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 EDITAL DE SELEÇÃO PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS 
 

CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 2014 
 

De ordem do Reitor da Universidade Federal de Pelotas, em conformidade 
com o Regimento Stricto Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a 
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o processo de seleção dos candidatos Estrangeiros ao 
Curso de Doutorado em Enfermagem, nos termos estabelecidos neste Edital. 

 
      Área de concentração: PRÁTICAS SOCIAIS EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

 
Consiste em estudos a partir da premissa de que a enfermagem constitui-se 

numa prática social em saúde, contextualizada nos serviços de saúde e na inclusão 
social e cidadã. Engloba estudos e modelos no campo das políticas sociais e de atenção, 
promoção, organização, gestão e avaliação em enfermagem e saúde. 
 
Relação das linhas de pesquisa: 
 
Linha 1. Enfermagem em saúde mental e saúde coletiva 
 
Ementa: compreende estudos sobre organização do trabalho em saúde, implementação e 
avaliação de serviços, englobando as questões mais amplas do campo da saúde e suas 
interfaces com temas específicos, como saúde mental e saúde coletiva. Estudos de 
avaliação de ações, programas, serviços no interior das políticas públicas de saúde e das 
práticas sociais; monitoramento e avaliação de serviços substitutivos ao modelo 
tradicional de saúde tais como: a Estratégia da Saúde da Família; Centros de Atenção 
Psicossocial. Promover estudos e pesquisas sobre as práticas em saúde mental e saúde 
coletiva, seus referenciais teóricos, resgatando o individuo, sua família e a comunidade 
a qual integra. 
Docentes permanentes: Luciane Kantorski, Valéria Coimbra, Roxana Gonzales, Vanda 
Jardim e Michele Mandagará. 
 
Linha 2. Práticas, saberes e cuidado na saúde e enfermagem, no sistema familiar e 
contexto rural 
 
Ementa: compreende estudos sobre práticas, saberes e cuidado na saúde e enfermagem, 
no sistema familiar e contexto rural. Enfatiza à complexidade do cuidado, considerando 
os aspectos biológicos, político-social e cultural, visando à sustentabilidade. Investiga e 
desenvolve ações de promoção da cidadania e saúde, de forma integral e contínua, 
objetivando com isso melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, famílias e 
comunidade. 



Docentes permanentes: Rita Heck, Rosa Lía Barbieri, Eda Schwartz, Sonia Meincke, 
Rosani Muniz e Maria Elena Guanilo, Marilu Soares, Celmira Lange. 
 
Linha 3. Processo de Trabalho em Saúde, Educação e Enfermagem 
 
Ementa: Compreende estudos sobre a organização, gestão e avaliação de serviços de 
saúde, processo de trabalho em enfermagem e saúde. Investiga as práticas de educação e 
saúde. 
Docentes permanentes: Álvaro Hypólito, Luiz Augusto Facchini, Maira Buss, e 
Simone Amestoy, Elaine Thumé. 
 
I - DA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições ao Exame de Seleção de Estrangeiros para o Curso de Pós-Graduação em 
Enfermagem da UFPel estarão abertas no período de 18 de novembro  a 20  de  
novembro de 2013. 
 
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por Correio via ENCOMENDA 
EXPRESSA , endereçadas para: Secretaria Integrada do Curso, na Rua Gomes Carneiro, 
nº 1 · Centro · CEP 96010-610 · sala 204 - Pelotas, Rio  Grande do Sul - Brasil . 
 
1- Poderão inscrever-se como candidatos (as) para o curso de doutorado os portadores 
de título de mestre, reconhecido no país de origem do candidato, ou candidatos que 
apresentem documento comprobatório do respectivo curso atestando que o candidato é 
concluinte. 
 
2- É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página 
http://www.ufpel.edu.br/prppg/admin/uploads/docs/649546bc30.doc, no qual o(a) 
candidato(a) fará opção referente à Linha de Pesquisa do Curso (Enfermagem em 
saúde mental e saúde coletiva, Práticas, saberes e cuidado na saúde e enfermagem, 
no sistema familiar e contexto rural, Processo de Trabalho em Saúde, Educação e 
Enfermagem) onde não é necessário preencher a parte do formulário que fala sobre 
referência de duas pessoas e nem endereço para envio da documentação. 
  
2.1 Para inscrição na seleção no curso de doutorado o requerimento de Inscrição 
deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do Diploma de Mestre, reconhecido  no  pais de origem  ou atestado de 
que está concluindo. Os candidatos que apresentarem atestado comprovando sua 
situação como concluintes deverão, obrigatoriamente, apresentar Atestado de 
Concluintes ou cópia de ata de defesa, estes deverão ser substituídos no ato de 
efetivação da matrícula. 
 
b) Curriculum Vitae Resumido - Anexar copia de produção cientifica como:  
publicação  de artigos, livros,  capítulos de livro e resumo  expandido  . 
 
c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado. 
 
d) Fotocópias da Carteira de Identidade, Passaporte, Fotocópia de documento de 
Registro Profissional e Carteira de Identificação e Certidão de Casamento, em caso 
de mudança do nome. 

http://www.ufpel.edu.br/prppg/admin/uploads/docs/649546bc30.doc


 
e) Duas fotografias 3x4. 
 
f) Fotocópias do passaporte 
 
g) Anteprojeto de tese ESCRITO EM PORTUGUES  OU  ESPANHOL  (até 15 páginas 
digitadas em espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, corpo 12, papel A4, margens 
2,5 cm). 

3- Os candidatos devem se inscrever enviando toda a documentação e o requerimento 
de inscrição via Correio (Sedex) ou via Correio ENCOMENDA EXPRESSA , 
endereçadas para: Secretaria Integrada do Curso, na Rua Gomes Carneiro, 1 · Centro · 
CEP 96010-610 · sala 204 - Pelotas, Rio Grande e do Sul,  desde que seja respeitada a 
data limite de postagem de 20/11/2013. Não serão aceitas as inscrições postadas após 
essa data e nem recebidas posterior ao dia 25/11/2013. 
 
4- Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 
houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 
 
5- Informações: Colegiado de Pós-Graduação em Enfermagem; Rua Gomes Carneiro, 1 
· Centro · CEP 96010-610 · Pelotas, RS; fone: (53) 3921-1427, quartas e sextas das 
08:00 as 12:00 – E-mail: vini_boldt@yahoo.com.br. 
 
6- A listagem oficial das inscrições homologadas será divulgada no dia 26/11/2012 na 
Secretaria do Colegiado do Curso e na página do Curso na internet após 18 horas. 
 
7- Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada deverão comparecer à 
Entrevista  marcada para o dia 29 de novembro de 2013 às 08:30 horas, no endereço: 
Rua Gomes Carneiro, 1 · Centro · CEP 96010-610 · Pelotas, RS/BRASIL. Os 
candidatos deverão estar presentes no local, data e hora, determinadas para Entrevista, 
munidos de documento de identificação com foto. 
 
II - DA SELEÇÃO 
 
O Processo de Seleção constará da avaliação do atendimento aos critérios estabelecidos 
no Edital de Seleção, da avaliação do Currículo e Sustentação do Anteprojeto de  tese 
de Doutorado.  
 
2.1 - O Currículo será analisado e avaliado qualitativamente com base na trajetória 
acadêmica e profissional.  
 
2.2- Análise do Anteprojeto de tese de doutorado e Entrevista com Sustentação do 
Anteprojeto de tese de doutorado. A realização da sustentação será por linha de 
pesquisa definida pelo candidato no documento de inscrição no item área especifica. 
 
4- A Seleção para o curso de Doutorado em Enfermagem obedecerá ao seguinte 
cronograma: 
 
- de 18/11/2013 a 20/11/2013 - período de inscrições; 
- dia 26/11/2013 - listagem oficial das inscrições homologadas; 
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 26/11 a 27/11/2013 - Avaliação do Curriculum Vitae e Anteprojeto de Tese de 
Doutorado; 
- de 29/11/2013 – Entrevistas e Sustentação do Anteprojeto de  tese de Doutorado; 
- até dia 05/12/2013 - divulgação do resultado final; 
  
4- A divulgação do resultado final ocorrerá até o dia 05/12/2013, às 18h00min na 
Secretaria do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem e na página do 
Curso na internet (pgenfermagem.ufpel.edu.br/site/) 
 
III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
A Comissão de Avaliação levará em consideração:   
 
a) análise do Curriculum Vitae :  
Avaliação do currículo é de caráter qualitativo. Será avaliada a trajetória profissional 
e acadêmica do candidato, tendo em vista o conjunto das atividades destacadas abaixo.  
 
1 - DADOS DE FORMAÇÃO  
 
1.1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA/ TITULAÇÃO  
a) Título de Doutor obtido em Instituição de Ensino Superior reconhecida pela CAPES  
b) Título de Mestre Instituição de Ensino Superior reconhecida pela CAPES  
c) Título de Especialista ou outro curso de Graduação  
 
1.2 – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
a) Bolsa de Mestrado ou de Pesquisa  
b) Membro de Grupo de Pesquisa  
c) Atividade de bolsista de pesquisa na graduação  
d) Atividades de bolsista (extensão, monitoria e voluntário em grupo de pesquisa)  
 
2 - PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA  
a) Artigos completos publicados em periódicos indexados  
b) Autoria de livros e/ou capítulos de livros com ISBN  
c) Organização de livros com ISBN  
d) Trabalhos publicados em anais ou livros resumos de eventos (trabalhos completos e 
resumos expandidos)  
Obs.: Artigos, Livros e Capítulos de livro *Artigos, livros e capítulos aceitos para 
publicação deverão ser acompanhados da carta de aceite da revista ou editora ou em 
avaliação. 
 
3 - ATUAÇÃO PROFISSIONAL  
a) Atividade de magistério (pós-graduação. Graduação e nível médio)  
b) Atividades de assistência  
c) Cargos e funções administrativas  
Observação: Quando o candidato tiver atividades assistenciais e de ensino no mesmo 
período serão pontuadas as duas. Para cargos e funções administrativas não haverá o limite 
de 05 anos  
 
4 - TRABALHOS TÉCNICOS  
a) Assessoria e consultoria  
b) Palestra e conferência em eventos oficiais nacionais e internacionais  
c) Desenvolvimento de material didático-instrucional (manuais, guias, protocolos)  



d) Orientação de trabalhos científicos e monográficos (Mestrado, Especialização, 
Graduação). 
 
b) Entrevista para o Doutorado: Avaliação do Anteprojeto de Tese e Sustentação 
do Anteprojeto 
 
Nessa Avaliação de caráter classificatório, os candidatos terão seus projetos avaliados 
com relação à relevância ;viabilidade da pesquisa proposta, adequação à linha de 
pesquisa de interesse e potencial de orientação dos professores da linha do Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem). 
Nessa Avaliação serão considerados o domínio do candidato em relação à área de 
concentração do programa e linha de pesquisa de interesse.  
 
 
IV - DAS VAGAS 
 
4.1 – DO DOUTORADO: Ao final do processo, serão selecionados até cinco (05) 
candidatos, cujos projetos se enquadrem dentre as disponibilidades de orientação dos 
professores definidos pelo Colegiado de Curso e estejam adequados às linhas de 
pesquisa. 
A)  Linha de Pesquisa 1 - Enfermagem em saúde mental e saúde coletiva. 
B) Linha de Pesquisa 2 - Práticas, saberes e cuidado na saúde e enfermagem, no 
sistema familiar e contexto rural. 
C) Linha de Pesquisa 3 - Processo de Trabalho em Saúde, Educação e Enfermagem. 
 
 
V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
1) Os candidatos selecionados na seleção constarão em lista organizada pelos nomes dos 
candidatos em ordem alfabética, que será divulgada na página do Curso e no portal da 
UFPel (http://www.pgenfermagem.ufpel.edu.br). 
 
VI – DOS RECURSOS 
 
a) Recurso ao resultado da homologação das candidaturas e de qualquer uma das partes 
da avaliação deve ser encaminhado por escrito para a Comissão de Avaliação no prazo 
de até 72 horas contadas a partir da divulgação da etapa em questão. 
 
b) A análise dos recursos será feita pelo Colegiado do Curso de Pós-Graduação em 
Enfermagem, levando em conta a aplicação dos critérios dispostos neste Edital. 
 
VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
- Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de vagas, de 
acordo com a Linha de Pesquisa e/ou Área de Concentração escolhida pelo candidato. 
- Não é obrigatório o preenchimento do número de vagas oferecidas pelo 
Programa. 
- A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse 
Edital. 



- O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Stricto Sensu da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade 
Federal de Pelotas. 
- As matriculas dos aprovados serão divulgadas posteriormente pelo site e na secretaria 
do curso assim que definidos horários de aulas e disciplinas ofertadas no primeiro 
semestre de 2014. 
 

Pelotas, 22 de outubro de 2013. 
 
 

______________________________ 
Prof. Dra Eda Schwartz 

COORDENADORA PPG ENFERMAGEM 
 
 
 

De acordo: 
 
 
 

________________________________ 

Profª. Drª. Denise Petrucci Gigante 
PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PRPPG-UFPEL 
 
 
 

__________________________________ 

Prof. Dr. Mauro Del Pino 
REITOR DA UFPEL 

 
 


