações de trabalhos (TCC, 
Especialização) 

0,5 cada até 
1,5 pontos 

  

4.19-Co-orientações (TCC, Especialização) 0,25 cada até 
1,0 pontos 

  

4.20- Orientação ou revisão de resumos 0,25 cada até 
0,5 pontos 

  

4.21–Trabalhos científicos premiados (destaques, 
menção honrosa, etc) 

0,5 cada 
 

  

 
*Artigos, livros e capítulos aceitos para publicação 
deverão ser acompanhados da carta de aceite da 
revista ou editora ou em avaliação. 
** Será considerado na análise o Qualis/CAPES 
(http://qualis.capes.gov.br) vigente no período da 
seleção.  

 
 
SUB 

TOTAL: 44 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

5 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

 SUB 
TOTAL:

17 

  

 

http://qualis.capes.gov.br/


CIENTIFICOS  
 
5.1 – Presidente da Comissão Organizadora 1,0 ponto   
5.2 – Membro de Comissão Organizadora 
(colaboradores) 

0,5 ponto   

5.3 – Membro Efetivo em Eventos Científicos  0,1 cada até 0,5 
pontos 

  

5.4 – Membro Efetivo de Cursos de Atualização 
ou Aperfeiçoamento 

0,2 cada 15hs 
até 1 ponto 

  

 SUB 

TOTAL: 3,0 
 

 

 
6 – OUTROS DADOS RELEVANTES, SERÁ 
AVALIADO A CRITERIO DA COMISSÃO 
DE AVALIAÇÃO 

Até 1,0 ponto  

 SUB 

TOTAL: 1,0 

 

 
 

  
TOTAL 
 

 

 NOTA FINAL 
 

 

 
 
ENTREVISTA: A entrevista será feita em grupos de até 10 candidatos, com discussão 
do memorial descritivo e currículo vitae. A pontuação da entrevista é de 0 a 10. 
 
III - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
- As provas serão obrigatórias, eliminatórias e classificatórias. 
- Em caso de empate terá prioridade o candidato que tiver obtido o conceito mais alto na 
prova escrita. 
- Não haverá segunda chamada. 
- O candidato tem até 72 horas após publicação do resultado de cada uma das etapas, se 
discordando desse, para recorrer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem-Nível Mestrado e/ou aos órgãos competentes. 
- A listagem final com os resultados das provas estará à disposição dos candidatos na 
Secretaria do Programa, no dia 17/12/07 e na página www.ufpel.edu.br/feo. 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Mário Sérgio Medeiros Pires  Profª. Drª. Rita Maria Heck 
    Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação                  Coordenadora Pró-Tempore  do Programa 

     PRPPG/UFPEl                          de Pós-Graduação em  Enfermagem  
                                                                         FEO/UFPel 
                                                                                                                                                                    

http://www.ufpel.edu.br/feo

