UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM

PROCESSO SELETIVO 2019
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
MESTRADO E DOUTORADO
AVALIAÇÃO QUADRIENAL CAPES 2017 - NOTA 5

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPG-Enf) da Faculdade de
Enfermagem (FEnf) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abrirá
inscrições para o Processo Seletivo dos Cursos de Mestrado e Doutorado, na Área
de Concentração “CUIDADO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE E
ENFERMAGEM”. O Programa manteve a nota 5,0 na Avaliação Quadrienal Capes
2017.
Objetivos do Programa
O PPG-Enf da FEnf/Unicamp tem os seguintes objetivos:
 Formar recursos humanos qualificados na área de Saúde e de
Enfermagem, visando a excelência das Práticas, da Pesquisa, do Ensino, da
Gestão e da Extensão de serviços à população.
 Contribuir para a produção, divulgação e translação do conhecimento
inovador que possibilite criar e sintetizar evidências científicas, implementar a
prática baseada em evidências, produzir novas tecnologias e fomentar o
empreendedorismo, com vistas a aprimorar a qualidade do cuidado de
Enfermagem e de Saúde à população.
Linhas de Pesquisa
O PPG-Enf da FEnf/Unicamp tem as seguintes Linhas de Pesquisa:
 Gestão de Serviços, Informação/Comunicação e Trabalho em Saúde.
 Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem no Adulto e Idoso.
 Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem da Mulher, Criança e
Adolescente.
 Tecnologia e Inovação no Cuidado em Enfermagem e Saúde.
Os temas de pesquisa e os docentes credenciados no PPG-Enf da
FEnf/Unicamp vinculados a cada Linha de Pesquisa estão disponíveis no endereço

https://www.fenf.unicamp.br/web/pt-br/pos-graduacao/area-de-concentracao-elinhas-de-pesquisa

PÚBLICO ALVO


Profissionais graduados em nível superior, com formação ou experiência
na área de saúde.

NÚMERO DE VAGAS


Curso de Pós-Graduação Nível Mestrado: 15 vagas



Curso de Pós-Graduação Nível Doutorado: 10 vagas

I – INSCRIÇÃO
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: (01 a 26 de abril de 2019): a inscrição dos
candidatos para o Processo Seletivo aos Cursos de Mestrado e de Doutorado
deverá ser realizada junto à página do PPG-Enf da FEnf/Unicamp, no
endereço: https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/pos-graduacao-0
ATENÇÃO:
 Documentação incompleta, ilegível ou em formato inadequado implicará
automaticamente em recusa da inscrição, sem direito a recurso.
 Não serão aceitas,
determinado.

em

qualquer

hipótese,

inscrições

fora

do

período

 Todos os documentos deverão ser inseridos em formato PDF.
2. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO
 Ficha de Inscrição do PPG-Enf da FEnf/Unicamp preenchida disponível em
https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/pos-graduacao-0 a partir de 01/04/2019
 Ficha de Inscrição da Diretoria Acadêmica da Unicamp – DAC/Unicamp
preenchida
disponível
em
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/
Atenção: indicar o nome do provável orientador na Ficha de Inscrição do PPGEnf da FEnf/Unicamp, considerando a articulação entre a Linha/tema e o
Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido; não há necessidade de inserir o nome
do possível orientador na capa e folha de rosto do Projeto de Pesquisa.
 Realizar upload (formato PDF) dos seguintes documentos na Ficha de
Inscrição do PPG-Enf da FEnf/Unicamp:
1. Documentos de identificação e certificados acadêmicos:


RG



CPF



Certidão de Nascimento ou Casamento.

Foto 3x4 recente, digitalizada, deverá seguir o formato jpeg, pjpeg ou jpg;
colorida; não usar máquina automática (“instantânea”); fundo branco ou azul;
tamanho máximo do arquivo de 150 Kb.


Diploma do Curso de Graduação registrado no MEC (frente e verso), ou
Certificado de Conclusão do Curso de Graduação (para quem concluiu a
graduação há menos de doze meses). Somente serão aceitos diplomas
devidamente registrados e com validade nacional.


Declaração oficial da Instituição de Ensino Superior de que está cursando o
último período letivo do curso de Graduação, para candidatos em fase de
conclusão do curso de Graduação.




Histórico Escolar do Curso de Graduação.

Diploma e Histórico Escolar do Curso de Mestrado, reconhecido pela CAPES
(para candidatos ao Doutorado).


 Certificado de Proficiência em Língua Inglesa para o Curso de Mestrado:
Serão aceitos certificados do TEAP (Test of English for Academic Purposes www.teap.com.br), com pontuação mínima de 75; ou TOEFL-IBT (InternetBased Testing) pontuação mínima 50; ou TOEFL-ITP (Institutional Testing
Program) pontuação mínima 500; ou IELTS: pontuação mínima 5,0. O exame de
Proficiência em Língua Inglesa terá validade de dois anos para fins de inscrição no
Programa.

Certificado de Proficiência em Língua Inglesa para o Curso de Doutorado:
Serão aceitos certificados do TEAP (Test of English for Academic Purposes www.teap.com.br), com pontuação mínima de 85; ou TOEFL-IBT (InternetBased Testing) pontuação mínima 50; ou TOEFL-ITP (Institutional Testing
Program) pontuação mínima 500; ou IELTS: pontuação mínima 5,0. O exame de
Proficiência em Língua Inglesa terá validade de dois anos para fins de inscrição
no Programa.


Ler atentamente o documento “Orientação sobre a prevenção de doenças
infecciosas entre graduandos, residentes, pós-graduandos e aprimorandos da
área da saúde” disponível em https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/posgraduacao/formularios, preencher e realizar upload do Termo de Informação
e Responsabilidade devidamente assinado pelo(a) candidato(a) (formulário
disponível em https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/pos-graduacao/formularios




Cópia da carteira de vacinação.

Comprovante de publicação referente à dissertação de Mestrado em
periódico indexado em MEDLINE ou indexação superior; ou aceite ou
submissão de artigo referente à dissertação de Mestrado em periódico
indexado em MEDLINE ou indexação superior (para os candidatos ao
Doutorado).


2. Curriculum Vitae (CV) - modelo CNPq/Plataforma Lattes
(http://lattes.cnpq.br) abrangendo até os últimos cinco anos, acompanhado de
todos os documentos ou certificados (digitalizados) que comprovem as
informações contidas no CV. Os documentos comprobatórios deverão ser
ordenados de acordo com a sequência do CV. Informações não comprovadas não
serão consideradas na análise do CV. Informações curriculares relevantes para
esse Processo Seletivo e não contempladas no CV da plataforma Lattes (ex:
iniciação científica com financiamento ou outros projetos com financiamento)
devem ser anexadas como documento complementar.

3. Projeto de Pesquisa com tema vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do
PPG-Enf da FEnf/Unicamp, contendo:
 Título, Resumo com até 250 palavras, Descritores (de três a seis, oriundos
das plataformas Descritores em Ciências da Saúde – DeCS ou Medical Subject
Headings – MeSH;), Introdução, Objetivos, Métodos, Cronograma de atividades,
Referências; Apêndices (opcionais) e Anexos (opcionais).
 O Projeto deverá ser digitado em até 25 páginas (A4), excluindo-se as
Referências, Apêndices e Anexos; em fonte Arial, tamanho 11, espaço 1,5; com
margens superior e esquerda de três centímetros (3 cm) e inferior e direita de
dois centímetros (2 cm).
O modelo para elaboração da capa e folha de rosto do Projeto de Pesquisa está
disponível
na
página
do
PPG-Enf
da
FEnf/Unicamp:
https://www.fenf.unicamp.br/web/pt-br/pos-graduacao/formularios-posgraduacao II. PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará das seguintes etapas:
1. PRIMEIRA ETAPA: Prova Escrita – Eliminatória
Data: 07 de maio de 2019
Horário: 9h00 - 12h00
Local: sala EN 01 na FEnf/Unicamp
A prova escrita abordará temas sobre Conhecimento em Enfermagem e
Saúde, Conhecimentos básicos de Metodologia em Pesquisa e Conhecimentos
básicos de estatística para os candidatos ao Mestrado e Doutorado.
A Bibliografia recomendada para a prova escrita será divulgada (a partir de
março/2019)
na
página
do
PPG-Enf
da
FEnf/Unicamp:
https://www.fenf.unicamp.br/web/pt-br/pos-graduacao/processo-seletivo-posgraduacao
Na correção da Prova será considerada a observância da norma culta da
língua portuguesa, além da pertinência, coerência, concisão e clareza das
respostas sobre a temática abordada.
Solicitamos a chegada ao local da prova escrita (sala EN01 na FEnf/Unicamp)
com antecedência mínima de 15 minutos.
ATENÇÃO: após o início da prova escrita às 9h00, não será permitido o acesso ao
local da prova.
Serão classificados para as demais etapas do Processo Seletivo, os candidatos que
obtiverem média igual ou superior a 6,0 na Prova escrita (para os candidatos
ao Mestrado e Doutorado).
Divulgação dos Resultados da PRIMEIRA ETAPA e do local e horário da
ENTREVISTA: 31 de maio de 2019 às 17h00 na página do PPG-Enf da
FEnf/Unicamp - https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/pos-graduacao-0

2. SEGUNDA ETAPA: Análise de Projeto de Pesquisa – Classificatória
A análise do Projeto de Pesquisa será realizada por uma Comissão
Examinadora, composta por docentes credenciados no PPG-Enf da FEnf/Unicamp
e por docentes externos ao mesmo, indicados pela Comissão de Pós-Graduação
(CPG) da FEnf/Unicamp. Serão considerados os seguintes critérios e as
respectivas pontuações:

Projetos de Pesquisa: itens e critérios para análise

Título: clareza e concisão
Descritores: estão de acordo com o DeCS - Descritores em Ciências da
Saúde ou Medical Subject Headings – MeSH

(0,2)

Resumo: contempla as etapas do estudo
Introdução: com síntese da bibliografia fundamental / clareza e domínio
do tema / coerência /justificativa e relevância do projeto
Objetivos: são condizentes com o problema de pesquisa / estão
formulados de maneira clara e objetiva
Método: permite alcançar os objetivos propostos / coerência com o
referencial teórico
Cronograma de atividades: pertinente e exequível
Referências: pertinente e adequada à pesquisa, atualizada, com artigos
internacionais sobre a temática

(0,6)

Originalidade: tema original/inédito e inovador

(1,0)

Coerência das etapas do projeto de pesquisa: título, introdução,
justificativa, objetivos e métodos
Qualidade da redação: observância norma culta da língua portuguesa

(0,2)

(1,5)
(1,0)
(3,0)
(0,5)
(0,5)

(1,0)
(0,5)

3. TERCEIRA ETAPA: Análise do Curriculum Vitae - Classificatória
A análise do Curriculum Vitae será realizada por uma Comissão composta
por docentes credenciados no PPG-Enf. Para avaliação será utilizado um
instrumento específico disponível (a partir de março/2019) na página do PPG-Enf
da FEnf/Unicamp: https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/pos-graduacao-0
4. QUARTA ETAPA: Entrevista - Classificatória
Data: período de 17 a 28 de junho de 2019
Horário e local: disponível em https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/posgraduacao-0 , a partir de 31/05/2019.
A entrevista será conduzida por um ou mais membros da CPG/FEnf e pelo
orientador indicado (para os candidatos aos Cursos de Mestrado e Doutorado) e
consistirá na discussão/arguição do Projeto de Pesquisa e do CV.
Para análise da Entrevista será utilizada a pontuação de 0 a 10, de acordo
com os seguintes critérios:


Domínio sobre a temática e métodos descritos no Projeto de Pesquisa.



Clareza, objetividade e coerência das respostas referentes ao Projeto de
Pesquisa e CV.

Classificação Final do Processo Seletivo: será o resultado da média
ponderada obtida nas quatro etapas do processo:
Etapas do Processo Seletivo
Nota
Nota
Nota
Nota

1
2
3
4

Média Final:

Prova Escrita
Projeto de Pesquisa
Curriculum Vitae
Entrevista

Peso
Mestrado e
Doutorado
2
2
1
1

(N1 x 2) + (N2 x 2) + (N3 x 1) + (N4 x 1)
6

ATENÇÃO: o anonimato do candidato será garantido em todas as etapas do
Processo Seletivo, exceto na Etapa da Entrevista.
III. DISPOSIÇÕES GERAIS


As notas serão divulgadas de acordo com o número de inscrição do
candidato no processo seletivo na página do PPG-Enf da FEnf/Unicamp:
https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/pos-graduacao-0



Não será permitida a revisão de prova.



Não é obrigatório o preenchimento do total de vagas disponíveis para
ambos os cursos (Mestrado e Doutorado).



O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da FEnf/Unicamp não
assegura a concessão de bolsa de fomento aos aprovados no Processo
Seletivo em ambos os níveis (Mestrado e Doutorado).

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 05 de julho de 2019 às 17h00.
Os resultados serão divulgados na página do PPG-Enf da FEnf/Unicamp:
https://www.fenf.unicamp.br/pt-br/pos-graduacao-0

