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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
Faculdade de Enfermagem 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

 

EDITAL Nº 123/2021

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL DE MESTRADO OU DOUTORADO (2/2021)

 

A Universidade Federal de Pelotas, em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
tornam público, para conhecimento, o processo de seleção de candidatos interessados em cursar
disciplina optativa como aluno especial do referido Programa, nos termos estabelecidos neste Edital.

I - DA INSCRIÇÃO
1.1. Os interessados em cursar disciplina optativa 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 nas disciplinas oferecidas no 2º semestre de 2021, ficando
limitados a cursar apenas uma disciplina, no referido semestre.
1.2. Poderão inscrever-se como candidatos os graduados nas áreas de Ciências da Saúde e Educação.
1.3. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplina optativa como aluno especial do Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPel, na modalidade de ensino à distância, estarão abertas no
período de 28 de julho a 1º de agosto de 2021, exclusivamente mediante o envio de mensagem de e-mail
para enfermagemposufpel@gmail.com, tendo como anexo toda a documentação necessária, sendo cada
documento em um arquivo separado, no formato PDF. Os documentos necessários à realização da
inscrição são os seguintes:

a) Requerimento de Inscrição preenchido, obtido na Página do PPGEnf, no
endereço https://wp.me/a7ii95-EG.
b) Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso que deverá ser substituído no ato de
efetivação da matrícula.
c) Histórico Escolar do Curso de Graduação ou Mestrado.
d) Carteira de Identidade.
e) CPF (caso não conste no documento de identidade).
f) Título de Eleitor.
g) Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino).
h) Certidão de Casamento (em caso de mudança do nome).
i) Uma fotografia 3x4.
j) Currículo Lattes, com download diretamente da Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br),
onde deve constar o link para acesso. O candidato não poderá atualizar o currículo após o envio da
inscrição, o que será verificado pela data da última atualização.

https://wp.me/a7ii95-EG
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k) Carta de interesse, apenas para candidatos a vaga na disciplina "Práticas de Atenção, Ensino
e Pesquisa em Enfermagem e Saúde" (item 3.1, subitem b).

1.4. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência
sobre a documentação requerida para a inscrição.
1.5. Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail enfermagemposufpel@gmail.com.

II - DA SELEÇÃO
2.1. A Comissão de Seleção levará em consideração as ações acadêmicas e profissionais do candidato (de
acordo com o Currículo Lattes enviado) frente aos conteúdos da disciplina.
2.2. Para os candidatos a vaga na disciplina "Práticas de Atenção, Ensino e Pesquisa em Enfermagem e
Saúde" (item 3.1, subitem b), será avaliada a carta de interesse, nos seguintes aspectos:

a) Motivação e disponibilidade (3,0 pontos);
b) Interesse em vinculação com o PPGEnf/UFPel (3,0 pontos);
c) Interesse na realização da disciplina (4,0 pontos).

III - DAS VAGAS
3.1 As vagas oferecidas para alunos especiais estão assim disponibilizadas:

a) Seminário de Pesquisa Qualitativa, Teoria da Argumentação e Trabalho de Campo 
Total de vagas: 50 vagas 
Dia e Horário: terças-feiras, das 18 às 19 h, de 10/ago a 07/dez/2021 
Local: plataforma online da Universidade (e-aula) 
Ministrantes: Doutor Mario Cardano (UNITO, Itália) e Doutoras Luciane Prado Kantorski e Juliana
Graciela Vestena Zillmer 
Carga horária/créditos: 68 horas-aula/04 créditos 
Ementa: A disciplina oferece noções preliminares sobre a pesquisa social, aborda as diferenças entre
os estudos quanti e qualitativos, as questões relativas ao método, as técnicas utilizadas na pesquisa
qualitativa, o desenho de pesquisa e as bases da teoria da argumentação como sustentação aos estudos
qualitativos. A disciplina aborda, também, a sustentação teorico-metodológica do trabalho de campo
na pesquisa qualitativa, o conjunto de dados empíricos, as técnicas de coleta, dando ênfase a
observação participante, a entrevista discursiva e os grupos focais. Discute, ainda, a análise de dados
qualitativos e a produção textual do relatório de pesquisa. 
Observações: a disciplina será ministrada em vídeo-aulas (assíncronas), mas haverá encontros
síncronos, para discussão e dúvidas, nos dias 24/ago, 21/set, 05/out, 26/out, 23/nov e 07/dez/2021.
b) Práticas de Atenção, Ensino e Pesquisa em Enfermagem e Saúde 
Total de vagas: 08 vagas 
Dia e Horário: terças-feiras, das 08 h às 12 h, de 10/ago a 07/dez/2021 
Local: plataforma online da Universidade (e-aula) 
Ministrantes: Doutoras Franciele Roberta Cordeiro e Stefanie Griebeler Oliveira 
Carga horária/créditos: 68 horas-aula/04 créditos 
Ementa: Fornecer elementos para a análise crítica do ensino, atenção e pesquisa relacionando-os
com as práticas sociais em enfermagem e saúde e o modo como a pessoa insere-se socialmente,
influencia e é influenciada pelo contexto histórico e social.
c) Práticas de Atenção, Ensino e Pesquisa em Enfermagem e Saúde com Ênfase na Bioética 
Total de vagas: 10 vagas 
Dia e Horário: quintas-feiras, das 09 h às 10h40min, de 12/ago a 18/nov/2021 
Local: plataforma online da Universidade (e-aula) 
Ministrantes: Doutoras Juliana Graciela Vestena Zillmer e Ariane da Cruz Guedes 
Carga horária/créditos: 68 horas-aula/04 créditos 
Ementa: Abordar as práticas de atenção relacionadas à promoção, prevenção, tratamento,
reabilitação da saúde humana com discussão dos aspectos bioéticos. Proporcionar reflexão sobre os
aspectos éticos envolvidos nas questões relativas a privacidade e confidencialidade, respeito à pessoa
e à pesquisa, caracterizando a bioética como uma ética inserida na prática.
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IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1 A lista de candidatos/as selecionados/as, bem como informações para matrícula, serão divulgadas na
página do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (https://wp.ufpel.edu.br/pgenfermagem/), no dia
04 de agosto de 2021.

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse
Edital.
5.2 Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não efetivarem sua matrícula, na data estipulada
pelo PPGEnf, não poderão fazê-la em outra data.
5.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
UFPel.
5.4 O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas.
 
Pelotas, 26 de julho de 2021.

Suele Manjourany Silva Duro 
COORDENADORA ADJUNTA DO PROGRAMA

 
De acordo:

 
Marcos Britto Correa 

PRÓ-REITOR EM EXERCÍCIO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA UFPEL

 
Isabela Fernandes Andrade 

REITORA DA UFPEL

 

Documento assinado eletronicamente por SUELE MANJOURANY SILVA DURO, COORDENADOR DE
CURSO DE PóS-GRADUAÇÃO SUBSTITUTO, em 27/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS BRITTO CORREA, Coordenador, Coordenação de
Pesquisa, em 27/07/2021, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,
§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Reitora, em 27/07/2021,
às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1376318 e
o código CRC 755B6F3C.
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