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SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL – 2º SEMESTRE/2017 
 
A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem tornam público, para conhecimento, o processo de seleção de 
candidatos interessados em cursar disciplinas obrigatórias e/ou optativas como aluno 
especial do referido Programa, nos termos estabelecidos neste Edital. 

 
I – DA INSCRIÇÃO 
 
1. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplinas optativas como aluno 

especial do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPel estarão abertas no 
período de 31 de julho a 08 de agosto de 2017, das 08:30 às 18:30, na Secretaria do 
Programa, na Rua Gomes Carneiro, nº 01, sala 208, Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-
610. 
 

2. Os interessados em cursar disciplinas optativas como aluno especial do Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem, que ainda não tiverem cursado duas disciplinas 
na condição de aluno especial neste programa, poderão solicitar inscrição, na condição 
de aluno especial, em até 09 disciplinas oferecidas no 2º semestre de 2017, ficando 
limitados a cursar uma disciplina optativa no referido semestre. Para realizar mais 
de uma inscrição o candidato deve trazer toda a documentação individualmente para 
cada disciplina em que tiver interesse. 
 

3. Poderão se inscrever como candidatos os Graduados em cursos nas áreas da saúde e 
da educação. 
 

4. É obrigatório o preenchimento do Formulário de Inscrição obtido na página do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem no endereço 
http://wp.ufpel.edu.br/pgenfermagem/files/2017/07/Formulario-1-Inscricao.docx ou na 
Secretaria do Programa, na Rua Gomes Carneiro, nº 01, sala 208, Centro, Pelotas/RS, 
no período de inscrição. O requerimento de inscrição deverá ser acompanhado dos 
seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia do Diploma de Graduação, em caso de disciplinas de mestrado; Fotocópia 

do Título de Mestre, em caso de disciplinas do Doutorado; ou atestado de conclusão 
de Curso, que deverá ser substituído no ato de efetivação da matrícula. 

b) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação, em caso de disciplinas de 
Mestrado, ou Fotocópia do Histórico Escolar do Mestrado, em caso de disciplinas de 
Doutorado. 

c) Curriculum Vitae (modelo Lattes) 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 (não 
sendo necessário autenticá-los). 

d) Fotocópias da Carteira de Identidade, CPF, do Título de Eleitor, do Certificado de 
Reservista e da Certidão de Casamento, em caso de mudança do nome. 

e) Uma fotografia 3x4. 

http://wp.ufpel.edu.br/pgenfermagem/files/2017/07/Formulario-1-Inscricao.docx
http://lattes.cnpq.br/


 
5. Juntamente com o Requerimento de Inscrição o candidato deverá apresentar uma carta 

de intenções (com no máximo duas páginas, digitadas em espaço dois, fonte Times 
New Roman, corpo 12, papel A4, margens 2,5 cm), na qual apresentará os motivos 
pelos quais se interessa em cursar a disciplina. Podem ser anexados documentos que 
comprovem o(s) motivo(s) exposto(s) na carta de intenções. 
 

6. Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria do Programa 
poderão se inscrever enviando toda a documentação e o formulário de inscrição via 
Correio (Sedex), desde que seja respeitada a data limite de postagem de 04 de 
agosto de 2017, ou se fazendo representar por outra pessoa devidamente autorizada, 
via procuração. Não serão aceitas as inscrições enviadas que chegarem após o dia 08 
de agosto de 2017. 
 

7. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 
houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 
 

8. Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do Programa, na Rua Gomes 
Carneiro, nº 01, sala 208, Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, telefone (53)3284-3823, 
das 08:00 às 19:00 horas, ou pelo e-mail: enfermagempos@ufpel.edu.br. 

 
II – DA SELEÇÃO 
 

O Colegiado do Programa no ato da seleção levará em consideração os motivos 
apresentados na carta de intenções e as ações profissionais do candidato frente aos 
conteúdos das disciplinas, ouvindo o regente de cada disciplina. Serão selecionados apenas 
alunos que comprovarem disponibilidade de horário para estarem presentes no horário da 
disciplina. 
 
III – DAS VAGAS 
 
A oferta de cada disciplina está condicionada à matrícula de pelo menos três alunos 
regulares. As vagas oferecidas para alunos especiais são decorrentes do não 
preenchimento pelos alunos regulares e estão assim disponibilizadas (preencher a 
disciplina desejada no campo Área Específica, do Formulário de Inscrição): 
 
a) Disciplina: Metodologia do Ensino Superior para a Enfermagem 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 25 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: segunda-feira, das 08:00 às 12:00, com início em 14/08/2017 
 Local: Sala 213, Faculdade de Enfermagem, UFPel 
 Ministrantes: Michele Mandagará de Oliveira, Celmira Lange, Valéria Cristina 

Christello Coimbra, Ariane da Cruz Guedes 
 Carga Horária/Créditos: 68h/04 créditos 
 Ementa: Perspectivas do ensino superior em enfermagem e saúde 

incluindo os fundamentos teóricos e metodológicos, 
planejamento, avaliação do processo de ensino. Concepções e 
tendências do saber didático e aspectos metodológicos do 
trabalho do professor. 

 
b) Disciplina: Ecossistema e Saúde 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 20 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: terça-feira, das 14:00 às 18:00, com início em 19/09/2017 
 Local: Sala 213, Faculdade de Enfermagem, UFPel 

mailto:enfermagempos@ufpel.edu.br
mailto:enfermagempos@ufpel.edu.br


 Ministrantes: Diana Cecagno, Alitéia Santiago Dilélio 
 Carga Horária/Créditos: 34h/02 créditos 
 Ementa: Promover o debate sobre o Ecossistema e Saúde: conceitos, 

características e princípios, bem como as possibilidades de 
aplicação na assistência e na pesquisa em enfermagem e 
saúde. 

 
c) Disciplina: Políticas de Saúde e Enfermagem 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 20 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: quarta-feira, das 08:00 às 12:00, com início em 30/08/2017 
 Local: Sala 213, Faculdade de Enfermagem, UFPel 
 Ministrantes: Roxana Isabel Cardozo Gonzales, Elaine Thumé, Bruno Pereira 

Nunes 
 Carga Horária/Créditos: 68h/04 créditos 
 Ementa: São discutidos as relações sócio históricas e os aspectos 

educacionais, administrativos, técnicos e políticos que 
influenciam as ações de enfermagem e saúde no Brasil. Os 
elementos básicos do Sistema Único de Saúde, os avanços e 
limites da reforma sanitária e suas repercussões nas práticas de 
enfermagem e saúde. 

 
d) Disciplina: Saúde da Família 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 20 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: quinta-feira, das 08:00 às 12:00, com início em 28/09/2017 
 Local: Sala 213, Faculdade de Enfermagem, UFPel 
 Ministrantes: Celmira Lange, Eda Schwartz 
 Carga Horária/Créditos: 68h/04 créditos 
 Ementa: Engloba o estudo das diferentes abordagens de família e as 

questões da saúde e enfermagem. Enfatiza grupos sociais com 
maior vulnerabilidade, em situação de risco clínico, social, 
epidemiológico e a necessidade de utilização de tecnologias de 
avaliação e intervenção em famílias visando ampliar as ações de 
saúde e enfermagem. Aborda a estratégia da saúde da família 
focada na lógica da vigilância em saúde e a necessidade de 
incorporação de saberes que instrumentalizam as práticas de 
atenção em saúde e enfermagem voltadas para o núcleo familiar 
e para a compreensão das diferentes dinâmicas que permeiam a 
família. 

 
e) Disciplina: Epidemiologia do Envelhecimento 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 20 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: quinta-feira, das 14:00 às 18:00, com início em 28/09/2017 
 Local: Sala 213, Faculdade de Enfermagem, UFPel 
 Ministrantes: Elaine Thumé, Bruno Pereira Nunes, Suele Manjourany Silva 

Duro, Luiz Augusto Facchini, Fernando Carlos Vinholes Siqueira, 
Alitéia Santiago Dilélio 

 Carga Horária/Créditos: 51h/03 créditos 



 Ementa: As transformações demográficas e epidemiológicas observadas 
nas últimas décadas repercutem diretamente na sociedade. O 
rápido envelhecimento populacional observado no Brasil 
demanda mudanças na formação de recursos humanos e na 
organização de nosso sistema de saúde e proteção social. A 
disciplina objetiva abordar estas transformações e suas 
implicações para o cuidado em saúde de modo a propiciar maior 
qualidade de vida ao longo de todo o ciclo de vida, com ênfase 
na susceptibilidade relacionada com a idade e suas 
consequências, tais como a ocorrência de várias doenças 
crônicas no mesmo indivíduo, o decréscimo na habilidade 
funcional, problemas sociais e psicológicos. Os resultados de 
estudos epidemiológicos irão subsidiar as reflexões sobre o tema 
e propor novos temas prioritários para a comunidade acadêmica 
de modo a melhorar a vida de milhões de indivíduos. 

 
f) Disciplina: Pesquisa Qualitativa em Saúde 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 20 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: sexta-feira, das 08:00 às 12:00, com início em 22/09/2017 
 Local: Sala 213, Faculdade de Enfermagem, UFPel 
 Ministrantes: Juliana Graciela Vestena Zillmer, Rosani Manfrin Muniz, Celmira 

Lange, Eda Schwartz 
 Carga Horária/Créditos: 68h/04 créditos 
 Ementa: Discutir os fundamentos epistemológicos da pesquisa qualitativa, 

concepções teóricas, métodos de coleta e análise dos dados, 
instrumentalizando o aluno para a elaboração do projeto ou 
relatório final/artigo científico. Discussão e apresentação dos 
trabalhos sugeridos. Elaborar um artigo sobre 
concepções/referenciais teóricos utilizados na construção da 
pesquisa do aluno. 

 
g) Disciplina: Seminário em Enfermagem e Saúde XXI – Pesquisa 

Qualitativa e contribuições para a saúde 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 100 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00, com início em 

11/09/2017 e término em 19/09/2017 
 Local: Auditório da Reitoria, UFPel, Campus Porto (Anglo) 
 Ministrantes: Luciane Prado Kantorski, Ariane da Cruz Guedes 
 Carga Horária/Créditos: 34h/02 créditos 
 Ementa: Aprofundar os estudos das bases teórico metodológicas da 

pesquisa qualitativa e suas contribuições para a pesquisa em 
saúde e enfermagem. Abordar temas de fundamentação teórico 
metodológica do objeto de estudo, delimitação do trabalho de 
campo, coleta e análise de dados. A avaliação ocorrerá durante 
todo o processo da disciplina, devendo o aluno realizar as 
leituras prévias, participar das discussões em sala de aula, 
realizar os exercícios avaliativos, trazendo para o grupo as 
contribuições oriundas das leituras e seminários vivenciados na 
disciplina. 



 
h) Disciplina: Epidemiologia e Estatística Aplicada a Enfermagem e Saúde 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 25 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: de segunda a sexta-feira, de 16 a 20/10/2017 e de 06 a 

10/11/2017, manhã e tarde 
 Local: a definir 
 Ministrantes: Luiz Augusto Facchini, Elaine Thumé 
 Carga Horária/Créditos: 85h/05 créditos 
 Ementa: A disciplina apresenta os conteúdos da epidemiologia e sua 

interface com a estatística. Inclui os aspectos históricos da 
epidemiologia com ênfase no processo da determinação social 
do processo saúde-doença, os tipos de estudos e sua utilização 
na pesquisa em enfermagem. Aborda também o tratamento das 
variáveis qualitativas e quantitativas, técnicas de sumarização de 
dados, cálculo dos intervalos de confiança, desvio-padrão, testes 
de hipóteses, conceito de probabilidade, distribuição de 
frequência e interpretação dos achados. As estratégias de 
monitoramento e avaliação dos serviços de saúde, a avaliação 
de artigos científicos e a utilização da epidemiologia no subsídio 
à tomada de decisão em saúde são itens que perpassam os 
conteúdos pedagógicos. 

 
i) Disciplina: Educação e Saúde Ambiental com Ênfase em Saúde Rural 
 Nível: Mestrado e Doutorado 
 Total de Vagas: 15 (incluindo alunos regulares) 
 Dia e Horários: sexta-feira, das 14:00 às 18:00, com início em 22/09/2017 
 Local: Sala 213, Faculdade de Enfermagem, UFPel 
 Ministrantes: Rita Maria Heck, Rosa Lía Barbieri 
 Carga Horária/Créditos: 68h/04 créditos 
 Ementa: Aborda questões relacionadas a educação, a ruralidade e saúde 

ambiental a partir do uso sustentável dos recursos naturais, 
considerando a biodiversidade, e o uso destes recursos na 
atenção em saúde e na enfermagem. Objetiva compreender o 
processo de saúde do homem e suas interfaces com a natureza, 
em especial com as plantas. 

 
IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A lista com os candidatos selecionados, data e horário da efetivação da matrícula será 
divulgada na página do Programa (http://wp.ufpel.edu.br/pgenfermagem/) e na secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Rua Gomes Carneiro, nº 01, sala 208, 
Centro, Pelotas, RS, até o dia 11 de agosto de 2017. 
 
V – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) O presente edital não se aplica aos alunos regularmente matriculados em programas 
de Pós-graduação da UFPel nas áreas das Ciências da Saúde e da Educação. 

b) A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos 
emitidos nesse Edital. 

c) Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia 
estipulado para matrícula, não poderá fazê-la em outra data. 

http://wp.ufpel.edu.br/pgenfermagem/


d) Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem. 

e) 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. 

  
 

Pelotas, 24 de julho de 2017. 
 
 
 
 

_________________________ 
Prof.ª Dr.ª ELAINE THUMÉ 

COORDENADORA ADJUNTA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

De acordo: 
 
 

__________________________________ 
Prof. Dr. FLÁVIO FERNANDO DEMARCO 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PRPPG/UFPEL 

 
 
 

_____________________________________ 
Prof. Dr. PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL 

REITOR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
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