UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
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E-mail: dantas.nogueira@unifesp.br;
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A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola Paulista de
Enfermagem (EPE) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) torna público aos
interessados que, conforme aprovação da Comissão de Ensino de Pós-Graduação em
Enfermagem, em 03 de julho de 2018, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo
para o preenchimento de vagas destinadas aos Cursos de Mestrado (ME), Doutorado (DO) e
Doutorado Direto (DD), área de concentração: Enfermagem, Cuidado e Saúde, a partir de 20 de
agosto de 2018.
O Processo Seletivo será constituído da análise do Curriculum Lattes, análise do Projeto de
Pesquisa e entrevista por Comissão Examinadora constituída por um membro externo a linha
de pesquisa, um interno a linha de pesquisa e o orientador ou provável orientador do candidato
ao ingresso na pós-graduação.
1. Análise do Curriculum Lattes, em que serão avaliadas: formação e trajetória profissional do
candidato; maturidade acadêmica expressa por meio de experiência em ensino e pesquisa.
Para o doutorado além dos anteriores, a submissão do artigo do mestrado para periódicos
indexados nas principais bases da área da saúde. Para o Doutorado Direto, a comprovação
de relevante produção científica, caracterizada por no mínimo 3 artigos publicados em
periódicos de circulação internacional, classificada nos dois primeiros extratos superiores de
critério de avaliação referendados pela CAPES, e haja interesse do Programa (Peso 2).
2. Avaliação do projeto de pesquisa, em que serão avaliados os seguintes itens: capacidade do
candidato defender seu projeto de pesquisa frente à banca de examinadores; relevância do
tema; originalidade e complexidade da pesquisa; revisão da literatura; coerência entre
justificativa, objetivo(s), método e referencial teórico-metodológico, qualidade da
apresentação e expressão escrita; cronograma de trabalho exequível no tempo previsto para
titulação; adequação ao nível de mestrado ou doutorado (Peso 6).
3. Entrevista, na qual serão consideradas: capacidade de expressão verbal do candidato,
consistência de argumentação na defesa da proposta de estudo, justificativa do interesse e
disponibilidade para engajar-se nas atividades do programa e, para Doutorado,
disponibilidade para realizar estágio em centro de excelência em pesquisa,
preferencialmente internacional. (Peso 2).
A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete).

1. APRESENTAÇÃO

As informações sobre a área de concentração, linhas de pesquisa, eixos temáticos, disciplinas,
corpo docente e grupos de pesquisa estão disponíveis: http://www.unifesp.br/denf/pg

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições terão início dia 20 de agosto de 2018 às 9h00 e serão encerradas no
dia 19 de outubro às 16h00.
Horário atendimento secretaria: 10:00 às 12:00 – 14:00 – 16:00 hs
2.2. O candidato deverá preencher o Requerimento de Inscrição disponível na página
principal
do
site
da
Unifesp
(http://www.unifesp.br/campus/sao/epe4/posgraduacao/strictosensu/doutorado-2)
2.3 Poderão inscrever-se para o Curso de:
Mestrado: portadores de diploma de cursos de graduação reconhecidos pelo
MEC das diferentes áreas de conhecimento;
Doutorado: portadores de diploma de cursos de graduação reconhecidos pelo
MEC das diferentes áreas de conhecimento e de diploma de mestre, com
validade nacional conforme relação da CAPES.
Doutorado Direto: portadores de diploma de cursos de graduação reconhecidos
pelo MEC das diferentes áreas de conhecimento, que cumpram os requisitos
dispostos no item 1 deste Edital.
2.4. O candidato poderá indicar a linha de pesquisa, relacionadas no link
http://www.unifesp.br/campus/sao/epe4/posgraduacao/strictosensu/doutorado-2#
cuja
temática deseja desenvolver.

3. PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO
1ª FASE – INSCRIÇÃO: Entregar na Secretaria do Programa:
3.1. Formulário de Inscrição preenchido
http://www.unifesp.br/campus/sao/epe4/posgraduacao/strictosensu/doutorado2# ;
3.2. Cópia dos Documentos: - Diploma do Curso de Graduação ou Declaração de
Matrícula do último período de graduação e Histórico Escolar; - CPF e RG; Carteira de Identidade Profissional para graduados; - Carteira de Reservista para
os homens; - Certificado de Curso de Especialização; - Diploma do Curso de
Mestrado para candidatos ao Doutorado.
3.3. Duas cópias do Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br), com uma cópia dos
documentos comprobatórios encadernados em espiral;

3.4. Três cópias do Projeto de Pesquisa (fonte Arial tamanho 12, espaço 1,5 linha): Folha
de rosto com título do projeto, nome do candidato e Linha de Pesquisa de
Interesse; Introdução; Revisão da literatura; Objetivo(s) do estudo; Método:
referencial teórico-metodológico (se pertinente), delineamento do estudo,
descrição dos instrumentos e procedimentos para a coleta de dados e
apresentação das estratégias para a análise dos dados; Referências bibliográficas;
Cronograma de execução.
3.5. Comprovante de Proficiência na Língua Inglesa - serão aceitos mínimo nível
intermediário
conforme
http://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/posgraduacao/stricto-sensu/proficiencia-em-lingua-inglesa/calendario-de-exames.
3.6. Candidatos estrangeiros devem apresentar Comprovante de Proficiência na Língua
Portuguesa - será comprovada pela aprovação no teste CELPE-Bras - Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, realizado pelas instituições
certificadas pelo Ministério da Educação do Brasil, sendo exigido para o mestrado
o nível intermediário superior e para o doutorado o nível avançado.
Obs: As inscrições poderão ser realizadas via correio desde que a data de postagem não
exceda o período estabelecido para entrega da documentação.
2ª FASE: ENTREVISTAS:
- As entrevistas serão realizadas durante o período de 05 a 23 de novembro de 2018.
- O candidato receberá a confirmação da data e horário da entrevista por e-mail ou por
telefone.

4. RESULTADO FINAL
A nota mínima para aprovação é 7 (sete).
A lista dos selecionados será divulgada em 05 de dezembro de 2018, por meio do site
http://www.unifesp.br/campus/sao/epe4/posgraduacao/strictosensu/ppgenf
5. MATRÍCULA
5.1. A matrícula deverá ser efetuada pessoalmente mediante a apresentação de
autorização do orientador, a qualquer período do ano, na Secretaria do Programa.
5.2. A matrícula do candidato estrangeiro deverá ser efetuada pessoalmente e somente
poderá ser admitido e mantido no Curso de Pós-Graduação quando apresentar o
documento de identidade válido e de visto temporário ou permanente que o
autorize a estudar no Brasil.
5.3. No ato da matrícula o aluno deverá entregar:
a. Requerimento de matrícula preenchido fornecido pelo Serviço de Pós-Graduação e
disponível no site http://www.unifesp.br/pró-reitoria de pós-graduação assinado
pelo aluno e pelo orientador;

b. Duas fotografias 3x4;
c. Cópia simples da cédula de identidade (RG) ou Registro Nacional para Estrangeiros
(RNE);
d. Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e. Cópia simples da certidão de nascimento ou casamento;
f. Cópia simples da prova de quitação com o serviço militar, somente para brasileiros
natos ou naturalizados
g. Duas folhas iniciais do Currículo Lattes.
INFORMAÇÕES
Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP
Secretaria de Pós-Graduação em Enfermagem
Rua Napoleão de Barros, 754 - 2º andar
CEP: 04024-002 - São Paulo – SP
Telefones (011) 5549-4305 - 5576-4430 – ramal 1659/1647
http://www.unifesp.br/denf/pg/ e-mail : dantas.nogueira@unifesp.br ou franze.rita@unifesp.br

