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EDITAL Nº 05/PEN/2019  

 

SELEÇÃO DE DISCENTES REGULARES TURMA 2020  

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

   

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - PEN, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições, declara aberta a inscrição para o processo de seleção da TURMA DE 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 2020, tendo como público alvo graduados brasileiros ou estrangeiros 

legalmente residentes no Brasil, de acordo com critérios que seguem.  

 

1. DAS VAGAS  

1.1 Total de vagas: 34 (trinta e quatro) vagas para a turma 2020 do Curso de Mestrado em Enfermagem, 

definidas segundo as linhas de pesquisa do Programa (Anexo 1), distribuídas conforme apresentado no 

Anexo 2.  

 

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1 As inscrições poderão ser realizadas de 7 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019, diretamente na 

Secretaria PEN ou por via postal, conforme as especificações que seguem: 

2.1.1 Diretamente na Secretaria PEN, andar térreo do Bloco I, Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Santa Catarina (CCS/UFSC), das 10h às 12h e/ou das 14h às 16h.  

2.1.2 Via Postal - SEDEX, com data de postagem limite em 30 de outubro de 2019. Deverá estar endereçada 

à:  

CAIXA POSTAL 5057  

88040-970  Florianópolis – SC 

A/C: PROCESSO SELETIVO – MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

2.1.2.1 O comprovante de postagem deverá ser enviado escaneado para o e-mail ppgen@contato.ufsc.br .  

2.1.2.2 Serão aceitas inscrições postadas até 30 de outubro de 2019.  

2.2 Os documentos deverão ser apresentados em envelope lacrado e identificado. Não será efetuada 

conferência ou autenticação dos documentos no ato do recebimento. O candidato é responsável pela 

conferência e completude das informações.  

2.3 Não será permitida a entrega de documentos de inscrição de qualquer candidato após decorrido o prazo 

de inscrição.  

2.4 Não há taxa de inscrição. 

  

3. DA DOCUMENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

3.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido, enviado de forma online, impresso uma via e 

assinado pelo candidato, com uma (1) foto 3x4 atualizada. O formulário para preenchimento está disponível 

no endereço eletrônico: http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000099  

3.2 Cópia do documento de identificação: Carteira de Identidade (RG ou CNH), CPF e registro 

profissional. Se estrangeiro, apresentar cópia do passaporte e visto de permanência válido. 

3.3. Cópia do documento de comprovação da formação acadêmica do candidato, quais sejam: Diploma 

de Graduação em Instituição de Ensino Superior ou certificado de Conclusão de Curso de Graduação ou 
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declaração de que irá concluir a graduação até fevereiro de 2020, assinado pelo coordenador de curso. Serão 

homologadas inscrições de candidatos provenientes de cursos de graduação brasileiros, devidamente 

reconhecidos pelo Ministério da Educação. Diplomas obtidos no exterior deverão estar validados no ato da 

inscrição.  

3.4 Curriculum Vitae, com descrição e documentação comprobatória para análise de currículo. Devem ser 

consideradas atividades desenvolvidas no período 2014-2019, apresentadas de forma ORGANIZADA E 

NUMERADA SEGUNDO A ORDEM dos itens que constam na Ficha de Pontuação Curricular, apresentada 

no Anexo 3. A pontuação do currículo seguirá a Tabela de Conversão da Pontuação a ser considerada, 

inclusa no Anexo 4.   

3.5 Três (3) cópias do Anteprojeto de pesquisa com a identificação da linha de pesquisa correspondente, 

indicada no formulário de inscrição. O anteprojeto deve ser elaborado conforme roteiro constante no Anexo 

5 e considerados os critérios de avaliação no Anexo 6, devidamente identificado.  

3.6 Comprovação de Proficiência em Língua Inglesa.  

3.6.1                                          de Proficiência em Língua Inglesa                        

                                                                        a partir de 2014; ou obtidas em 

Exames reconhecidos pela CAPES, a saber: certificado do Test of English as Foreign Language – TOEFL 

(mínimo de 213 pontos para o Computer-based- Test - CBT ou 550 pontos para o Paper-based-Test ou 80 

pontos para o Internet-based-Test – IBT); ou ainda, do International English Language Test – IELTS 

(mínimo de 6 pontos); ou ainda TOEFL ITP – Institucional Testing Program (mínimo de 47 pontos na parte 

de leitura). 

3.6.2 Também serão aceitos comprovantes de aprovação em exames de proficiência ou aprovação em 

curso específico de proficiência em língua inglesa, de no mínimo 120 horas, ofertados por Instituições 

Públicas de Ensino Superior, emitidos a partir de 2014. 

3.7 Carta de compromisso com o PEN/UFSC (Anexo 7). 

3.8 Formulário de Solicitação de Bolsa de Estudos (Anexo 8). 

3.9                                                                                       encaminhar 

solicitação para o e-mail ppgen@contato.ufsc.br endereçado à secretaria do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem, de maneira clara e objetiva, no prazo previsto para realização das inscrições.  

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO  

4.1 A homologação das inscrições será publicada até o dia 6 de novembro de 2019, após a análise de toda a 

documentação entregue no ato da inscrição, no site do Programa (http://ppgenf.posgrad.ufsc.br). O 

descumprimento de qualquer item implicará no indeferimento da inscrição.  

 

5. DAS ETAPAS    

5.1 Primeira etapa – Prova de conhecimento em Enfermagem (etapa eliminatória e classificatória)   

5.1.1 Será realizada no dia 18 de novembro de 2019, das 9h30min às 11h30min, no Campus Reitor João 

David Ferreira Lima, Florianópolis/SC, no Centro de Ciências da Saúde, em sala a ser divulgada 

posteriormente no site do Programa (http://ppgenf.posgrad.ufsc.br).  

5.1.1.1 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 

utilização de computadores, aparelhos celulares ou similares, de relógios, de livros, de anotações, de 

impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo excluído do processo seletivo o candidato que 

descumprir esta determinação.  

5.1.1.2 O ingresso no local de realização da prova de conhecimentos ocorrerá mediante a apresentação de 

mailto:ppgen@contato.ufsc.br
http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/


3 

 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE  

CEP.: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA  

TEL.: + 55 (48) 3721-4910 

E-mail: ppgen@contato.ufsc.br.  

Home Page: http://ppgenf.posgrad.ufsc.br 

  

 

documento de identificação com foto.   

5.1.1.3 Os candidatos deverão apresentar-se com 30 minutos de antecedência no local de realização da 

prova. Não será permitido o ingresso de nenhum candidato após o horário previsto para o início da prova de 

conhecimento. 

5.1.2 A prova será identificada através do número do CPF do candidato. 

5.1.3 Os candidatos deverão discorrer sobre dois pontos sorteados no momento da prova, dentre os seguintes 

temas de Enfermagem: 1) Cuidado de Enfermagem nas Situações Agudas e Crônicas de Saúde; 2) Formação 

e Desenvolvimento Profissional e Docente em Enfermagem e Saúde; 3) Processo de Saúde e Doença e 

Promoção da Saúde; 4) Trabalho em Enfermagem e Saúde e 5) Tecnologias e Gestão em Educação, Saúde e 

Enfermagem.  Para a prova escrita, são indicadas as referências do Anexo 9. Essas referências podem ser 

complementadas com outras leituras, conforme o tema e/ou a linha de pesquisa do candidato.  

5.1.4 As respostas terão o limite máximo de duas páginas para cada tema sorteado e deverão ser redigidas 

com caneta de tinta azul ou preta, em papel fornecido pelo Programa no momento da prova. O candidato terá 

sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de manuscrever em letra ilegível ou a lápis ou com 

caneta de cor diferente do indicado. 

5.1.5 As respostas serão avaliadas por três docentes da Comissão de Seleção, que passarão por calibragem 

prévia dos padrões de correção, com base nos seguintes critérios: (a) atendimento ao tema proposto; (b) 

clareza e coerência do texto; (c) argumentação/senso crítico sobre o tema; (d) seletividade de 

informações/capacidade de síntese; (e) utilização adequada da Língua Portuguesa.  

5.1.6 Cada professor atribuirá uma nota de zero a dez para as respostas do candidato, admitindo até uma casa 

decimal.  

5.1.7 A nota desta etapa será a média aritmética das notas atribuídas ao candidato por professor.  

5.1.8 Esta etapa será eliminatória e classificatória, sendo aprovados na etapa os candidatos que obtiverem 

nota mínima 7 (sete).   

5.1.9 A divulgação do desempenho dos candidatos na primeira etapa será no dia 25 de novembro de 2019, a 

partir das 16h, no site do Programa (http://ppgenf.posgrad.ufsc.br).  

  

5.2 Segunda etapa - Análise e Arguição de anteprojeto (etapa classificatória)  

5.2.1 O anteprojeto escrito será analisado com base nos critérios do Anexo 6 por três avaliadores, sendo 

professores da comissão de seleção e das linhas de pesquisa escolhidas pelos candidatos, devendo atender a 

temática e linha de pesquisa escolhida. A falta de correspondência entre o conteúdo da proposta e a linha de 

pesquisa, indicada pelo candidato no ato de sua inscrição, implicará na emissão de nota zero.  

5.2.2. O anteprojeto apresentado não será necessariamente a proposta desenvolvida durante o curso.  

5.2.3. O resultado da Análise do anteprojeto será a média das três notas atribuídas ao anteprojeto.   

5.2.4 A arguição de anteprojeto será realizada por três avaliadores, sendo professores da comissão de seleção 

e das linhas de pesquisa escolhidas pelos candidatos, devendo atender a temática e linha de pesquisa 

escolhida. 

5.2.5 A arguição analisará o desempenho do candidato nos seguintes critérios: (a) capacidade de 

apresentação de respostas, (b) domínio temático, (c) domínio metodológico e (d) capacidade de sustentação. 

A nota será a média aritmética das notas de cada um dos professores arguidores.  

5.2.6 A arguição será realizada entre os dias 2 e 13 de dezembro de 2019, com horário previamente 

agendado para cada um dos candidatos, distribuídos em ordem alfabética, definidos conforme o número de 

aprovados na primeira etapa, com duração de até 30 minutos por candidato. A divulgação do cronograma de 

arguições de anteprojetos de pesquisa ocorrerá no dia 27 de novembro de 2019, a partir das 16h, no site do 

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
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Programa (http://ppgenf.posgrad.ufsc.br).  

5.2.7 A nota de desempenho desta etapa será obtida pela média da nota do anteprojeto e da arguição. 

5.2.8 A divulgação de desempenho dos classificados na segunda etapa será no dia 18 de dezembro de 2019, 

a partir das 16h, no site do Programa (http://ppgenf.posgrad.ufsc.br) 

 

5.3. Terceira etapa - Análise do Curriculum vitae (etapa classificatória)   

5.3.1 O Curriculum vitae será pontuado conforme Anexo 4 e convertido em nota de 7 (sete) a 10 (dez), a 

partir da obtenção de 0,1 ponto.   

5.3.2 Os comprovantes do Curriculum vitae deverão ser apresentados seguindo a ordem dos itens constantes 

no Anexo 3, e para a nota, será considerada a tabela de conversão no Anexo 4. Todos os documentos 

comprobatórios do curriculum vitae deverão ser ordenados e numerados sequencialmente conforme os itens 

e subitens descritos no Anexo 3.   

5.3.3 Itens do curriculum vitae sem a devida comprovação não serão pontuados.  

5.3.4 A divulgação de desempenho dos classificados na terceira etapa será no dia 18 de dezembro de 2019, 

a partir das 16h, no site no site do Programa (http://ppgenf.posgrad.ufsc.br). 

  

6. DA APROVAÇÃO  

6.1 A nota final dos candidatos ao Curso de Mestrado será a média aritmética das notas de cada etapa do 

processo de seleção.   

6.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final 7 (sete) ou superior.   

6.3 Os candidatos serão distribuídos conforme a disponibilidade de vagas na respectiva linha de pesquisa, 

especificada no Anexo 2.  

6.4 O resultado da terceira etapa será publicado em 18 de dezembro de 2019, a partir das 16h, no site do 

Programa (http://ppgenf.posgrad.ufsc.br).  

6.5 Em caso de desistência, será convidado a ocupar a vaga o candidato subsequente classificado na linha de 

pesquisa em um período de até 1 (um) mês após o início do primeiro semestre letivo.  

  

7. DO DESEMPATE  

7.1 Candidato com idade mais avançada. 

7.2 Candidato com maior pontuação obtida em publicações científicas, de acordo com a pontuação de área 

de Enfermagem para o Qualis 2013-2016.  

7.3 Candidato com maior nota na prova de conhecimento.  

7.4. Candidato com maior tempo na docência. 

 

8. DOS RECURSOS  

8.1 Em cada etapa do Processo Seletivo, o candidato poderá interpor seu recurso por escrito e assinado. 

8.2 O recurso deve ser entregue pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida, na Secretaria do 

PEN; ou enviados assinados e digitalizados para o e-mail ppgen@contato.ufsc.br até às 16h do dia 

subsequente à divulgação dos resultados da respectiva etapa.   

8.3 A Comissão de Seleção terá o período de até 48 (quarenta e oito) horas (dias úteis) para analisar, julgar e 

comunicar a decisão ao interessado, em documento escrito, que deverá ser retirado pelo candidato ou por seu 

procurador, na Secretaria do PEN.   

8.4 Não será aceita outra forma de comunicação para fins de recurso aos resultados de qualquer etapa do 

presente Processo Seletivo.  

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
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 9. DO CRONOGRAMA   

 

 DATAS  ATIVIDADES  

7 a 30/10/2019 Inscrições  

6/11/2019 Homologação das inscrições  

7/11/2019 Término do prazo para recursos da homologação  

18/11/2019 Prova de conhecimento em Enfermagem: 1ª etapa eliminatória  

25/11/2019 Divulgação do desempenho dos candidatos: 1ª Etapa 

26/11/2019 Término do prazo para recurso do resultado da 1ª Etapa  

27/11/2019 
Divulgação do cronograma da 2ª Etapa: Análise e Arguição de Anteprojetos de 

pesquisa 

2 a 13/12/2019 Análise e Arguição de Anteprojetos de pesquisa: segunda etapa 

2 a 13/12/2019 Análise dos currículos: terceira etapa 

18/12/2019 Divulgação dos resultados da segunda e terceira etapas 

19/12/2019 Término do prazo de recurso dos resultados da segunda e terceira etapas 

20/12/2019 Divulgação da homologação do resultado final   

  

  

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 Todos os resultados serão divulgados no site do Programa (http://ppgenf.posgrad.ufsc.br). 

10.2 Esclarecimentos sobre o Processo Seletivo somente poderão ser solicitados pelo e-mail da Secretaria do 

PEN (ppgen@contato.ufsc.br), com a identificação no assunto da mensagem: PROCESSO SELETIVO 

2020.  

10.3 Os candidatos que necessitarem se fazer representar por procuradores nas etapas de recurso devem 

dispor de procurações oficiais, devidamente registradas em cartório.  

10.4 O Processo Seletivo e os alunos ficam subordinados a Resolução 95/CUn/2017 e ao Regimento do 

PEN, ou outras que vierem a lhes substituir durante a vigência do curso.  

10.5 Todas as etapas deste processo e demais publicações seguirão a hora oficial de Brasília.  

10.6 Os candidatos que não forem aprovados no processo seletivo poderão retirar sua documentação na 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem no período de 6 a 31 de janeiro de 2020. 

10.6.1 Após este período, a documentação que não for retirada será descartada. Excetuam-se os seguintes 

documentos: Anteprojetos, Folha de Pontuação e Ficha de Inscrição, que serão arquivados na Secretaria do 

PEN.  

 

   

 

  

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
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COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

Portaria nº 62/PPGEN/2019  

 

Dra. Jussara Gue Martini 

Dra. Eliane Regina Pereira do Nascimento 

Dra. Maria Elena Echevarria Guanilo  

Dra. Ivonete Teresinha S. Buss Heidemann 

Dr. José Luís Guedes dos Santos  

Dra. Mara Ambrosina de Oliveira Vargas  

 

Presidente  

Vice-Presidente  

Área de Concentração 1 

Área de Concentração 1 

Área de Concentração 1 

Área de Concentração 2 

 

    

 
Sub-comissão da Área de Concentração 1 

Filosofia e Cuidado em Saúde e Enfermagem 

Sub-comissão da Área de Concentração 2 Educação e 

Trabalho em Saúde e Enfermagem 

Dra. Angela Maria Alvarez 

Dra. Betina Horner S. Meirelles  

Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos  

Dra. Kátia Cilene Godinho Bertoncello 

Dra. Maria de Lourdes de Souza  

Dra. Marli Terezinha Stein Backes 

Dra. Roberta Costa  

Dra. Rosane Gonçalves Nitschke  

Dra. Soraia Dornelles Schöeller  

Dra. Alacoque Lorenzini Erdmann  

Dra. Denise Elvira Pires de Pires 

Dra. Dulcinéia Ghizoni Schneider  

Dra. Grace Teresinha Marcon Dal Sasso 

Dra. Maria Itayra Coelho de Souza Padilha  

Dra. Silvana Silveira Kempfer  

 

 
 

 

 

  

Florianópolis, 7 de outubro de 2019.  
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ANEXO 1: LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

  

Área de Concentração 1: Filosofia e Cuidado em Saúde e Enfermagem 

 

1. Modelos e Tecnologias para o Cuidado em Saúde e Enfermagem 

Ementa: Concepções teóricas, filosóficas, políticas, sociais, culturais, educativas e metodológicas para inovação 

tecnológica, arte e criatividade subjacente nas práticas de cuidado em saúde e enfermagem. Informática e informação 

em saúde e enfermagem. Aplicação, adaptação e desenvolvimento de modelos para o cuidado em saúde e enfermagem. 

Segurança do paciente e cultura da segurança.  

 

2.      Políticas, Gestão e Avaliação do Cuidado em Saúde e Enfermagem 

Ementa: Concepções teóricas, filosóficas, políticas, sociais, culturais, educativas e metodológicas da 

administração/gerenciamento/gestão/avaliação da saúde e enfermagem. Políticas em saúde e enfermagem. Sistemas 

organizacionais de cuidado em saúde e os novos paradigmas da ciência. Avaliação dos Serviços de Saúde. 

 

 3.      Promoção da Saúde no Processo de Viver Humano e Enfermagem 

Ementa: Concepções teóricas, filosóficas, políticas, sociais, culturais, educativas, históricas e metodológicas que 

fundamentam a promoção da saúde no processo de viver do indivíduo, das famílias e das coletividades, em nível de 

atenção primária à saúde. Educação em saúde e práticas sócio-culturais de cuidado em saúde e enfermagem. A 

promoção da saúde e o processo de viver humano na perspectiva do cotidiano, da pós-modernidade, do imaginário e 

da socioantropologia. 

 

4.   Cuidado em Saúde e Enfermagem nas Situações Agudas e Crônicas de Saúde 

Ementa: Concepções teóricas, filosóficas, políticas, sociais, culturais, educativas e metodológicas e históricas que 

fundamentam o cuidado nas situações agudas e crônicas de saúde no processo de viver, adoecer e morrer. O cuidado às 

pessoas, famílias, grupos e comunidade, nas diversas singularidades do processo saúde-doença nos diferentes âmbitos 

da prática baseada em evidências. 

 

5.   O Cuidado em Enfermagem à Saúde da Mulher e do Recém-Nascido 

Ementa: Concepções teóricas, filosóficas, políticas, sociais, culturais, educativas e metodológicas que fundamentam o 

cuidado à saúde da mulher e do recém-nascido. A saúde da mulher nas etapas do ciclo vital. O processo do 

nascimento. A reprodução humana. A saúde do recém-nascido. A família e rede social na reprodução humana e no 

processo de nascimento. 
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Área de Concentração 2: Educação e Trabalho em Saúde e Enfermagem 

 

1. História da Educação e do Trabalho em Saúde e Enfermagem 

Ementa: Concepções políticas, filosóficas e históricas da Enfermagem e saúde. Retrospectiva e perspectivas da 

construção das profissões, das práticas e das organizações de enfermagem e saúde no cenário político, cultural, 

educacional e social. 

 

2. Trabalho em Saúde e Enfermagem  

Ementa: Epistemologia e desafios da relação educação e trabalho. Concepções teóricas do processo de trabalho. 

Transformações políticas e tecnológicas do trabalho no contexto da saúde e da enfermagem. Organização e relações de 

trabalho. Trabalho e subjetividade. 

 

3. Tecnologias e Gestão em Educação, Saúde, Enfermagem 

Ementa: Tecnologias emergentes em educação, pesquisa, aprendizagem e gerenciamento na saúde e no trabalho de 

enfermagem. Informática e informação na educação e no trabalho em saúde e enfermagem. Teleducação em saúde e 

enfermagem. Gestão e Avaliação em educação, saúde e enfermagem. 

 

4. Formação e desenvolvimento docente na saúde e na Enfermagem  

Ementa: Teorias e concepções pedagógicas na saúde e na enfermagem. Bases teórico-conceituais da formação inicial 

e permanente para a docência. Políticas públicas de educação e desenvolvimento docente. Avaliação no ensino. 

 

5. Formação e desenvolvimento profissional na saúde e na enfermagem  

Ementa: Currículo e processo ensino-aprendizagem no nível técnico, graduação e pós-graduação na saúde e 

enfermagem. Formação permanente dos profissionais de saúde e enfermagem. Políticas públicas em educação e 

trabalho. 
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ANEXO 2: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR LINHAS DE PESQUISA EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM – TURMA 2020 

  
 

Áreas de 

Concentração  

Linhas de Pesquisa Vagas  

1. Filosofia e 

Cuidado em Saúde 

e Enfermagem 

 

1. Modelos e Tecnologias para o Cuidado em Saúde e Enfermagem 5 

2. Políticas, Gestão e Avaliação do Cuidado em Saúde e Enfermagem 5 

3. Promoção da Saúde no Processo de Viver Humano e Enfermagem 4 

4. Cuidado em Saúde e Enfermagem nas Situações Agudas e Crônicas 

de Saúde 
6 

5. O Cuidado em Enfermagem à Saúde da Mulher e do Recém-

Nascido 
4 

2. Educação e 

Trabalho em Saúde 

e Enfermagem 

 

1. História da Educação e do Trabalho em Saúde e Enfermagem 2 

2. Trabalho em Saúde e Enfermagem  3 

3. Tecnologias e Gestão em Educação, Saúde, Enfermagem 2 

4. Formação e desenvolvimento docente na saúde e na Enfermagem  2 

5. Formação e desenvolvimento profissional na saúde e na 

enfermagem 
1 
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 Os comprovantes do currículo (fotocópias) deverão ser organizados na sequência desta proposta. 

 Deverão ser apresentados comprovantes (cópias dos documentos) das atividades desenvolvidas no 

período de 2014 a 2019. 

 Para o item de Formação Acadêmica não haverá limite de tempo, devendo ser apresentados 

comprovantes de todo o período. 

 A pontuação final do currículo é obtida pela somatória dos pontos de cada um dos itens multiplicado 

pelo peso respectivo. 

 Os comprovantes deverão ser apresentados separadamente da cópia do currículo. 

 

ANEXO 3 – COMPROVANTES DO CURRICULUM VITAE 

 
IMPORTANTE 

 

 

1 DADOS DE FORMAÇÃO - PESO 40 
 

1.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA/ TITULAÇÃO 

Obs: 

a) serão considerados até dois cursos por titulação; 
b) somente serão considerados os títulos reconhecidos pela legislação vigente. 

PONTOS 

Mestrado reconhecido pela CAPES ou revalidado por IES autorizada, no caso de títulos 
obtidos fora do país 

10/ Curso 

Especialização (360 horas) – ou outro curso de Graduação (máx. 02 cursos). 5 / Curso 

Disciplinas de Programa de Pós-Graduação (stricto sensu) com aprovação, com conceito 

A ou B (máximo 5,0 pontos) não vinculada ao título de mestre e não realizadas no mesmo 

período. 

0,5 pontos/crédito 

1.2 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Atividade de bolsista de Iniciação Científica (IC) 
Ou voluntário de IC reconhecido pela instituição (máx. 6 pontos) 

 

1 por semestre 

Atividades de bolsista de extensão e monitoria (máx. 3 pontos) Até 0,5 pontos/semestre 

Participação em Grupo de Pesquisa, excluindo os já pontuados como IC, e Bolsas de 
Intercâmbio (máx. 3 pontos) 

0,5/semestre 

 
2 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA - PESO 40 

Obs.: Artigos, Livros e Capítulos de livro no prelo deverão ser acompanhados da carta ou e-mail de aceite 
da Revista ou Editora 

- Trabalhos apresentados em mais de um evento serão pontuados uma única vez. 
- Imprimir apenas a primeira página dos artigos 

2.1 ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

INDEXADOS E CLASSIFICADOS QUALIS/CAPES 2013-2016 

 
 

2.1.1 Artigos completos publicados em periódicos indexados sem 

Qualis/CAPES 

 

2.1.2 Artigo encaminhado no ano em curso (com cópia do artigo e 

comprovante de encaminhamento) 

A1 e A2 - 15 pontos/artigo 

B1 e B2 – 10 pontos/artigo 

B3 – 5 pontos/artigo 

B4 e B5 – 3 pontos/artigo 

Sem Qualis – 1 ponto/artigo 

1 ponto/artigo (no máximo 2) 
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2.2 LIVROS E/OU CAPÍTULOS DE LIVROS com ISBN 
Livros publicados 

 

4 pontos/livro 

Capítulo de Livro 
Organização de obra publicada 

3 pontos/capítulo 
2 ponto/livro 

2.3 TRABALHOS PUBLICADOS EM ANAIS OU LIVROS RESUMO 

DE EVENTOS (com ISBN) 
Trabalhos completos em eventos nacionais e internacionais 

Trabalhos completos em eventos regionais 

Resumos Expandidos em eventos regionais, nacionais e internacionais 

(máximo 3 pontos) 

Resumos em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais 

(máximo 3 pontos) 

 
 

4 pontos/trabalho 

2 pontos/trabalho 

1 ponto/trabalho 

 

0,5 ponto/trabalho 

 

3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - PESO 20 
 

3.1 ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO - (até o limite de 5,0 pontos) 

- em Curso de Pós-Graduação (lato sensu) 

- em Curso de Graduação 
- no ensino técnico profissional 

- supervisão de estágio supervisionado ou tutoria em especialização EAD 

 

0,3 / cada 15 h 

1 / semestre 

0,5 / semestre 

0,5/ semestre 

3.1 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS (até o limite de 5,0 pontos) 1 / semestre 

3.2 ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - (até o limite de 

3,0 pontos) 

0,5 / semestre 

3.3 CARGOS E FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS: 0,5 / semestre 

3.4 ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E 

MONOGRÁFICOS (até o limite de 5,0 pontos) 

0,5 pontos/orientação 

3.5 PARTICIPAÇÃO COMO DIREÇÃO EM ÓRGÃOS DE CLASSE 
(até o limite de 3,0 pontos) 

0,5 ponto/ano 
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ANEXO 4 - TABELA DE CONVERSÃO DE PONTOS EM NOTAS DO CURRICULUM VITAE 

MESTRADO – 2020  

 

7,0 300 a 350 

7,1 351 a 400 

7,2 401 a 450 

7,3 451 a 500 

7,4 501 a 550 

7,5 551 a 600 

7,6 601 a 650 

7,7 651 a 700 

7,8 701 a 750 

7,9 751 a 800 

8,0 801 a 850 

8,1 851 a 900 

8,2 901 a 950 

8,3 951 a 1000 

8,4 1001 a 1050 

8,5 1051 a 1100 

8,6 1101 a 1150 

8,7 1151 a 1200 

8,8 1201 a 1250 

8,9 1251 a 1300 

9,0 1301 a 1350 

9,1 1351 a 1400 

9,2 1401 a 1450 

9,3 1451 a 1500 

9,4 501 a 1550 

9,5 1551 a 1600 

9,6 1601 a 1650 

9,7 1651 a 1700 

9,8 1701 a 1750 

9,9 1751 a 1800 

10       acima de 1801 

OBS: Esta tabela foi elaborada para pontuar os 
itens do Currículo. Cada item equivale a um peso 

específico, o qual é multiplicado pelo número de 

pontos obtido pelo candidato (PESO X PONTOS) 

conforme descrito no edital. A soma de todos os 
pontos será equivalente a uma das notas ao lado. 
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OBS: Não serão considerados os trabalhos que não atenderem aos critérios acima especificados. 

 

ANEXO 5 - ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO MESTRADO 

 
 

1) O Anteprojeto deve especificar a sua área de interesse e demonstrar aderência a uma das Linhas 

de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC. Deve ser apresentado 

por escrito e em conjunto com os outros documentos para inscrição. A apresentação do texto 

deve ser feita em, no máximo, 10 (dez) páginas, sem contar a capa, referências e anexos, 

digitadas em folha A4, letra Times New Roman 12 e espaço 1,5; margem esquerda e superior de 

3 cm, margem direita e inferior de 2 cm. A apresentação do texto deverá estar de acordo com as 

normas da ABNT (NBR10520, NBR14724 e NBR6023). 

 
O texto deverá contemplar: 

 

1) Introdução/Justificativa – Apresentação e contextualização da temática e relevância da proposição de 

pesquisa.   

2) Objetivos – dimensionamento e factibilidade, coerência com Introdução/justificativa. 

3) Metodologia - coerência/adequação/suficiência para cumprimento dos objetivos. Indicação e 

justificativa do tipo de estudo/desenho metodológico (argumentar sobre possibilidades metodológicas 

condizentes com o objetivo do estudo). 

4) Contribuições para o campo do conhecimento e linha de pesquisa. 

5) Referências – apresentação das referências em ABNT, coerente com a citação no texto e considerar 

pertinência, atualização e suficiência. 
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ANEXO 6 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO 

 

   

 TEMÁTICA:    

   

Na avaliação, você deverá avaliar cada item, com nota de 0 (zero) a 10 (dez).   

Avaliador:_______________________________________  

  

Adequação e pertinência ao campo da Enfermagem e à linha de pesquisa pleiteada.  

Adequado: SIM (      )      NÃO (     )  SE NÃO , EMITIR NOTA ZERO  (0)  

 

Observações e justificativa:  

 

Formatação do projeto - presença dos 6 tópicos do projeto conforme edital 

(título/introdução/objetivos/métodos/Contribuições/referências), tema adequado a temática escolhida pelo candidato 

(conforme o Anexo 1 do edital).  
Observação: Descontar 0,5 pontos na nota final do projeto, em caso de inadequação.  

 

Introdução/Justificativa – Apresentação e contextualização da temática e relevância da proposição de pesquisa (3 

pontos)  

Nota:   

Observações:  

 

Objetivos – Adequação dos verbos utilizados, dimensionamento e factibilidade, coerência com 

Introdução/justificativa (2,5 pontos)  

Nota:   

Observações:  

 

Metodologia - coerência/adequação/suficiência para cumprimento dos objetivos (3 pontos)  

Nota:   

Observações:  
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Contribuições - Contribuições para o campo do conhecimento e linha temática (0,5) 

Nota:   

Observações:  

 

Referências – padronização das referências em ABNT, coerente com a citação no texto e considerar pertinência, 

atualização e suficiência) (1 ponto)  

Nota:   

Observações:  

 

NOTA FINAL (Soma dos itens, incluindo desconto eventual por formatação inadequada):____________  

Assinatura do Avaliador:  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

  

  

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE  

CEP.: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA  

TEL.: + 55 (48) 3721-4910 

E-mail: ppgen@contato.ufsc.br.  

Home Page: http://ppgenf.posgrad.ufsc.br 

 

 

ANEXO 7 - CARTA DE COMPROMISSO COM O PEN/UFSC 

 

 

 
Eu,.........................................................................................................................................................., 

graduado/a em .............................................................. e inscrito no Conselho Regional de (ou outro 

órgão de Registro Profissional) ................................................................. sob o n.
o
 ..........................., 

caso seja aprovado/a na Seleção para Curso de Mestrado em Enfermagem – Linha de Pesquisa: 

..................................................................................................................................,   conforme Edital 

de Seleção – Turma 2020, durante a realização do curso assumirei o compromisso com o Grupo de 

Pesquisa ........................................................ e o PEN de: 

a) engajar-me nas atividades de pesquisa de minha orientadora, vinculadas ao Programa de Pós- 

Graduação em Enfermagem da UFSC e, em especial, no Grupo de Pesquisa, apresentando  

plano de trabalho semestralmente junto ao Grupo; 

b) participar na elaboração e publicação de artigos em coautoria com meu orientador e/ou os 

demais membros do Grupo; 

c) realizar meu exame de qualificação no prazo máximo de um ano do curso e de titular-me no 

prazo máximo de dois anos. 

 
Local e Data: ......................................................................................................................................... 

 

 
 

 

 

 

 

Assinatura 



17 

  

  

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE  

CEP.: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA  

TEL.: + 55 (48) 3721-4910 

E-mail: ppgen@contato.ufsc.br.  

Home Page: http://ppgenf.posgrad.ufsc.br 

 

 

ANEXO 8 - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS 

 
 

Eu, .......................................................................................................................................................... 

venho, por meio deste, solicitar uma Bolsa de Estudo para cursar o Mestrado em Enfermagem, 

considerando que enquadro-me nas exigências das Agências de Fomento (CAPES/CNPq) e: 

( ) não possuo vínculo empregatício; ou 

( ) estarei liberado de meu trabalho sem receber vencimentos de qualquer ordem para adquirir 

a bolsa. 

Estou ciente de que o preenchimento destes critérios não implica necessariamente na concessão da 

Bolsa. Caso seja contemplado com a Bolsa providenciarei todos os documentos solicitados pela 

secretaria e tenho ciência de que as informações acima têm validade como documento legal. 

 

 

Nestes termos, peço deferimento. 

 
 

Local e Data: ......................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

Assinatura 
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ANEXO 9 – REFERÊNCIAS INDICADAS 

 

 

CUIDADO DE ENFERMAGEM NAS SITUAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS DE SAÚDE 

 

HERMIDA, P.M.V. et al. Responsividade do acolhimento com classificação de risco: avaliação dos usuários 

em unidade de pronto atendimento. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 

28, e20180480,   2019.   Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072019000100341&lng=en&nrm=iso>. access on  30  Sept.  2019.  Epub July 10, 

2019.  http://dx.doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2017-0480. 

 

MALTA, D.C. et al. Probabilidade de morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis, Brasil e 

regiões, projeções para 2025. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 22, 2019.  Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/1980-549720190030>. Acesso em: 30 set 2019. 

 

 

PROCESSO DE SAÚDE E DOENÇA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

  

MALTA, D.C. et al. O SUS e a Política Nacional de Promoção da Saúde: perspectiva resultados, avanços e 

desafios em tempos de crise. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1799-1809, jun. 2018. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.04782018 >. Acesso em: 25 jun. 2019.  

 

HEIDEMANN, I.T.S.B. et al. Health promotion practices in primary care groups. Global Health 

Promotion, v. 26, n. 1, p. 25–32, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1757975918763142>. 

 

 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DOCENTE EM ENFERMAGEM E 

SAÚDE 

 

LIMA, M.M. et al. Relação pedagógica no ensino prático-reflexivo: elementos característicos do ensino da 

integralidade na formação do enfermeiro. Texto contexto enferm. v. 27, n. 2, 2018. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v27n2/0104-0707-tce-27-02-e1810016.pdf> 

 

MENEGAZ, J.C.; BACKES, V.M.S.; MOYA, J.L.M. Ação e raciocínio pedagógico de professores de 

enfermagem: expressões em diferentes contextos educacionais. Texto contexto enferm. v.27, n. 3, 2018. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072018000300325&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt> 

  

http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.04782018
https://doi.org/10.1177/1757975918763142
http://www.scielo.br/pdf/tce/v27n2/0104-0707-tce-27-02-e1810016.pdf
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