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EDITAL Nº05/PEN/2020  

 SELEÇÃO DE DISCENTES TURMA 2021 - DINTER/UMAG   
   

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 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL UFSC/UMAG 2021, tendo como público alvo graduados, brasileiros 

ou estrangeiros, de acordo com critérios que seguem.  

  

1. DAS VAGAS  
  

1.1   Total de vagas: são 15 (quinze) vagas para a turma 2021-2025 do Curso de Doutorado Interinstitucional em 

Enfermagem, realizado em parceria entre a UFSC/UMAG – Universidade de Magalhanes – Punta Arenas/Chile, 

definidas segundo as Linhas de Pesquisa do Programa e docentes com vagas (Anexo 1). 

 

2. DA INSCRIÇÃO  
2.1 As inscrições poderão ser realizadas de 06 a 16 de outubro de 2020 sendo que a documentação completa para 

inscrição deve ser enviada pelo email edital2020.ppgen@contato.ufsc.br e no título do email deverá constar o nome 

do candidato. Todos os documentos exigidos no item 3 deste Edital devem constar em um único email, e cada 

arquivo deve estar identificado pelo nome do documento. 

2.2  O candidato deverá aguardar a confirmação de recebimento do email para que a inscrição seja confirmada, e 

caso não tenha recebido a confirmação em até três (3) dias úteis do envio, deverá realizar o processo de inscrição 

novamente. O Programa não se responsabiliza por inscrições que não tenham sido confirmadas. 

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

etapa. 

2.4  Não há taxa de inscrição.  

  

3. DA DOCUMENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO   
3.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato. Disponível apenas no período de 

inscrição mencionado no item 2 no endereço eletrônico: 

http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000099 

3.2 Cópia do documento de identidade (DN, RG, CNH, Registros profissionais, Carteira de trabalho, 

Passaporte).  

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

3.3.1 diploma de graduação em instituição de ensino superior ou o certificado de conclusão de curso de graduação. 

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

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

inscrição.  

3.3.2  Diploma de Mestre (cópia), ata de defesa (cópia) ou declaração de que irá defender até dezembro de 2020 

assinada pelo orientador e pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação, (nas duas últimas situações, o 

candidato deverá entregar no ato da matrícula o Diploma de Mestre ou protocolo de emissão do diploma assinado 

pelo Coordenador do Curso).

3.5 Anteprojeto de pesquisa com a identificação da linha de pesquisa correspondente, indicada no formulário de 

inscrição. O anteprojeto deve ser elaborado conforme roteiro (Anexo 2) e critérios de avalição do anteprojeto 

constante no Anexo 3, sem qualquer identificação do candidato. 

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
mailto:edital2020.ppgen@contato.ufsc.br
http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000099
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3.6 Comprovação da proficiência em duas línguas estrangeiras, sendo uma delas obrigatoriamente a língua 

portuguesa. Caso o(a) candidato(a) não tenha conseguido entregar a comprovação da proficiência no momento da 

inscrição, deverá entregar a carta do Anexo 4 no momento da inscrição, além do documento comprobatório da 

proficiência para efetuar a matrícula em abril de 2021.   

3.6.1 Serão aceitos documentos comprobatórios expedidos pela UFSC ou por outra universidade/instituição de 

ensino superior pública. Comprovação, emitida a partir de 2015, de conhecimento de duas línguas 

estrangeiras, sendo uma delas a língua inglesa. São aceitas proficiências em Exames reconhecidos pela 

CAPES:  

- para língua inglesa: 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 6,0 pontos); ou ainda TOEFL ITP – Institucional Testing Program (mínimo de 47 pontos 

na parte de leitura);  

- para língua francesa: Teste da Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos); 

- para língua alemã: certificado do Instituto Goethe, com classificação de, no mínimo, nível GIII ou 

B1; 

- para língua espanhola: Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira – DELE – Nível 

Intermediário, emitido pelo Instituto Cervantes;  

- para língua Italiana: teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com aproveitamento igual ou 

superior a 50%. 

3.7 Carta de compromisso com o PEN/UFSC (Anexo 5) 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO  
4.1. A homologação das inscrições será publicada no dia 19 de outubro de 2020, após a análise de toda a 

documentação enviada no ato da inscrição. O descumprimento de qualquer item e falta de entrega de qualquer 

documento exigido no item 3 implicará no indeferimento da inscrição. 

 

5. DAS ETAPAS    
5.1 Primeira etapa: Avaliação do anteprojeto –  

5.1.1 O anteprojeto escrito será analisado com base nos critérios dos Anexos 2 e 03 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 nota final desta etapa será calculada pela média aritmética das três notas 

atribuídas ao anteprojeto.  

5.1.2 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.  

5.1.3 O projeto apresentado não se trata necessariamente daquele que será desenvolvido durante o curso.  

5.1.4 O resultado da Análise do anteprojeto será a média das três notas atribuídas pelos avaliadores.   

5.2 – Segunda etapa – Arguição do anteprojeto - 

5.2.1 A arguição sobre o anteprojeto será realizada por três avaliadores, via plataforma virtual, na modalidade on 

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

a temática e linha de pesquisa escolhida. 

5.2.2 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 dos três arguidores.  

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
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5.2.3 A arguição será realizada entre os dias 26 de outubro e 13 de novembro de 2020, com horário previamente 

agendado para cada uma das candidatas, distribuídas em ordem alfabética, com duração de até 30 minutos por 

candidata. A divulgação do cronograma de arguições de anteprojetos de pesquisa ocorrerá no dia 23 de outubro de 

2020, no site do site do PEN/UFSC (https://ppgenf.posgrad.ufsc.br/).   

 

6 DA APROVAÇÃO  
6.1 A nota final dos candidatos ao curso de Doutorado será a média aritmética das notas atribuídas pelos 

avaliadores ao projeto e ao desempenho na arguição online.   

6.2 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final 7,0 (sete vírgula zero) ou superior, em cada etapa 

de seleção.  

 

7 DO RESULTADO FINAL  
7.1 O resultado final provisório da primeira e segunda etapas será publicado em 16 de novembro de 2020, no site 

do PPGENF (http://www.pen.ufsc.br).  

7.2 O resultado final será publicado em 20 de novembro de 2020, no site do PPGENF (http://www.pen.ufsc.br). 

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

pesquisa em um período de até 01 (um) mês após o início do primeiro semestre letivo.  

7.4 Os candidatos aprovados sem vagas na linha de pesquisa em que concorreram poderão ser remanejados para 

outras linhas, se estiverem de acordo com a mudança.  

 

8 DO DESEMPATE  
8.1 Candidato com maior nota no anteprojeto 

8.2 Candidato com maior nota na arguição do anteprojeto. 

8.3 Candidato com maior tempo na docência.   

 

9 DOS RECURSOS  
9.1 Em cada etapa do Processo Seletivo, o candidato poderá interpor seu recurso. O recurso deve ser enviado 

assinado e digitalizado para a Secretaria do PEN, pelo e-mail: edital2020.ppgen@contato.ufsc.br até 72 horas após 

a divulgação dos resultados da respectiva etapa, e aguardar a confirmação do recebimento em até 24 horas úteis 

(em dias úteis), para confirmação de interposição do recurso. 

9.2 A partir do término do prazo para interposição dos recursos, 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 

enviado por e-mail.  

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

Processo Seletivo.  

  

10 DO CRONOGRAMA  
  

DATAS  ATIVIDADES  

06 a 16/10/2020  Inscrições  

19/10/2020  Homologação das inscrições  

22/10/2020  Término do prazo de recurso da homologação  

23/10/2020  Divulgação do cronograma da Análise e arguição de anteprojetos de pesquisa  

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
http://ppgen.ufsc.br/
mailto:edital2020.ppgen@contato.ufsc.br
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26/10 a 13/11/2020  Cronograma da etapa de análise e arguição do anteprojeto de pesquisa  

16/11/2020 Divulgação do resultado final provisório 

19/11/2020  Término do prazo de recurso do resultado final provisório  

20/11/2020  Divulgação da homologação do resultado final    

  

 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1 Todos os resultados serão divulgados site do PEN/UFSC (https://ppgenf.posgrad.ufsc.br/).   

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

(edital2020.ppgen@contato.ufsc.br). Identificar no assunto da mensagem: PROCESSO SELETIVO DINTER 

2020.  

11.3 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.  

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

  

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
mailto:edital2020.ppgen@contato.ufsc.br
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ANEXO 01 

LINHAS DE PESQUISA PARA O CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM E QUADRO DE 

VAGAS 

 

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. 

 

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. 

 

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

 

QUADRO DE VAGAS POR LINHA E PROFESSOR 

Linha de Pesquisa – Área 1 – 

Filosofia e Cuidado em Saúde e 

Enfermagem 

Docentes Orientadores 
Vagas 

Doutorado 

CUIDADO EM SAÚDE E 

ENFERMAGEM NAS 

SITUAÇÕES AGUDAS E 

CRÔNICAS DE SAÚDE 

Eliane Nascimento 1 

Maria Elena Guanilo 1 

Soraia Dorneles 1 

MODELOS E TECNOLOGIAS 

PARA O CUIDADO EM SAÚDE E 

ENFERMAGEM 

Francis Tourinho 1 

Patrícia Rocha 1 

O CUIDADO EM ENFERMAGEM 

À SAÚDE DA MULHER E DO 

RECÉM-NASCIDO 

Evangelia dos Santos 1 

Roberta Costa 1 

PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

PROCESSO DE VIVER HUMANO 

E ENFERMAGEM 

Ivonete Heidmann 1 

Rosane Nitschke 1 

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
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POLÍTICAS, GESTÃO E 

AVALIAÇÃO DO CUIDADO EM 

SAÚDE E ENFERMAGEM 

Betina Meireles 1 

TOTAL DE VAGAS ÁREA 1 10 

Linha de Pesquisa – Área 2 Docentes atuantes na 

Linha  

Vagas 

Doutorado 

FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

NA SAÚDE E NA ENFERMAGEM 

Sem vagas  

FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL NA SAÚDE E NA 

ENFERMAGEM 

Silvana Kempfer 1 

Jussara Gue Martini 1 

TECNOLOGIAS E GESTÃO EM 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, 

ENFERMAGEM 

Alacoque Erdmann 1 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DO 

TRABALHO EM SAÚDE E 

ENFERMAGEM 

Sem vagas  

TRABALHO EM SAÚDE E 

ENFERMAGEM 

Mara A. Vargas 1 

Dulcinéia G. Schneider 1 

TOTAL DE VAGAS ÁREA 2 5 

TOTAL DE VAGAS Edital  15 

 

  

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
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ANEXO  2 

 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO 

  

A proposta, cujo tema deverá estar adequado à temática a que o candidato está concorrendo no PEN, deverá 

conter no máximo 15 páginas, incluídas capa e referências, em letra Times New Roman, margens 3,0; fonte 

tamanho 12 e espaço entre linhas de 1,5. Deverão ser apresentadas três cópias identificadas.   

A capa deverá conter o título do projeto e a linha de pesquisa na qual está se candidatando.  

A proposta deverá ter sustentação bibliográfica suficiente e contemporânea, plenamente adequada à linha de 

pesquisa indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.  

  

São itens obrigatórios do projeto:  

   

1. Título.  

2. Introdução/Justificativa – contextualização tema, apresentação do problema e relevância da proposição de 

pesquisa, adequada à linha de pesquisa pleiteada.  

3. Objetivos.  

4. Metodologia – claramente definida como: tipo de estudo, universo e participantes, amostragem (quando 

pertinente), variáveis/categorias de análise, técnicas de coleta e análise de dados e proposta de cronograma.  

5. Contribuições para o campo do conhecimento e linha de pesquisa.  

6. Referências – em normas ABNT.  

  

  

http://ppgenf.posgrad.ufsc.br/
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ANEXO 3 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO 

   

 TEMÁTICA:    

 

Na avaliação, você deverá avaliar cada item, com nota de 0 a 10.   

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 (2,5 pontos)  

Nota:   

Observações:  

 

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

Introdução/justificativa (2,0 pontos)  

Nota:   

Observações:  

 

Metodologia - coerência/adequação/suficiência para cumprimento dos objetivos   (3,0 pontos)  

Nota:   

Observações:  

 

Contribuições - Contribuições para o campo do conhecimento e linha temática (1,5) 
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Nota:   

Observações:  

 

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

pertinência, atualização e suficiência) (1,0 pontos)  

Nota:   

Observações:  

 

NOTA FINAL (Soma dos itens, incluindo desconto eventual por formatação 

inadequada):____________  

 

Assinatura do Avaliador:  
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ANEXO 4 

CARTA DE COMPROMISSO PARA ENTREGA DE PROFICIÊNCIA 

 

 

 

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 Doutorado em Enfermagem – Linha de Pesquisa: 

..................................................................................................................................,   conforme Edital de Seleção 

– DINTER comprometo-me a entregar o comprovante de aprovação em exame de proficiência, conforme 

exigências do item 3.6 deste edital, para realização da matrícula no primeiro semestre do curso. 

 

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

 

 

 

 

 

Assinatura 
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ANEXO 5 

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 Doutorado em Enfermagem – Linha de Pesquisa:  

..................................................................................................................................,   conforme Edital de Seleção 

– DINTER, 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 dois anos do curso e de titular-me no prazo 

máximo de quatro anos. 

 

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

 

 

 

 

Assinatura 

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

