
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA- FACULDADE DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

EDITAL 2019 DO PROCESSO SELETIVO MESTRADO ENFERMAGEM 
 

A Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) torna pública a abertura de inscrição para o 
processo seletivo do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO EM ENFERMAGEM (PPG-
Enfermagem) do ano de 2019, regido pelas normas deste edital. O Curso terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, em 
regime de tempo integral e presencial, destinando-se a detentores do título de graduação em Enfermagem com titulação 
mínima de Bacharel em Enfermagem. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
Estão abertas as inscrições no período de 06/05/2019 a 09/05/2019, das 07:00 às 12:00 horas, na Secretaria da Pós- 
Graduação de Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem da UFJF, situada no Centro de Ciências da Saúde do Campus 
Universitário. 
De acordo com o Decreto n. 9094/2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado ao usuário do serviço 
público, o PPG-Enfermagem disponibilizará aos candidatos a possibilidade de efetuar a autenticação dos documentos 
requeridos no ato da inscrição mediante a apresentação dos respectivos originais. 
O calendário referente ao processo seletivo que versa este edital encontra-se em anexo, intitulado como Cronograma do 
edital 2019 de Pós-Graduação Mestrado em Enfermagem da UFJF. 
 

 

1 DA INSCRIÇÃO 
Meios de inscrição: 
As inscrições poderão ser realizadas: 
1) Presencialmente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Enfermagem da 
Faculdade de Enfermagem da UFJF ou por meio de procuração nos seguintes termos: o(a) candidato(a) deverá 
preencher e enviar para o e-mail mestrado.enfermagem@ufjf.edu.br o requerimento de inscrição, sendo o(a) portador(a) 
da procuração a pessoa responsável pela entrega de todos os documentos requeridos nesse Edital à secretaria do PPG;  
Via postal nos seguintes termos: o candidato deverá preencher e enviar por email mestrado.enfermagem@ufjf.edu.br o 
requerimento de inscrição e remeter via SEDEX todos os documentos necessários para o seguinte endereço: Programa de Pós-
Graduação Mestrado Faculdade de Enfermagem - Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário - Bairro São Pedro - 
Juiz de Fora/MG – A documentação postada via SEDEX deverá chegar no protocolo da UFJF até o dia 08/05/2019. O 
programa não se responsabilizará por atrasos ou extravios decorrentes do serviço de Correios. 

 

Taxa de inscrição: R$ 220,00, destinada à cobertura de despesas com o processo de seleção, sendo o pagamento 
realizado por meio da Guia de Recolhimento da União, segundo orientação disponível no site 
(http://www.ufjf.br/pgenfermagem/2016/04/19/gru-2/), Nº referência 010. O comprovante deverá ser entregue no ato da 
inscrição. Cabe mencionar que o valor não será devolvido em caso de desistência ou reprovação. 
É facultado ao candidato solicitar isenção da taxa de inscrição, pelo disposto na Lei 12.799, de 10 de abril de 2013, 
mediante uso de declaração de próprio punho, especificando as razões para a isenção, acrescida de documentação 
comprobatória. Segundo a lei, será assegurada isenção total do pagamento das taxas ao candidato que comprovar 
cumulativamente: I - renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; II - ter cursado o ensino médio 
completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. 

 

O candidato(a) com deficiência (PCD) deve informar a Secretaria do PPG, no ato da inscrição, as condições necessárias 
à sua participação no processo seletivo. 

 

Para candidatos(as) estrangeiros não residentes no Brasil: O programa de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado em 
Enfermagem, em sua política de busca pela internacionalização, dispõe de vagas em fluxo contínuo para a candidatura ao 
Programa, devendo os potenciais candidatos entrar em contato com a Diretoria de Relações Internacionais (DRI-UFJF, via 
e-mail internacionaloffice@ufjf.edu.br ou telefone (32)2102-3389, para informações sobre os critérios de pleito às referidas 
vagas e de como conciliar com a entrada no Programa, a qual ocorre um vez ao ano, no início do segundo semestre letivo. 

 

2 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO  
 

mailto:mestrado.enfermagem@ufjf.edu.br
mailto:mestrado.enfermagem@ufjf.edu.br
http://www.ufjf.br/pgenfermagem/2016/04/19/gru-2/
mailto:internacionaloffice@ufjf.edu.br


Para a realização da inscrição no processo seletivo são solicitados os seguintes documentos:  
1) ficha de inscrição devidamente preenchida disponibilizada no site do PPG-Enfermagem 
http://www.ufjf.br/pgenfermagem  e no anexo deste edital (1 via); 
2) recibo de pagamento de inscrição (1 via); 
3)  cópia autenticada do histórico escolar do Curso de Graduação em Enfermagem (1 via); 
4) 3 vias do impresso de parâmetros para avaliação da prova de títulos preenchido, contendo o registro da pontuação 

pleiteada para cada critério em espaço destinado e com uma via de documentação comprobatória dos últimos oito (8) 
anos. As três vias deverão estar encadernadas em ordem cronológica decrescente de acordo com os itens do impresso 
de parâmetros para avaliação: Produção científica, atividades em pesquisa, atividades em ensino/extensão, 
participações em eventos e cursos (formação continuada), titulação/experiência.  

5) currículo modelo Lattes – modelo de currículo completo (3 vias); 
6) 1 (uma) fotografia 3x4 recente; 
7) cópia da certidão de nascimento ou casamento autenticada (1 via); 
8) cópia da carteira de identidade autenticada (1 via); 
9) cópia do CPF autenticada (1 via); 
10) cópia de Certidão de Quitação Eleitoral no caso de brasileiro, disponível no site 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral  (1 via); 
11) em caso de ser estrangeiro, comprovação de regularidade da estada no país. Ressalta-se que a ausência deste doucmento 

não inviabiliza a realização do processo seletivo (1 via); 
12) comprovação de estar em dia com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino) (2 vias);  
13) declaração de nada consta acessado no site da Receita Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/cadastro-
e-certidao-negativa) (2 vias); 
14) cópia do diploma de enfermeiro frente e verso autenticada ou documento equivalente (declaração de conclusão de 
curso com firma reconhecida) (1 via autenticada). Caso o candidato ainda esteja cursando a graduação, admite-se que 
participe do processo seletivo apresentando: cópia de declaração emitida por órgão competente da instituição de origem, 
na qual conste data prevista para colação de grau (1 via autenticada); 
15) carta de liberação da instituição com a qual possui vínculo empregatício assegurando que o candidato terá liberação 
para se dedicar ao programa (1 via); 
16) projeto sobre o tema que pretende desenvolver na dissertação, direcionado a uma das linhas de pesquisa do 
programa e segundo estrutura do formulário em anexo, adaptado pelo Programa a partir das recomendações da 
PROPP/UFJF, com no máximo sete (7) páginas, excetuando referências e anexos. Esse documento será lacrado no ato 
das inscrições (3 vias). 

      *Os documentos poderão ser autenticados no ato da matrícula, desde que apresentado os originais.  
 

Informações complementares: 
O(a) candidato(a) deverá inscrever sua proposta de projeto em uma das linhas de pesquisa do Mestrado em 
Enfermagem e explicitar essa opção na primeira folha de seu projeto (conforme modelo proposto em anexo): 
 
1) Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do cuidado em Saúde e Enfermagem: Estudo dos fundamentos e 
modelos teóricos, políticos e culturais do cuidar em saúde e em enfermagem, buscando compreender os determinantes e 
fatores intervenientes e as representações envolvidas no processo saúde-doença ao indivíduo, família e comunidade no 
sistema de saúde com ênfase nas terapêuticas e comportamentos saudáveis, contribuindo para a ciência e as disciplinas 
da enfermagem na conformação da identidade profissional da enfermagem como profissão social. 
2) Tecnologia e Comunicação no cuidado em saúde e Enfermagem: Estudos e desenvolvimento de tecnologias e 
processos comunicacionais aplicáveis em saúde e em enfermagem, instrumentalizando o ser e o fazer junto à equipe de 
saúde e de enfermagem na prática de cuidar, ensinar/educar, gerenciar e comunicar, produzindo conhecimentos que 
convertam o processo de cuidar de indivíduos, famílias, cuidadores e coletividade ao longo do ciclo de vida em tecnologias 
apropriadas ao processo de trabalho na área de saúde e de enfermagem. 

 

As documentações entregues no ato da inscrição para o Processo Seletivo não serão devolvidas aos candidatos, 
permanecendo arquivadas no Programa de Pós-Graduação de Enfermagem por dois (2) anos, sendo descartadas após 
esse período. 

 

3 DA HOMOLOGAÇÃO E DOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES  

Serão indeferidas as inscrições com documentação incompleta, que não atendam às exigências deste edital ou que sejam 
recebidas pelo correio ou entregues pessoalmente fora do prazo determinado. O resultado da homologação dar-se-á por meio 
de divulgação de lista nominal dos candidatos inscritos fixada no mural da secretaria do PPG-Enfermagem e através do site 
do Programa, de acordo com o cronograma anexo. 
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Da homologação caberá recurso, que deverá ser entregue na secretaria do PPG-Enfermagem em datas e horários conforme 
cronograma deste edital, em formulário destinado à elaboração de recursos, disponível no site 
(http://www.ufjf.br/pgenfermagem/formularios-2/requerimento-para-recurso/). Haverá a possibilidade de 
complementação documental nesta fase. Não serão aceitos recursos fora da data e horário estipulados neste edital. 

4 DA PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA(S) 
É exigida dos candidatos a comprovação de Proficiência na Língua Inglesa para os alunos regulares no Curso de 
Mestrado em Enfermagem. Caso o candidato não consiga comprovar sua proficiência em Língua Inglesa no momento da 
matrícula, deverá fazê-lo num prazo não superior a 18 meses contados a partir do ingresso no PPG Enfermagem. A 
ausência dessa comprovação acarretará no cancelamento de sua matrícula. 

 
Declaração de aprovação em prova de proficiência em língua inglesa. Serão aceitos os seguintes comprovantes: 
1) Declaração emitida por centros de letras ou órgãos afins de universidades públicas, 2) Certificados de proficiência em 
língua estrangeira outorgados por instituições credenciadas para este fim, internacionalmente aceitos, ou seja, TOEFL (ITP 
ou IBT), MICHIGAN (ECPE, ECCE), Cambridge ou British Council (FCE, CAE, CPE), IELTS, Capes/CNPq. Os candidatos 
deverão observar as normas e validades especificadas em tais certificados internacionalmente aceitos. Caso não haja 
especificidade de validade do exame nos certificados, os mesmos serão aceitos por um período máximo de dois anos. 

 
Em caso de inscrição de candidatos estrangeiros, é necessária a comprovação da Proficiência em Língua Portuguesa por 
meio da apresentação de comprovantes. Caso não haja especificidade de validade do exame nos certificados, serão 
aceitos aqueles emitidos há, no máximo, dois anos. Caso o candidato não consiga comprovar sua proficiência em Língua 
Portuguesa no momento da matrícula, deverá fazê-lo até 18 meses após o ingresso no PPG Enfermagem. A ausência 
dessa comprovação acarretará no cancelamento de sua matrícula. 

 

5 DAS VAGAS 
 

O programa poderá selecionar candidatos(as) para o preenchimento de até 24 vagas, conforme disponibilidade de 
orientação de cada professor, indicada no Quadro 1. O candidato deverá indicar um docente/orientador pretendido no ato 
da inscrição. 
Serão considerados aprovados e classificados os primeiros candidatos até o preenchimento da quantidade de vagas 
oferecidas pelo Colegiado do Programa. Caso o candidato aprovado não seja classificado para o docente pretendido 
haverá o remanejamento para outro docente do Programa que tenha disponibilidade de vaga. 
Os candidatos excedentes serão aqueles aprovados e não classificados para ingresso imediato, sendo que nestes casos, 
a convocação desses candidatos somente ocorrerá após a conclusão do processo seletivo. 
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem não está obrigado a preencher todas as vagas. 
Caso o candidato aprovado não seja classificado para o docente pretendido haverá o remanejamento para outro docente 
do Programa que tenha disponibilidade de vaga. 

    
Quadro 1 - Vagas por docente/orientador do Mestrado em Enfermagem  

DOCENTES ÁREAS E TEMAS DE PESQUISA VAGAS 

Anna Maria de Oliveira Salimena 
 
http://lattes.cnpq.br/8473049207261249 
 

Tem experiência assistencial, docencia, pesquisa e extensão na área 
de Enfermagem em: Saúde do Adulto, Centro Cirúrgico, Enfermagem 
Cirúrgica desenvolvendo estudos de pesquisa natureza qualitativa com 
ênfase na fenomenologia no referencial de Martin Heidegger, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Enfermagem Cirúrgica, 
Enfermagem em Saúde da Mulher, Câncer Ginecológico, Hemodiálise, 
Sentimentos, Morte e Terminalidade. 

01 
Vaga 

Angélica da Conceição Oliveira Coelho 
 
  http://lattes.cnpq.br/9228583911463623 

Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem 
Básica e em Doenças Infecciosas. Atua principalmente em pesquisas 
relacionadas à epidemiologia, hanseníase e vigilância de contatos 
domiciliares e sociais de casos de hanseníase e população geral, 
avaliação de serviços de saúde e pesquisa clínica. 

02 
vagas 

Beatriz Francisco Farah 
 
http://lattes.cnpq.br/9381626151864695 

Tem experiência na área de saúde coletiva atuando principalmente com 
os temas: saúde da família, atenção primária à saúde, educação na 
saúde, educação permanente, processo de trabalho, gerenciamento em 
saúde e em enfermagem. 

01 
vaga 

Cristina Arreguy-Sena 
 
http://lattes.cnpq.br/7583921112125009 

Tem experiência nos seguintes temas: enfermagem, tecnologia aplicada 
à enfermagem, sistematização da assistência de Enfermagem, teoria de 
enfermagem, taxonomias NNN, teorias de enfermagem, avaliação de 
enfermagem, cuidado, diagnóstico de enfermagem, segurança do 
paciente e vulnerabilidade, comunicação, representações sociais, saúde 

03 
vagas 

http://www.ufjf.br/pgenfermagem/formularios-2/requerimento-para-recurso/
http://lattes.cnpq.br/8473049207261249
file:///C:/Users/Downloads/  http:/lattes.cnpq.br/9228583911463623
http://lattes.cnpq.br/9381626151864695
http://lattes.cnpq.br/7583921112125009


do adulto/idoso e estudo de método misto. 

Denise Barbosa de Castro Friedrich 
 
http://lattes.cnpq.br/6335733755856473 

Atua na área de saúde coletiva, processo de trabalho, estratégia saúde 
da família, cuidados de enfermagem, educação à distância, educação 
em enfermagem, educação permanente em saúde e atenção domiciliar 
em saúde.  

01 
vaga 

Edna Aparecida Barbosa de Castro 
 
http://lattes.cnpq.br/0919629615453590 

Pesquisa sobre o cuidado-autocuidado após a alta hospitalar, atenção 
Domiciliar, cuidados pela família de adultos e idosos dependentes, 
educação e promoção do autocuidado de idosos e cuidadores; políticas 
de atenção à saúde no SUS. Desenvolve e orienta pesquisas 
qualitativas com as abordagens da Etnografia e Teoria Fundamentada 
nos Dados. 

02 
vagas 

Elenir Pereira de Paiva 
 

Tem experiência na área de Enfermagem, atuando nos seguintes 
temas: enfermagem, quedas, idosos, saúde do homem, câncer de 
próstata.  

02 
vagas 

Fábio da Costa Carbogim 
 
http://lattes.cnpq.br/3024714226224133 

Tem experiência no cuidado, ensino e pesquisa em Enfermagem, 
atuando nos seguintes temas: Enfermagem na Saúde do Adulto, 
Educação e tecnologias de ensino, intervenção educativa, 
adaptação/validação/criação de instrumentos de medida para cuidado e 
ensino. 

02 
Vagas 

Geovana Brandão Santana Almeida 
 
 http://lattes.cnpq.br/7445035393794425 

Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem 
em Saúde do Adulto e do Idoso e Enfermagem em Saúde Mental, 
atuando principalmente nos seguintes temas: educação em saúde, 
hipertensão arterial, tabagismo. 

01 
vaga 

Girlene Alves da Silva 
 
 http://lattes.cnpq.br/8288874998445424 

Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem 
em Doenças Infecciosas e Parasitárias, atuando principalmente nos 
seguintes temas: políticas de saúde, infecção hospitalar, cuidado ao 
portador de HIV/Aids, educação para a saúde, riscos biológicos, 
vulnerabilidade, teorias de enfermagem e representações sociais.  

01 
vaga 

Herica Silva Dutra 
 
http://lattes.cnpq.br/3486018823562435 
 

Atua na Enfermagem com ênfase em Gerenciamento em Enfermagem, 
Terapia Intensiva Neonatal e História de Enfermagem. Pesquisa sobre: 
administração da assistência de enfermagem, ambiente da prática de 
enfermagem, segurança do paciente, registros de enfermagem, 
sistematização da assistência de Enfermagem e processo de 
enfermagem, assistência de enfermagem ao recém-nascido a termo e 
pré-termo, terapia intensiva neonatal, tradução e adaptação 
transcultural de instrumentos de medida em saúde. 

01 
vaga 

Marcelo da Silva Alves 
 
http://lattes.cnpq.br/2231603054269458 

Atua em saúde da família, saúde coletiva, saúde mental, cotidiano e 
saúde, filosofia e sociologia da enfermagem e do cuidar em Saúde e 
metodologias assistenciais de enfermagem/saúde, residência de 
enfermagem e residência em saúde da família. Trabalha com teorias da 
enfermagem e metodologias assistenciais em enfermagem, Bases 
filosóficas do cuidar, Trabalho e profissionalismo da Enfermagem e 
Ciências Sociais e Saúde. 

01 
vaga 

Nádia Fontoura Sanhudo 
 
http://lattes.cnpq.br/1632693080890892 

Atua em pesquisas do processo de cuidar de pessoas com câncer e na 
gerência do cuidado de enfermagem em outros contextos. 

01 
vaga 

Thais Vasconselos Amorim 
 
http://lattes.cnpq.br/7449298103537972 

Possui experiência assistencial clínica e cirúrgica, na docência e em 
pesquisa com ênfase em Doenças Crônicas e Doenças Crônicas Não-
Transmissíveis, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Cirurgia Cardíaca, 
Saúde do Adulto e Idoso. Trabalhos desenvolvidos a partir da 
abordagem qualitativa em sua maioria ancorados na fenomenologia 
heideggeriana aplicada à Enfermagem e ao Cuidado à Saúde de 
pessoas portadoras de agravos crônicos e crônicos não-transmissíveis 
e; ao cuidado em saúde e em Enfermagem em face da dos aspectos de 
prevenção, promoção, recuperação e reabilitação à saúde de pessoas 
portadoras de doenças cardiovasculares.  

01 
vaga 

Thiago Cesar Nascimento 
 
 http://lattes.cnpq.br/5562595995114431 

Tem experiência na área de Doenças Infecciosas, nos seguintes 
tópicos: infecções relacionadas à serviços de saúde, infecções por 
MRSA, diagnóstico clínico e molecular e resistência antimicrobiana; 
experiência também na área de Feridas, no seguinte tópico: novas 
abordagens tecnológicas no tratamento de feridas.  

02 
vagas 
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Zuleyce Maria Lessa Pacheco 
 
 http://lattes.cnpq.br/7220903075213300 

Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Saúde da 
Mulher, da Criança, do Recém Nascido e do Adolescente, desenvolve 
pesquisas ancoradas, em sua maioria, na fenomenologia 
heideggeriana, na Teoria Humanistica de Enfermagem, no itinerário de 
pesquisa de Paulo Freire. Atualmente os temas de interesse são: 
vulnerabilidade, cuidado em saúde nas comunidades tradicionais, 
cuidado às mulheres (homo, trans e bissexuais) portadores de HIV e 
violência obstétrica. 

01 
vagas 

Maira Buss Thofehrn 
 
http://lattes.cnpq.br/7956215663670890 

Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase na Teoria dos 
Vínculos Profissionais. Também desenvolve estudos nos seguintes 
temas: relações interpessoais, grupo e equipe de enfermagem; equipe 
multiprofissional; equipe interdisciplinar; gerenciamento em 
enfermagem; processo de trabalho; subjetividade no trabalho; 
espiritualidade na enfermagem e na saúde; docência e ensino na 
enfermagem. 

01 
vaga 

 
 

6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Do local de sua realização: o processo seletivo constante neste edital será realizado nas dependências da Faculdade de 
Enfermagem ou em local a ser divulgado no site do Programa (www.ufjf.br/pgenfermagem) e no mural da secretaria do 
PPG-Enfermagem, com no mínimo cinco (5) dias úteis de antecedência. 

 
Processo seletivo: o processo seletivo será composto por quatro etapas: 1) Prova Escrita versando sobre conhecimentos 
da área de enfermagem e/ou saúde; 2) Projeto de investigação delineado na área da enfermagem, de acordo com a 
Linhas de Pesquisa do PPG-Enfermagem e temática(s) de pesquisa do orientador pretendido, 3) Prova de títulos e 4) 
Entrevista individual. Após instalação da banca, não haverá tolerância para atrasos de candidatos em nenhuma das 
etapas do processo seletivo. 
O candidato deverá apresentar em todas as etapas presenciais um documento original com foto. 

 
Das etapas do processo, da classificação atribuída a cada etapa e dos critérios de avaliação preconizados: 

 

I) Prova Escrita (Etapa Eliminatória e Classificatória): Valerá 100 pontos e terá peso 1 na composição final da nota. 
Para aprovação o candidato deverá obter no mínimo 70 pontos. Data e horário de realização: 20/05/2019 de 13:30 
às 16:30 horas.   
A prova versa sobre conhecimentos específicos de Enfermagem, tendo por base a bibliografia mínima e que consta das 
Referências registradas nesse edital. Os critérios utilizados para a avaliação da Prova Escrita são: resposta coerente 
com o conteúdo abordado, fluxo entre pensamento e linguagem escrita acadêmica articulada com as referências, correção 
gramatical e ortográfica conforme acordo ortográfico em vigor, pensamento crítico, raciocínio lógico, capacidade de síntese 
com respeito aos espaços estipulados e utilização de fundamentação científica. Cabe mencionar que em cada questão 
constará expressa a pontuação referente à mesma. Instruções adicionais constarão no escopo da referida prova. 
II) Projetos com arguição de seu conteúdo (Etapa Eliminatória e Classificatória): Valerá 100 pontos e terá peso 1 
na composição final da nota. Para aprovação o candidato deverá obter no mínimo 70 pontos.  
O projeto deverá versar sobre o tema que pretende desenvolver na dissertação, direcionado a um dos orientadores 
constantes no item 5 deste edital e a uma das linhas de pesquisa do programa explicitadas na folha de rosto. 
Deverá ser estruturado segundo o formulário próprio destinado a essa finalidade e que consta em anexo, sendo composto 
por:  
1) capa: deverá conter o código elaborado no ato da inscrição, o qual visa concretizar o princípio da impessoalidade;  
2) estrutura: (título, descritores, problematização/contextualização, objetivos geral e específicos, fundamentação teórica e 
metodologia e resultados esperados, cronograma de execução, orçamento financeiro e referências);  
3) anexos e/ou apêndices: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Termo de Assentimento e/ou similares,  
instrumento de coleta de dados ou questões norteadoras, e etc. 
 
O projeto deverá ser redigido em Arial Narrow Fonte 11, espaçamento simples e ter no máximo sete (7) laudas (exceção 
feita à capa, anexos e apêndices). A primeira folha não deverá ser numerada.  
O projeto não poderá conter a identificação do candidato em nenhum espaço, sob pena de desclassificação no pleito. 
 
Os critérios de avaliação do projeto incluem:  

http://lattes.cnpq.br/7220903075213300
http://lattes.cnpq.br/7956215663670890
http://www.ufjf.br/pgenfermagem


 Aderência e enquadramento da temática em uma das linhas de investigação do PPG- Enfermagem e para um dos 
orientadores que disponibilizem vagas no referido Edital;  

 Elaboração do projeto segundo o atendimento das normas estabelecidas conforme modelo em anexo;  

 Disponibilidade de orientador(a) e/ou reajustamento do projeto para um orientador do Programa;  

 Coerência metodológica, conceitual e explicitação da aplicabilidade temática para a área de conhecimento da 
Enfermagem; 

 Coerência e sustentação científica entre os componentes que estruturam o projeto, constituindo-se em objeto de 
investigação factível para o qual seja demonstrada lacuna no conhecimento vigente e; 

 Redação com correção gramatical, linguagem científica e coerência teórico-conceitual.  
 

A etapa de apresentação do projeto ocorrerá em sessão pública aberta a não candidatos do Processo Seletivo com 
gravação de áudio e cronometragem do tempo. Datas e horários de realização: 11/06/2019 a 12/06/2019 e 17/06/2019 a 
18/06/2019 de 08:00 às 17:00 horas. 
A avaliação da apresentação dos projetos e arguição de seu conteúdo será realizada pelos membros componentes da 
banca, os quais emitirão parecer utilizando critérios constantes neste edital. O valor final será o obtido a partir do cálculo 
da média das notas emitidas por cada membro da banca. A comissão avaliadora poderá convidar pareceristas externos 
para integrar essa etapa do processo avaliativo. 
 Serão critérios utilizados para a avaliação da apresentação do projeto:  

 Apropriação da temática, domínio e capacidade de argumentação lógica para o conteúdo do projeto construído; 

 Utilização de linguagem científica e adequação na utilização de recurso audiovisual para a divulgação do projeto; 

 Atendimento do prazo estipulado em 10 minutos para apresentação e; 

 Demonstração da capacidade de síntese.  
 

Em caso de não aderência do projeto às linhas de investigação do PPG- Enfermagem ou indisponibilidade de orientador(a) 
para a temática apresentada pelo(a) candidato(a) durante a entrevista, serão discutidas a disponibilidade e/ou a 
capacidade de engajamento do(a) candidato(a) para modificação/adequação do projeto do ponto de vista da temática e/ou 
trajetória metodológica em comum acordo com banca e/ou possível orientador(a). 

 

III) Prova de títulos (Etapa Classificatória): Valerá 100 pontos e terá peso 2 na composição final da nota.  

Esta etapa versa sobre as habilidades e conquistas em sua trajetória acadêmica. Estão previstos como critérios 
avaliativos somente os conteúdos que constam do impresso anexo “Parâmetros para avaliação da Prova de Títulos” e 
com o qual se pretende analisar o perfil de formação, coerência entre formação/atuação e crescimento profissional , bem 
como com a proposta do projeto. O impresso deverá ser auto preenchido pelo(a) candidato(a) e vir acompanhado de 
seus respectivos comprovantes, no ato da inscrição no processo seletivo. Não serão aceitos e/ou pontuados documentos 
incluídos após o período de inscrição. 

 
IV) Entrevista Individual (Etapa Classificatória): Valerá 100 pontos e terá peso 2 na composição final da nota. Datas 

e horário de realização: 08/07/2019 a 09/07/2019 de 08:00 às 17:00 horas 
 
Esta etapa versa sobre a motivação e interesse em ingressar no Programa de Pós-Graduação- Mestrado em Enfermagem, 
trajetória de formação e engajamento acadêmico e/ou profissional. Os critérios para avaliação da entrevista são: 
capacidade argumentativa do(a) candidato(a) para defender a inter-relação e consistência do projeto apresentado com a 
proposta de desenvolvimento em uma das linhas de pesquisa do PPG-Enfermagem e de acordo com a temática 
investigativa do orientador pretendido, disponibilidade para engajar-se nas atividades do mestrado no tempo igual ou 
inferior a 24 meses e outras perguntas que a banca julgar pertinente.  
Essa etapa será realizada por meio de entrevista individual com gravação de áudio e cronometragem do tempo.  
 
7 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO EDITAL 2019 

 
A nota final será definida pela média ponderada das notas atribuídas nas etapas eliminatórias e classificatórias 
conforme pontuações especificadas no Item 6 deste edital (DO PROCESSO DE SELEÇÃO). 

 

Divulgação dos resultados e comunicado com os candidatos: para atendimento ao Princípio de Publicidade e 
Comunicação com os candidatos durante o Processo Seletivo, a divulgação dos resultados, bem como todas as 
informações relativas ao processo serão divulgadas no mural da Secretaria do PPG-Enfermagem e no site do referido 
programa (www.ufjf.br/pgenfermagem) . 

Cada etapa será divulgada por lista nominal, ordenada por classificação, com atribuição das notas de cada candidato(a), 

http://www.ufjf.br/pgenfermagem


inclusive os desclassificados, estando disponível no site (http://www.ufjf.br/pgenfermagem/formularios-2/requerimento-
para-recurso/), formulário para interposição de eventuais recursos. 
É fundamental a pontualidade nas atividades do processo seletivo, sendo que a ausência do candidato no ato da 
instalação da banca examinadora ou de qualquer uma das etapas do processo de avaliação o desclassificará e impedirá 
sua participação na(s) etapa(s) subsequente(s). 
Os candidatos deverão ser identificados, na prova escrita e no projeto, pelo código criado no ato da inscrição. O candidato 
que assinar a prova ou identificá-la em etapa que seja anônima será desclassificado. 

 

8 DA ELABORAÇÂO E JULGAMENTO DE RECURSO(S) 
 

Quando houver a solicitação de recurso, o mesmo deverá ser realizado no período determinado (conforme cronograma em 
anexo) em cada etapa e entregue na secretaria do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Juiz de Fora em impresso próprio. O envio do recurso da prova escrita deverá ser 
encaminhado em arquivo formato PDF exclusivamente para o e-mail institucional do Mestrado 
(mestrado.enfermagem@ufjf.edu.br). O conteúdo de cada recurso deverá versar somente sobre a questão que motiva o 
recurso, com justificativa que respalde o pedido devidamente fundamentado pelo(a) candidato.  
O formulário destinado a elaboração de recursos estará disponível no site do PPG-Enfermagem 
(http://www.ufjf.br/pgenfermagem/formularios-2/requerimento-para-recurso/). O julgamento dos recursos competirá à banca 
examinadora do Processo Seletivo. 
A divulgação de resultados dos recursos será divulgada por lista nominal no site (www.ufjf.br/pgenfermagem) e no mural 
da Secretaria do PPG-Enfermagem. 
 

9 DA BANCA EXAMINADORA 
 

A banca examinadora do Processo Seletivo é composta dos seguintes membros: Prof. Drs: Angélica da Conceição Oliveira 
Coelho, Fábio da Costa Carbogim e Thaís Vasconselos Amorim, e como suplente Thiago César Nascimento, sob a 
presidência do(a) primeiro(a). 

 
10 DA MATRÍCULA  

Os candidatos aprovados e classificados deverão entregar na Secretaria da Pós-Graduação da Faculdade de 
Enfermagem/UFJF a documentação para a matrícula até o dia estabelecido. 
Para a realização da matrícula dos aprovados/classificados no processo seletivo são solicitados os seguintes documentos em 
número de vias especificada para cada situação:  
1) ficha de matrícula devidamente preenchida (1 via); 
2) registro no Conselho de Classe autenticado (2vias)*; 
3) cópia autenticada do histórico escolar do Curso de Graduação em Enfermagem (2 vias); 
4) currículo modelo Lattes – modelo de currículo completo (1 via); 
5) carta de liberação da instituição com a qual possui vínculo empregatício assegurando que o candidato terá liberação 
para se dedicar as atividades do programa (2 via); 
6) 2 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
7) cópia da certidão de nascimento ou casamento autenticada (2 vias); 
8) cópia da carteira de identidade autenticada (2 via); 
9) cópia do CPF autenticada (2 vias);  
10) cópia de Certidão de Quitação Eleitoral no caso de brasileiro, disponível no site  

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (2 vias); 
11) em caso de ser estrangeiro, comprovação de regularidade da estada no país (2 vias); 
12)comprovação de estar em dia com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino) (2 vias);  
13)declaração de nada consta acessado no site da Receita Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/cadastro-
e-certidao-negativa) (2 vias) 
14)cópia do diploma de enfermeiro frente e verso autenticada (2 vias). Para os candidatos aprovados que não possuam o 
diploma, poderão fazer a matrícula mediante entrega de documentação que comprove a conclusão do curso de graduação. 
Nesta situação, o diploma, devidamente registrado, deverá ser apresentado em até, no máximo, 60 dias antes da data 
prevista para defesa da dissertação.  
* Para aqueles que estão em processo de obtenção do registro do Conselho de Classe, terão até 30 dias após a data da 
matricula para entrega do referido documento.  

 
11 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

http://www.ufjf.br/pgenfermagem/formularios-2/requerimento-para-recurso/
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Início das aulas: previsão para o dia 15 de agosto/2019, com confirmação da data a ser divulgada previamente, por 
ocasião da entrega de documentação na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 
Será considerado desistente e, portanto, eliminado do Processo de Seleção, o(a) candidato(a) classificado(a) que não 
comparecer para efetuar uma das fases do processo seletivo e a matrícula, quer seja pessoalmente ou por 
procuração. 
A seleção, a partir da homologação, terá validade até a abertura de novo processo de seleção. 
Caso ocorram desistências, poderão ser convocados tantos candidatos aprovados quantos forem necessários até que se 
obtenha o preenchimento das vagas remanescentes no processo de seleção em ordem de classificação, desde que haja 
disponibilidade de orientador(a) para o projeto pleiteado ou seja acordado novo projeto de investigação. 
A devolução dos documentos é vedada, mesmo para os candidatos eliminados. A documentação será arquivada durante 
dois (2) anos após a homologação do Processo Seletivo. 
Para garantir o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, a divulgação dos resultados das etapas, bem como 
de todas as informações relativas ao processo, será realizada de forma ampla, utilizando para isso do site do Programa ou 
do mural do PPG-Enfermagem. 
A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições contidas neste Edital, 
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora juntamente com a Coordenação do Programa de Pós- Graduação 
em Enfermagem – Mestrado. 

Mais informações através do telefone (32) 2102-3821 Ramal 2 ou na Secretaria da Pós-Graduação da Faculdade de 
Enfermagem UFJF (das 8h às 11h e 13h30 às 16h) - Centro de Ciências da Saúde/Campus Universitário da UFJF, Juiz 
de Fora/MG. E-mail: mestrado.enfermagem@ufjf.edu.br 

 

Profª. Drª. Nádia Fontoura Sanhudo 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Enfermagem. 

 
Profª. Drª. Fábio da Costa Carbogim 

Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Enfermagem 
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Universidade Federal de Juiz de Fora- Faculdade de Enfermagem 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Enfermagem 

 
 

CRONOGRAMA DO EDITAL 2019 DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM ENFERMAGEM DA UFJF 
 
 

08/04/2019 Divulgação do Edital no site 

06/05/2019 a 09/05/2019 das 07:00 horas às 12:00 horas Período de inscrição 

10/05/2019 às 16:00 horas Homologação da inscrição 
Expediente interno 

13/05/2019 a 14/05/2018 das 08:00 às 15:00 horas Período recursal da homologação da inscrição 

17/05/2019 às 16:00 horas Divulgação do resultado da análise dos recursos 

referentes as inscrições 
20/05/2019 às 13:00 horas Instalação da banca para prova escrita 

20/05/2019 de 13:30 às 16:30 horas Realização da prova escrita 

21/05/2019 a 27/05/2019 de 08:00 às 16:00 horas Período de correção da prova escrita 
Expediente interno 

28/05/2019 das 08:00 às 12:00 horas Consolidação das notas e realização de ata  
Expediente interno 

28/05/2019 às 12:00 horas Divulgação do resultado da prova escrita 

29/05/2019 a 30/05/2019 de 08:00 às 15:00 horas Período recursal da prova escrita 

03/06/2019 a 07/06/2019 de 08:00 às 16:00 horas Análise do(s) recursos referentes a prova escrita 
Expediente interno 

07/06/2019 às16:00 horas Divulgação do resultado do recurso da prova 
escrita 

10/06/2019 de 08:00 às 16:00 horas Avaliação dos projetos 
Expediente interno 

10/06/2019 (em horário a ser divulgado aos candidatos via site 
do programa www.ufjf.br/pgenfermagem e mural da secretaria) 

Divulgação do local e horários para apresentações 
dos projetos 

11/06/2019 a 12/06/2019 e 17/06/2019 a 18/06/2019 de 08:00 
às 17:00 horas 

Apresentações dos projetos 

19/06/2019 de 08:00 às 16:00 horas Consolidação das notas do projeto e elaboração 
de ata  
Expediente interno 

19/06/2019 às 16:00 horas Divulgação do resultado da nota do projeto 

19 a 24/06/2019 de 08:00 às 15:00 horas Período recursal das notas do projeto 

25/06/2019 de 08:00 às 18:00 horas Análise do(s) recursos referentes aos projetos 
Expediente interno 

26/06/2019 às 08:00 horas Divulgação do(s) resultados dos recursos dos 
projetos 

  26 a 27/06/2019 de 08:00 às 16:00 horas Prova de títulos  
Expediente interno - Avaliação de títulos 

27/06/2019 de 08:00 às 18:00 horas Período de consolidação de notas e elaboração de 
ata 
Expediente interno 

28/06/2019 às 12:00 horas Divulgação do resultado da prova de títulos  

01/07/2019 a 02/07/2019 de 08:00 às 15:00 horas Período recursal da prova de títulos  

http://www.ufjf.br/pgenfermagem


03/07/2019 de 08:00 horas às 16:00 horas Análise do(s) recursos referentes a prova de títulos  
Expediente interno 

04/07/2019 às 16:00 horas Divulgação do resultado do(s) recursos da prova de 
títulos  

05/07/2019 (em horário a ser divulgado aos candidatos via site 
do programa www.ufjf.br/pgenfermagem e mural da secretaria) 

Divulgação do local e horários para a 
realização das entrevistas individuais 

08/07/2019 a 09/07/2019 de 08:00 às 17:00 horas Realização das entrevistas individuais 

10/07/2019 de 08:00 às 12:00 horas Consolidação das notas das entrevistas e 
elaboração de ata 
Expediente interno 

10/07/2019 às 16:00 horas Divulgação do resultado da nota da entrevista 
individual 

11/07/2019 a 12/07/2019 de 08:00 às 12:00 horas  Período recursal das notas da entrevista individual 

12/07/2019 de 12:00 às 17:00 horas Análise do(s) recursos referentes as entrevistas 
individuais 

Expediente interno 

15/07/2019 às 18:00 horas Divulgação dos resultados dos recursos das 
entrevistas individuais 

16/07/2019 de 08:00 às 12:00 horas Consolidação do resultado do processo 
seletivo 

17/07/2019 a 18/07/2019 de 08:00 às 12:00 horas Período de recurso do resultado do 
processo seletivo 

19/07/2019 às 12:00 horas Resultado final e homologação do processo 
seletivo 

23/07/2019 a 25/07/2019 de 08:00 às 12:00 horas Entregar documentação para matrícula na 
secretaria do PPG Enfermagem UFJF 

A partir do dia 30/07/2019 Realização de matrícula dos aprovados e 
classificados  
Expediente interno realizado pela Secretaria 
do PPG Enfermagem UFJF 

A partir de 15/08/2019 Previsão de início do período letivo 

http://www.ufjf.br/pgenfermagem
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
DADOS PESSOAIS (Preencher com letra de forma) 

NOME COMPLETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 
REGISTRO GERAL DATA DA EMISSÃO ÓRGÃO EMISSOR. 

PASSA PORTE DATA DA EMISSÃO PAÍS DE EMISSÃO 

CPF Nº. COREN SUBSEÇÃO 

TÍTULO DE ELEITOR Nº. ZONA SEÇÃO 

DOC. MILITAR Nº. DATA DE EMISSÃO: ÓRGÃO EMISSOR: 

MDEF MMA MAE 

NOME DO PAI 

NOME DA MÃE 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
LOGRADOURO (RUA, AV., PRAÇA, ETC.) N COMPLEMENTO (APTO., CASA, ETC.) 

BAIRRO CEP CIDADE ESTADO TELEFONE (RES.) 

E-MAIL TELEFONE (CEL.) 

ENDEREÇO PROFISSIONAL 
INSTITUIÇÃO 

LOGRADOURO (RUA, AV., PRAÇA, ETC.) N COMPLEMENTO 

BAIRRO CEP CIDADE ESTADO TELEFONE 

HOME PAGE 

GRADUAÇÃO 
INSTITUIÇÃO DATA DA COLAÇÃO DE GRAU 

CIDADE/U 

                              

FOTO 

3X4 
                              

                              

 

CÓDIGO:_________________________________ 

 

ORIGEM 
 DATA DE NASCIMENTO NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO 

 NACIONALIDADE SEXO 

Fem Masc 

ESTADO CIVIL 

 NOME DO CÔNJUGE 

 

                              

 
                              

 



PÓS-GRADUAÇÃO 

 
CANDIDATO A BOLSA 

 

LINHA DE PESQUISA ESCOLHIDA 

 
 
Nome do docente/orientador pretendido _______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

        

 NOME DO ORIENTADOR PRETENDIDO (marcar apenas um docente) 

 

Documentos  
 Ficha de Inscrição 

 01 (uma) fotografia 3X4 recente  

 Recibo de Pagamento da Inscrição (1 via); 

 Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação em Enfermagem (1 via); 
 Parâmetros para avaliação da Prova de Título preenchido, assinado e com comprovantes emitidos por órgãos oficiais em 


 Anna Maria de Oliveira Salimena ---------------------------------- (01 vagas) 
 Angélica da Conceição Oliveira Coelho ------------------------- (02 vagas) 
 Beatriz Francisco Farah ------------------------------------------------ (01 vaga) 
 Cristina Arreguy-Sena ---------------------------------------------------(03 vagas) 
 Denise Barbosa de Castro Friedrich ------------------------------- (01 vaga) 
 Edna Aparecida Barbosa de Castro -------------------------------  (02 vagas) 
 Elenir Pereira de Paiva -------------------------------------------------  (02 vagas) 
 Fábio da Costa Carbogim ---------------------------------------------  (02 vagas) 
 Geovana Brandão Santana Almeida--------------------------------  (01 vaga) 
 Girlene Alves da Silva ---------------------------------------------------  (01 vaga) 
 Herica Silva Dutra ---------------------------------------------------------  (01 vaga) 
 Maira Buss Thofehrn -----------------------------------------------------  (01 vaga) 
 Marcelo da Silva Alves---------------------------------------------------  (01 vaga) 
 Nádia Fontoura Sanhudo -----------------------------------------------  (01 vaga) 
 Thais Vasconselos Amorim--------------------------------------------  (01 vaga) 
 Thiago Cesar Nascimento-----------------------------------------------  (02 vagas) 
 Zuleyce Maria Lessa Pacheco------------------------------------------ (01 vaga) 
 

Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do cuidado em Saúde e Enfermagem 
Estudo dos fundamentos e modelos teóricos, políticos e culturais do cuidar em saúde e em enfermagem, buscando 
compreender os determinantes e fatores intervenientes e as representações envolvidas no processo saúde-doença ao 
indivíduo, família e comunidade no sistema de saúde com ênfase nas terapêuticas e comportamentos saudáveis, 
contribuindo para a ciência e as disciplinas da enfermagem na conformação da identidade profissional da enfermagem como 
profissão social. 

Tecnologia e Comunicação no cuidado em saúde e Enfermagem 
Estudos e desenvolvimento de tecnologias e processos comunicacionais aplicáveis em saúde e em enfermagem, 
instrumentalizando o ser e o fazer junto à equipe de saúde e de enfermagem na prática de cuidar, ensinar/educar, gerenciar 
e comunicar, produzindo conhecimentos que convertam o processo de cuidar de indivíduos, famílias, cuidadores e 
coletividade ao longo do ciclo de vida em tecnologias apropriadas ao processo de trabalho na área de saúde e de 
enfermagem. 
 
 

Sim Não 

Cidade/U
F 

DATA obteve o título INSTITUIÇÃ
OOO 



anexo autenticados dos últimos 8 anos (oito) (3 vias); 

 Currículo modelo lattes – modelo de currículo completo (3 vias); 
 Carta com exposição de motivos justificando o interesse pelocurso e disponibilidade (3 vias); 
 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento autenticada (1 via); 
 Cópia da Carteira de Identidade autenticada (1 via); 

 Cópia do CPF autenticado (1 via); 
 Cópia de Comprovação de obrigação eleitoral no caso de brasileiro e em caso de ser estrangeiro comprovação de 

regularidade da estada no país (1 via); 
 Comprovação de estar em dia com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino) (2 vias); 
 Declaração de nada consta acessado (2 vias); 
 Cópia do diploma de Enfermeiro frente e verso autenticada ou documento equivalente (declaração de conclusão de curso 
com firma reconhecida). Caso o candidato ainda esteja cursando a graduação, admite-se que participe do processo seletivo 
apresentando: cópia de declaração emitida por órgão competente da instituição de origem, na qual conste data prevista para 
colação de grau (1 via autenticada); 
 Carta de liberação da instituição com a qual possui vínculo empregatício assegurando que o candidato terá 
liberação para se dedicar ao Programa (1 via); 
 Projeto sobre o tema que pretende desenvolver na dissertação, direcionando a uma das linhas de pesquisa do 
Programa e seguindo o formulário em anexo, de acordo com a temática de investigação do orientador pretendido (3 
vias); 
 
 

Juiz de Fora,  de  de 2019 Assinatura do(a)candidato(a) 
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Nome do(a)candidato(a):  

Parâmetros para avaliação da Prova de Títulos1 a ser preenchido pelo(a) candidato(a) 

 

Planilha de avaliação curricular dos candidatos 

                 Total: 100 pontos 
 Pontos Quantidade Pontuação 

Produção Científica 

Artigos publicados/Aceitos (Qualis 
A1/Enfermagem) 

15 pontos/artigo   

Artigos publicados/Aceitos (Qualis 
A2/Enfermagem) 

10 pontos/artigo   

Artigos publicados/Aceitos (Qualis 
B1/Enfermagem) 

7 pontos /artigo   

Artigos publicados/Aceitos (Qualis 
B2/Enfermagem) 

6 pontos /artigo   

Artigos publicados/Aceitos (Qualis 
B3/Enfermagem) 

4 pontos /artigo   

Artigos publicados/Aceitos (Qualis 
B4/Enfermagem) 

3 pontos /artigo   

Artigos publicados/Aceitos (Qualis 
B5/Enfermagem) 

2 pontos /artigo   

Artigos publicados/Aceitos (Qualis 
C/Enfermagem) 

1 ponto/artigo   

Livros 5 pontos /livro   

Capítulos de Livros 3 pontos /capítulo   

Resumo publicado em anais de evento 
(internacional) 

5 pontos /resumo   

Resumo publicado em anais de evento 
(nacional) 

3 pontos /resumo   

Resumo publicado em anais de evento 
(regional) 

1 ponto/resumo   

Resumo publicado em anais de evento (local) 0,5 ponto/resumo   

Depósito de Patente 7 pontos/patente   

Atividades em pesquisa 

Iniciação científica (semestre) 5 pontos/semestre   

Participação em grupo de pesquisa certificado 
pelo CNPq (semestre) 

4 pontos/semestre   

Premiação (apresentação oral/poster) 3 pontos/premiação   

Atividades em ensino/extensão     

Cursos ministrados/disciplinas (semestre) 5 pontos /semestre   

Monitoria de disciplina de graduação 
(semestre) 

4 pontos/semestre   

Participação em programa de Treinamento 
Profissional (semestre) 

2 pontos /semestre   

Participação em projeto de Extensão (semestre) 2 pontos /semestre   

Participação em programa de Iniciação à 
docência (semestre) 

4 pontos/semestre   

Participação em bancas de trabalho de 
conclusão de curso 

2 pontos/banca   

Participação em Liga Acadêmica 
2 pontos /semestre 

  

Apresentação de Trabalho (eventos sem a 
publiicação em anais ) 

2 pontos / 

apresentação 

  



Palestras em eventos 
   2 pontos /palestra 

  

Realização de disiciplinas eletivas  em 
Programas de Pós-graduação strictu sensu 

3 pontos / 
disciplina 

 
 

Participações em eventos e cursos (Formação Continuada) 

Participações em eventos (congressos e 
similares)  

1 ponto 
/participação 

  

Cursos de aperfeiçoamento (de carga mínima 
de 180h) 

2 pontos 
/participação 

  

Cursos de atualização (de carga mínima de 
30h) 

1 ponto / 
participação 

  

Minicursos (de carga mínima de 4h) 0,5 ponto / 
minicurso 

  

 Titulação/Experiência 

Pós-Graduação Lato sensu – Modalidade 
Residência 

5 pontos / 
residência 

  

Pós-Graduação Lato sensu – Modalidade 

Especialização (de carga mínima de 360 horas). 

4 pontos / curso   

Experiência Profissional (máximo 10 pontos) 1 ponto/ano   
 

1 Documento reestruturado e aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da FACENF-UFJF 
realizada em 15 de março de 2019. 
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FACENF- UFJF 
 

Título do Projeto: TÍTULO EM MAIÚSCULAS EM NEGRITO CENTRALIZADO 

Candidado(a) ao Mestrado 
Código elaborado no ato da inscrição:____________________ 

 

Integra algum grupo de pesquisa? (  )Não (  )Sim 

Linha em que o presente anteprojeto se inscreve: 
 

( )Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do cuidado em Saúde e Enfermagem: Estudo dos 
fundamentos e modelos teóricos, políticos e culturais do cuidar em saúde e em enfermagem, buscando 
compreender os determinantes e fatores intervenientes e as representações envolvidas no processo saúde-doença 
ao indivíduo, família e comunidade no sistema de saúde com ênfase nas terapêuticas e comportamentos 
saudáveis, contribuindo para a ciência e as disciplinas da enfermagem na conformação da identidade profissional 
da enfermagem como profissãosocial. 

 

( )Tecnologia e Comunicação no cuidado em saúde e Enfermagem: Estudos e  desenvolvimento  de 
tecnologias e processos comunicacionais aplicáveis em saúde e em enfermagem, instrumentalizando o ser e o 
fazer junto à equipe de saúde e de enfermagem na prática de cuidar, ensinar/educar, gerenciar e comunicar, 
produzindo conhecimentos que convertam o processo de cuidar de indivíduos, famílias, cuidadores e coletividade 
aolongodociclodevidaemtecnologiasapropriadasaoprocessodetrabalhonaáreadesaúdeedeenfermagem. 

Nome do docente/orientador 
pretendido (consultar quadro 
1)⃰ 

 

 

Data:  

⃰  Caso o candidato aprovado não seja classificado para o docente pretendido haverá o remanejamento    
para outro docente do Programa que tenha disponibilidade de vaga.



ROTEIRO E ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO 
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS  

 
Este documento deverá, obrigatoriamente, seguir o roteiro proposto a seguir, restringindo-se a, no máximo, 7 (sete) páginas, digitadas em papel 
de dimensão A4, fonte Arial tamanho 11, espaçamento simples. Propostas fora deste padrão serão desconsideradas. Não imprimir esta 
orientação ao encaminhar o projeto. 

 

TÍTULO CENTRALIZADO, EM NEGRITO E CAIXA ALTA 
 
Palavras-chave: (DECs de 3 a 6 descritores) 

 
1 . Justificativa/Caracterização do Problema 

Descrever o estado da arte onde se insere o problema cuja solução é proposta, demonstrando sua relevância. 
Faça, de forma sucinta, um relato da situação-problema abordada, citando dados ou informações significativas que 
possam delimitar seu contexto. Fundamente sua defesa e linha de atuação/tema (O que?; Por que?) . Apresentar 
revisão bibliográfica atualizada que justifique objetivamente a execução da proposta. 

2 . Objetivos 

Explicitar o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos.  

3 . Metodologia e Estratégias de Ação 

Descrever como se pretende atingir os objetivos pretendidos.  
 
4 . Aspectos éticos 

Informe sobre as considerações éticas do projeto.  
 
5 . Resultados e os impactos esperados 

Informe os resultados e/ou produtos esperados.  
 
6 . Cronograma 

Elaborar um cronograma das atividades a serem executadas no projeto.  
A seguir está apresentado a previsão de cronograma para as atividades de desenvolvimento da investigação. 

 

 

Descrição da Etapa da investigação 

Data prevista para operacionalização (em meses) 
Obs: Considerar até 24 meses para defesa 

1 

e 
2 

3 

e 
4 

5 

e 
6 

7 

e 
8 

9 

e 
10 

11 

e 
12 

13 

e 
14 

15 

e 
16 

17 

e 
18 

19 

e 
20 

21 

e 
22 

23 

e 
24 

             

             

 
7. Orçamento 

 
Elaborar orçamento detalhado do projeto. Incluir informações relacionadas à agência de fomento se o projeto tiver 
financiamento. 

Identificação do item Quantidade Valor em Reais (R$) 
   

   

 
8. Referências Bibliográficas 

 
Anexos e/ou Apêndices: incluir TCLE (não identificando o nome do(a) candidato(a)), instrumento de coleta de dados ou similar. Os 
anexos poderão exceder as 7 páginas. 
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