
 

                                                                                                                                                  
 

 
 

                                                                                                                                

 

EDITAL DE SELEÇÃO 01/2018 
SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTUDANTES CONVÊNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO – TURMA 2019-2021 – 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENFERMAGEM 
 

 

1. PREÂMBULO: 

 

1.1 Edital exclusivamente destinado aos candidatos ao Programa de Estudantes Convênio de Pós-

Graduação (PEC-PG) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) para o ingresso ao Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem – UNILAB 

no primeiro semestre de 2019. 

1.1.1 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem PPGENF – da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), no uso de suas atribuições, torna 

público aos interessados que estarão abertas as inscrições no período de 18 de junho de 2018 a 

02 de julho de 2018 para os interessados em pleitear a Carta de Aceitação ao Programa de 

Estudantes Convênio de Pós-Graduação PEC PG, junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem – curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem, ao ingresso em 2019. 

1.2 O Colegiado do PPGENG instituirá Comissão para a condução deste processo de seleção. 

1.2.1 A Comissão será formada por docentes do PPGENF-UNILAB. 

1.2.2 A área de concentração do PPGENF é designada Saúde e Enfermagem no cenário dos países 

lusófonos. O curso tem como missão a formação de enfermeiros capacitados a desenvolverem 

atividades de ensino e pesquisa na área da Saúde e Enfermagem. O enfoque do curso está voltado à 

produção de conhecimento sobre práticas de saúde e o cuidado de enfermagem com diferentes 

grupos (indivíduos, famílias e comunidades), considerando o contexto epidemiológico, social, 

sanitário e de saúde presentes nos países lusófonos.  

O PPGENF-UNILAB se interessa em investigar questões com base em suas duas Linhas de Pesquisa, 

a saber (ANEXO A):  

a) Práticas do Cuidado em Saúde no cenário dos países lusófonos - Envolve a produção 

do conhecimento relacionado a identificação e a avaliação de fatores que influenciam as 

práticas de saúde e o cuidado de Enfermagem no processo saúde/doença das pessoas, famílias 

e comunidades, nas diferentes fases de desenvolvimento humano e serviços de saúde. Inclui 

projetos de pesquisa que têm por objeto a saúde como um fenômeno social e multidisciplinar, 

com a finalidade de compreender a complexidade do processo saúde/doença e propor 

cuidados em saúde e de Enfermagem, considerando o contexto epidemiológico, social, 

sanitário e de saúde do Brasil e dos países lusófonos. 

b) Tecnologias no Cuidado em Saúde no cenário dos países lusófonos - Envolve a 

produção do conhecimento relacionado ao desenvolvimento, avaliação e validação de técnicas, 

procedimentos, produtos, instrumentos e conhecimentos sistematizados para o cuidado em 

saúde e de Enfermagem no processo saúde/doença prestado às pessoas, às famílias e às 



 

                                                                                                                                                  
 

 
 

comunidades nas diferentes fases de desenvolvimento humano e serviços de saúde, 

considerando o cenário epidemiológico, social, sanitário e de saúde do Brasil e dos países 

lusófonos. 

2. DO NÚMERO DE VAGAS: 

 

2.1. Serão destinadas 02 (duas) vagas, para a obtenção da Carta de Aceite exigida pelo PEC-PG ao 

Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem – UNILAB.  

 

3. DA INSCRIÇÃO: 

 

3.1. São habilitados à inscrição àqueles que cumprem todas as exigências determinadas pelo PEC-

PG – requisitos aos candidatos (http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.php)  

3.2. A Documentação necessária à Inscrição para a Solicitação da Carta de Aceite PEC-PG 

compreenderá a entrega dos seguintes documentos: 

 

a) Ficha de Solicitação de inscrição (ANEXO B); 

b) Uma cópia da página do passaporte com dados pessoais;  

c) Uma Cópia autenticada do Diploma de Graduação, da Declaração de Conclusão de Curso de 

Graduação ou da Declaração de Aluno Concluinte1; 

d) Uma Cópia autenticada do Histórico Escolar;  

e) Uma Carta de Apresentação 

- A Carta deve estar escrita em português, descrevendo: 

I – As rações pelas quais o candidato se considera em condições de cursar o Programa pretendido 

II- Motivos da escolha do Programa e Linha de Pesquisa 

III – Temas e interesses de pesquisa dentro do âmbito da Linha de Pesquisa pretendida 

f) Uma cópia do Projeto de pesquisa, contendo obrigatoriamente os seguintes itens:  

1- Capa (Título, Nome do candidato e Linha de pesquisa pretendida),  

2-Introdução,   

3-Objetivo(s),  

4-Método,  

5- Referências, e  

6-Cronograma.  

7- Quando houver necessidade, inserir Anexos ou Apêndices; 

g) Uma cópia do Curriculum Vitae Modelo Lattes/CNPq. Além disso, em separado e devidamente 

organizado (encadernado ou grampeado), o candidato deve apresentar os documentos 

comprobatórios (fotocópias) do currículo. A ordem em que cada cópia é disposta deve ser a mesma 

em que aparece no currículo. No caso de candidatos internacionais não residentes no Brasil será 

admitida a apresentação apenas de uma cópia de currículo vitae com seus respectivos 

comprovantes;  

 

                                                           
1 Por Declaração de Aluno Concluinte a UNILAB compreende documento autenticado, emitido nos últimos trinta dias, pela instituição na qual o 
Curso de Graduação é realizado, devidamente assinado e carimbado por responsável competente, garantindo que o candidato é aluno 
matriculado no último período do curso, com perspectiva de conclusão até o final de dezembro de 2018. 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.php


 

                                                                                                                                                  
 

 
 

3.3. O período de inscrição será de 18 de junho de 2018 a 02 de julho de 2018.  

3.4. As inscrições poderão ser feitas na sala da Secretaria Geral de Pós-Graduação, Campus das 

Auroras, Bloco A, sala 202, entre 09h00 e 12h00 (nove horas e doze horas) e 14h00 e 16h30 

(quatorze horas e dezesseis horas e trinta minutos) ou por via eletrônica ao endereço eletrônico do 

curso: ppgenf@unilab.edu.br. 

3.4.1. Para as inscrições por via eletrônica, todos os documentos exigidos no item 3.2 deverão ser 

digitalizados no formato pdf e encaminhados para o endereço eletrônico do curso: 

ppgenf@unilab.edu.br . Os documentos comprobatórios do currículo Lattes/CNPq ou vitae também 

deverão ser encaminhados por via eletrônica. 

3.4.2. As inscrições, por via eletrônica, devem também ser realizadas até às 16h30h (horário de 

Brasília, Brasil) do dia 02 de julho de 2018. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A Comissão designada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem será 

constituída por 3 (três) docentes, os quais contemplam às duas linhas de pesquisa do Programa. 

4.2. Será realizada pela Comissão designada, uma avaliação da documentação apresentada. 

4.2.1 Na análise da Carta de Apresentação serão avaliados à redação, à capacidade de reflexão e 

argumentação e a proposta de vinculação de pesquisas em uma das linhas de pesquisa do 

Programa. 

4.2.2 Na análise do projeto, serão analisados os seguintes aspectos: a relevância do objeto de 

estudo, o ineditismo da proposta, a qualidade do método e da redação e a exequibilidade da 

pesquisa. 

4.2.3 A nota mínima exigida para aprovação da Carta de Apresentação e do Projeto de pesquisa é 

sete (7,0). 

4.3. A análise do Curriculum Vitae Modelo Lattes-CNPq terá pontuação de zero (0,0) a dez (10,0) e 

terá caráter classificatório. 

4.3.1 A análise do Curriculum Vitae Modelo Lattes CNPq, se dará conforme ANEXO C. 

4.3.2. Em relação ao item 1.1 e 1.2 da Ficha de Análise do Curriculum Vitae Modelo Lattes CNPq, só 

serão considerados os cursos em acordo com a legislação em vigor. 

4.3.3 Em relação ao item 1.4 da mesma ficha, só serão consideradas as bolsas de Iniciação Científica 

de Programas Institucionais de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da 

Educação ou aquelas oferecidas por agências oficiais de fomento à pesquisa. 

4.3.4 Em relação aos itens 3.12 e 3.13 da mesma ficha, só serão considerados livros ou capítulos de 

livros publicados por editora com conselho editorial, bem como aqueles com temática acadêmica. 

Produtos de outra natureza não serão considerados sob qualquer hipótese. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 A nota final do candidato será determinada pela média simples das notas de todas as etapas do 

processo de seleção. 

5.2 Em caso de empate, a definição da ordem de classificação será dada pela nota atribuída à 

Análise do projeto de pesquisa/ Carta de Apresentação/ Curriculum Vitae. 

mailto:ppgenf@unilab.edu.br
mailto:ppgenf@unilab.edu.br


 

                                                                                                                                                  
 

 
 

5.3 A ordem de classificação estabelecida por esse Edital, determinará quais candidatos (no limite 

de até 2 vagas) estarão aptos a receberem a Carta de Aceite para o Curso de Mestrado Acadêmico 

em Enfermagem – UNILAB exigida para a inscrição ao PEC-PG.  

5.4 As vagas não preenchidas pelos candidatos classificados em primeira chamada serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, conforme a ordem divulgada pela coordenação do 

PPGENF-UNILAB. 

 

6. CRITÉRIOS DE INEGIBILIDADE 

 

6.1 Serão indeferidas as inscrições de candidatos que não indicarem a linha de pesquisa 

pretendida na ficha de inscrição (ANEXO B) e no Projeto de pesquisa. 

6.2 Serão indeferidas as inscrições de candidatos que não obedeçam a qualquer uma das 

exigências do item 3 deste Edital.  

 

7. RECURSOS 

 

7.1 Após a divulgação das notas, o candidato terá até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do horário 
de divulgação, para recorrer à comissão examinadora, a qual avaliará o recurso e emitirá parecer.  
7.2 Os pedidos de Recurso deverão ser entregues via eletrônica pelo e-mail ppgenf@unilab.edu.br 
no Formulário específico, constante deste Edital (ANEXO D), integralmente preenchido, assinado e 
digitalizado em pdf.  
7.3 Não serão considerados como recurso as solicitações de alteração do conteúdo da proposta 
inicial entregue (processo, documentos, projeto, e etc).  
 

8. CALENDÁRIO  

 

8.1. Período de inscrição presencial: 18 de junho de 2018 a 02 de julho de 2018. 

8.2.1. Período de inscrição por via eletrônica: 18 de junho de 2018 a 02 de julho de 2018. 

8.2.2 Homologação das inscrições: 03 de julho de 2018. 

8.2.3 Data para pedido de recurso das homologações das inscrições: 04 de julho de 2018. 

8.2.4 Resultado dos recursos analisados e divulgação do resultado final das inscrições: 05 de julho 

de 2018. 

8.3. Análise da Carta de Aceite, do Projeto e do Curriculum Vitae Lattes: 05 e 06 de julho de 2018. 

8.3.1. Divulgação do resultado: 09 de julho de 2018. 

8.3.2. Data para pedido de recurso da Carta de Aceite, do Projeto e do Curriculum Vitae Lattes: 10 

de julho de 2018 

8.3.3. Divulgação do resultado dos recursos da Carta de Aceite, do Projeto e do Curriculum Vitae 

Lattes: 11 de julho de 2018. 

8.3.4 – Divulgação do Resultado Final e disponibilização da Carta de Aceite: 11 a 12 de julho de 

2018. 

 

 

 

 

mailto:ppgenf@unilab.edu.br


 

                                                                                                                                                  
 

 
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Somente os candidatos que forem aprovados no processo seletivo PEC- PG 2019 estarão aptos a 

se matricularem junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Curso de Mestrado 

Acadêmico em Enfermagem, para o ingresso no primeiro semestre de 2019. 

9.2 O cronograma do processo seletivo poderá sofrer alterações, em virtude do quantitativo de 

candidatos. Ademais, é de responsabilidade do candidato observar essas mudanças, ou qualquer 

outra informação sobre a seleção, na página do Mestrado Acadêmico em Enfermagem da UNILAB 

disponível no Menu dos cursos de Pós-Graduação da UNILAB em: 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/categoria/pos-graduacao/stricto-sensu/maenf/editais-

maenf/  e/ou na Secretaria Geral da Pós-Graduação da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira. 

9.3 O Mestrado Acadêmico em Enfermagem da UNILAB fica desobrigado de comunicar aos 

candidatos via endereço eletrônico, via telefônica ou qualquer outro meio os resultados parciais ou 

finais do processo de seleção.  

9.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem, o qual fica instituído como Primeira Instância para resolução de qualquer questão 

relativa a este edital, inclusive e, sobretudo, dos recursos.  

9.5 Após o final do processo seletivo, os documentos dos candidatos que não forem aprovados 

ficarão disponíveis para devolução por até 15 dias aos seus respectivos titulares. Após esse prazo, 

os documentos serão destruídos.  

 

 

Redenção, 12 de junho de 2018 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Tahissa Frota Cavalcante 

 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem UNILAB 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/categoria/pos-graduacao/stricto-sensu/maenf/editais-maenf/
http://proppg.unilab.edu.br/index.php/categoria/pos-graduacao/stricto-sensu/maenf/editais-maenf/


 

                                                                                                                                                  
 

 
 

ANEXO A 
 
 

Áreas temáticas de pesquisa do PPGE-UNILAB 

 
Linhas de Pesquisa Áreas Temáticas 

 

 

Prática do Cuidado em 

Saúde no Cenário dos 

Países Lusófonos 

 
Práticas do cuidado em saúde da criança e do adolescente 
 
Práticas do cuidado em saúde sexual e reprodutiva 
 
Práticas do cuidado em saúde ao adulto e idoso no cenário das 
situações crônicas 
 
Vigilância em saúde no cenário das doenças crônicas-
degenerativas 
 
Enfermagem, Comunicação e Promoção da Saúde 
 
Saúde Mental 
 
 

Tecnologias do Cuidado em 

Saúde no Cenário dos 

Países Lusófonos 

 
Tecnologias no cuidado da pessoa com deficiência 
 
Tecnologias no cuidado da pessoa com feridas 
 
Estudos sobre sistemas de classificação da prática de 
enfermagem: diagnósticos, intervenções e resultados de 
enfermagem 
 
Tecnologias do cuidado em saúde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                                  
 

 
 

ANEXO B 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO (DIGITADO OU MANUSCRITO) 

Ilmo(a). Sr(a). Coordenador(a), 

Eu, NOME, NACIONALIDADE, portador do passaporte NÚMERO, residente a ENDEREÇO, detentor 

do endereço eletrônico E-MAIL e telefone NÚMERO, venho solicitar a minha inscrição no processo 

seletivo para a obtenção da Carta de Aceite PEC-PG do Mestrado Acadêmico em Enfermagem da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (MAENF-UNILAB), da LINHA DE PESQUISA 

Em anexo, seguem os documentos exigidos para a inscrição, conforme Edital 01/2018-MAENF. 

Nestes termos, peço deferimento, 

LOCAL E DATA  

NOME E ASSINATURA DO CANDIDATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                  
 

 
 

 

ANEXO C 
 

ITENS AVALIADOS 

Tabulação 

P
o

n
tu

a
çã

o
 

M
á

x
im

a
 

U
n

id
a

d
e

 
/

P
o

n
to

 

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 

P
o

n
to

s 

P
o

n
tu

a
çã

o
 

M
á

x
im

a
 

 
1. Formação Acadêmica 
1.1. Residência na área de saúde 1,6 0,8   

2 

1.2  Especialização na área de saúde 1,0 0,5   
1.3. Aperfeiçoamento ou curso na área de saúde (carga horária 
mínima de 60 horas) 

0,6 0,3   

1.4 Bolsista de iniciação científica, extensão, monitoria, PET, 
bolsista voluntário e/ou apoio técnico 

NS 0,3 pontos/ano   

1.5 Participação em Grupo Pesquisa do ICS-UNILAB2 1,0 
0,25 
pontos/semestre 

  

2. Experiência Profissional 
2.1. Docência no Ensino Superior NS 0,5 pontos/semestre   

2 
2.2  Preceptoria no Ensino Superior NS 0,5 pontos/semestre   
2.2. Docência na Educação Básica/Técnica NS 0,5 pontos/ano   
2.3. Atividade assistencial em serviço de saúde NS 0,5 pontos/ano   
3.0. Produção Acadêmica (Datadas de janeiro de 2013 até as inscrições) 
3.1. Artigo publicado ou aceito3 em Periódico Científico Qualis 
CAPES – Enfermagem A1 

NS 2,5 cada   

6 

3.2. Artigo publicado ou aceito em Periódico Científico Qualis 
CAPES – Enfermagem A2 

NS 2,0 cada   

3.3. Artigo publicado ou aceito em Periódico Científico Qualis 
CAPES - Enfermagem B1 

NS 1,5 cada   

3.4. Artigos publicado ou aceito em Periódico Científico Qualis 
CAPES – Enfermagem B2 

NS 1,0 cada   

3.5. Artigo publicado ou aceito em Periódicos Científicos Qualis 
CAPES – Enfermagem B3, B4, B5 ou C 

NS 0,5 cada   

3.6. Artigo publicado ou aceito em Periódico Científico não 
indexado  

NS 0,25 cada   

3.7 Artigo publicado em periódico de outra área do Qualis 
CAPES e indexado na Web of Science com fator de impacto 

NS 1,0 cada   

3.8. Resumos simples ou expandido em anais de eventos 
nacionais 

0,8 0,2    

3.9. Resumos simples ou expandidos em anais de eventos 
internacionais 

1,5 0,3   

3.10. Trabalho completo em anais de evento nacionais 1,5 0,4   
3.11. Trabalho completo em anais de evento internacional 2,0 0,5   

3.12. Livro ou manual com ISBN NS 
0,7 cada 
livro/manual 

  

NS- Não se aplica 

ICS- Instituto de Ciências da Saúde 

 

                                                           
2 Necessário apresentar declaração do líder de grupo de pesquisa, devidamente institucionalizado, da UNILAB. 
3 Em caso de artigos aceitos é necessário anexação de documento comprobatório emitido pelo periódico científico que 
ateste o aceite 



 

                                                                                                                                                  
 

 
 

ANEXO D 

 

 MODELO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO 
NOME: ___________________________________________________________________________________________ 
INSCRIÇÃO: _______________________ 
ETAPA A QUE SE REFERE O RECURSO: ____________________________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA DO RECURSO: __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________ 

Local e data 
___________________________ 

Assinatura 

PARECER: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

___________________________ 
Local e data 

 
 

___________________________ 
Assinatura ( Revisor 1) 
___________________________ 
Assinatura ( Revisor 2) 
___________________________ 
Assinatura ( Revisor 3) 

 


