EDITAL Nº 19/2017– PRPGPE
A Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - PRPGPE, do Centro Universitário
Franciscano, torna público que, no período de 29 de maio a 03 de julho de 2017, estarão
abertas as inscrições ao processo seletivo do Curso de Pós-Graduação stricto sensu,
Mestrado em Saúde Materno Infantil do Centro Universitário Franciscano relacionado ao
Acordo Capes/Cofen - EDITAL n° 27/2016– Apoio a Programas de Pós-Graduação da área
de Enfermagem.
1. OBJETIVOS
1.1 Qualificar Enfermeiros, na modalidade Mestrado, com capacidade analítica, crítica e
transformadora de sua prática, com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde
(SUS);
1.2 Produzir conhecimento e proposições inovadoras para a Enfermagem, pautados em
conhecimentos e habilidades de pesquisa, tendo como foco a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE);
2. PÚBLICO ALVO
2.1 Enfermeiros licenciados ou bacharéis em Enfermagem, com vínculo empregatício em
estabelecimentos de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), inscritos no
Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, em situação de regularidade.
3. CRONOGRAMA
ETAPAS

PERÍODO

Lançamento do edital

29 de maio de 2017

Inscrições

29 de maio a 03 de julho de 2017

Pagamento do boleto bancário

04 de julho de 2017

Prazo para a postagem dos documentos (Sedex)

30 de junho de 2017

Entrega presencial dos documentos

03 de julho de 2017

Homologação das inscrições

10 de julho de 2017

Seleção

18 de julho de 2017

Divulgação dos resultados

19 de julho de 2017

Matrícula

19 a 21 de julho de 2017

Início das aulas

a partir de 07 de agosto de 2017

4. INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico:
www.unifra.br/inscricoes. As inscrições serão homologadas mediante conferência do
pagamento de inscrição no valor de R$ 80,00 e dos documentos constantes no item 6.1.
5. NÚMERO DE VAGAS
Mestrado em Saúde Materno Infantil: 08 vagas
6. LOCAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
Os documentos abaixo listados devem ser enviados por SEDEX (obrigatoriamente se essa
for a forma escolhida para a entrega de documentos – postagem até 30 de junho de 2017),
ou entregues na Central de Atendimento até 03 de julho de 2017.
No envelope deve conter a identificação do candidato e do curso pretendido.
Local: Central de Atendimento, Prédio 02, Térreo, Conjunto I, Centro Universitário
Franciscano, Rua dos Andradas, nº 1614, Centro – Santa Maria/RS. CEP: 97010-032.
Horário: das 8h às 11:30h e das 13h às 18h.
É obrigatório o preenchimento prévio da ficha de inscrição, conforme item 4 desse Edital.
6.1 Documentos necessários para a homologação da inscrição
a) Cópia do diploma ou atestado de conclusão do curso superior.
b) Curriculum vitae impresso (modelo Plataforma Lattes/CNPq).
c) Cópia do comprovante de pagamento da inscrição.
d) Pré-Projeto de pesquisa a ser desenvolvido com foco na Sistematização da Assistência
de Enfermagem (SAE), nos diversos cenários do Sistema único de Saúde - SUS em no
mínimo dez e no máximo 12 páginas, conforme normas da ABNT, conforme modelo
Apêndice D.
e) Comprovante de vínculo empregatício em estabelecimento de saúde vinculado ao
Sistema Único de Saúde (SUS) (cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência
Social ou Contrato de Trabalho).
f) Declaração de anuência institucional autenticada, atestando a disponibilidade de
horas/semanais para o candidato participar de estudos e atividades do curso, conforme
modelo no Apêndice A.
g) Declaração do candidato atestando disponibilidade para participar das atividades
presenciais do curso e atividades relacionadas à realização do projeto, bem como
compromisso de conclusão do Mestrado em 24 meses, conforme modelo no Apêndice B.
h) Comprovante da anuidade do COREN referente ao ano 2017.
7. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção constará de três Etapas:
Etapa I (Peso 40%)
Prova objetiva sobre o conhecimento relacionado à Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), nos diversos cenários do Sistema Único de Saúde (SUS), englobando
a legislação e as produções técnico-científicas. A bibliografia recomendada será divulgada
na página do curso (http://wwww.unifra.br/site/pagina/conteudo/117).
Etapa II (Peso 30%)
Análise do Curriculum vitae, conforme definido no Apêndice C.
Etapa III (Peso 30%)
Avaliação do Pré-Projeto de pesquisa a ser desenvolvido com foco na Sistematização da

Assistência de Enfermagem (SAE), conforme definido no Apêndice E.
Observação: A prova escrita será realizada no dia 18 de Julho de 2017, às 9h, na sala 619,
prédio 16, conjunto III, Rua Silva Jardim, 1175, Santa Maria – RS, com duração máxima de
três horas.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem as maiores médias globais,
estando essa média baseada nos pontos obtidos nas Etapas acima, respeitados os pesos
correspondentes. Como critério de desempate, será utilizada a maior pontuação na Etapa II.
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico: www.unifra.br.
09. LOCAL E DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
A matrícula deverá ser realizada na Secretaria dos Programas de Pós-graduação, mediante
entrega dos seguintes documentos:
a) cópia autenticada do diploma (se diplomado no Centro Universitário Franciscano, não há
necessidade de autenticação);
b) cópia autenticada do histórico escolar (se diplomado no Centro Universitário Franciscano,
não há necessidade de autenticação);
c) cópia da carteira de identidade e CPF;
e) cópia de certidão de nascimento ou casamento.
Observação: A documentação dos candidatos inscritos estará disponível para retirada a
partir do dia 31 de agosto de 2017 na Secretaria dos Programas de Pós-graduação.
10. INÍCIO E DURAÇÃO DO CURSO
Início: 07 de agosto de 2017 - de acordo com o horário do curso.
Duração do Mestrado: 24 meses
11. INFORMAÇÕES
Secretaria dos Programas de Pós-graduação
Centro Universitário Franciscano, Conjunto III, Prédio 16, Sexto Andar, Sala 610.
Telefone: (55) 3220-1200 Ramal 9103, ou 3025-1202
E-mails:
Mestrado em Saúde Materno Infantil: ppgsmi@unifra.br;
Horário: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17:30h.

Santa Maria, 29 de maio de 2017.

Profª. Drª.Patricia Gomes
Pró-reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão - Substituta
Centro Universitário Franciscano

APÊNDICE A
MESTRADO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL

Modelo
LOCAL, XX de Maio de 2017.

Eu, __________________, CPF ou CNPJ n.º ________________________, representante
legal da instituição _______________________, para fins de participação do EDITAL nº
19/2017– PRPGPE referente ao processo seletivo do Curso de Pós-Graduação Stricto
Sensu, Mestrado em Saúde Materno Infantil do Centro Universitário Franciscano relacionado
ao Acordo Capes/Cofen – Apoio a Programas de Pós-Graduação da área de Enfermagem
conforme EDITAL n° 27/2016, declaro estar anuente com os objetivos do projeto de pesquisa
da(o) candidata(o) __________________________. Declaro, ainda, que o candidato(a) terá
a disponibilidade de horas/semanais para participar de estudos e atividades do curso
Mestrado em Saúde Materno Infantil do Centro Universitário Franciscano.

Nome
Assinatura e carimbo

Obs. Cópia autenticada

APÊNDICE B
MESTRADO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL
DECLARAÇÃO DO CANDIDATO

Modelo
LOCAL, XX de Maio de 2017.
Eu, _____________________________, CPF no _______________, declaro que estou
ciente da requerida disponibilidade e responsabilidade para participar das atividades do
curso Mestrado em Saúde Materno Infantil do Centro Universitário Franciscano, caso for
aprovado no processo seletivo - EDITAL nº 19/2017– PRPGPE, relacionado ao Acordo
Capes/Cofen – Apoio a Programas de Pós-Graduação da área de Enfermagem conforme
EDITAL n° 27/2016. Declaro, ainda, estar ciente da necessidade de desenvolver o projeto
de pesquisa sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e concluir o Mestrado
num prazo de 24 meses, a contar do dia da matricula.

Nome completo
Assinatura

APÊNDICE C
MESTRADO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL

ANÁLISE CURRICULAR

Nome do candidato:_____________________________________________________________
Pontuação
atribuída
Curso de Especialização ou Residência em Programa reconhecido pelo MEC (mínimo 360 horas):
3,0 pontos por título (máximo 6 pontos)
Monitoria, Preceptoria ou Tutoria acadêmica: 1,0 ponto por ano (máximo 3 pontos)
Iniciação Científica financiada pela Instituição de Ensino Superior ou por Órgão de Fomento: 1,0
ponto por ano (máximo 3 pontos)
Participação em Projetos de Pesquisa e/ou Extensão: 1,0 ponto por ano
(máximo 3 pontos)
Atividade profissional no SUS: 0,5 ponto por 6 meses (máximo 4 pontos)
Artigos completos publicados em periódicos indexados e classificados Qualis/Capes – A: 2,0 pontos
por artigo
Artigos completos publicados em periódicos indexados e classificados Qualis/Capes – B1 e B2: 1,5
pontos por artigo
Artigos completos publicados em periódicos indexados e classificados Qualis/Capes – B3, B4, B5:
1,0 ponto por artigo
Artigos publicados sem Qualis: 0,5 ponto por artigo
Capítulos de livros publicados com corpo editorial: 1,5 pontos por capítulo
Trabalhos de natureza técnica (manuais, cartilhas, álbuns, software, vídeos) (1,0 pt p/trabalho)
(máximo 2 pontos)
Conferências ou palestras ministradas: 0,3 pontos cada (máximo 2 pontos)
Proficiência em Língua Estrangeira: 1,5 por proficiência
Trabalhos apresentados em Congressos: (máximo 1 ponto por ano)
1) Congressos Internacionais: 0,3 ponto por comunicação;
2) Congressos Nacionais: 0,2 ponto por comunicação;
3) Congressos Regionais: 0,1 ponto por comunicação.

APÊNDICE D
MESTRADO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL

ESTRUTURA PARA A ELABORAÇÃO DO PRÉ - PROJETO
O pré-projeto deverá conter: introdução, justificativa, revisão de literatura,
metodologia, cronograma e referências, em fonte arial 12 e espaçamento 1,5, nas normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
I – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome do Candidato:
Linha de pesquisa:
Possível orientador:

II – ESTRUTURAÇÃO DO PRÉ-PROJETO – 10 a 12 páginas
Título:
Introdução:
a. Caracterização clara e objetiva da relevância, factibilidade e potencial de inovação
da proposta para a sua área de atuação profissional.
b. Justificativa da importância da proposta para a qualificação das práticas em saúde
materno infantil.
c. Descrição clara do/s objetivo/os da proposta de trabalho.
Revisão de Literatura:
a. Estado da arte de seu tema/proposta de trabalho.
b. Caracterização e contextualização das principais
relacionadas à sua temática de pesquisa e intervenção.

produções

científicas

Metodologia:
a. Caracterização da metodologia de trabalho. Exemplo: pesquisa-ação etc.
b. Local de realização da proposta de trabalho.
c. Sujeitos envolvidos na proposta de trabalho
d. Produto final do trabalho (tipo de tecnologia a ser desenvolvida para a qualificação
da área de atuação).
III – CRONOGRAMA – 01 página
IV - REFERÊNCIAS – 01 página
Referências de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

APÊNDICE E
MESTRADO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

Critérios

Valor

Aprofundamento
teórico-metodológico
sobre
a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)

3,0

Potencial inovador e transformador da proposta para a
qualificação do cuidado de Enfermagem

3,0

Introdução claramente justificada e revisão de literatura
ampla e coerente com a proposta de trabalho

1,0

Delineamento claro e coerente entre os objetivos e a
metodologia proposta

1,0

Clareza, coerência e consistência entre as diferentes
etapas do projeto

1,0

Referências Bibliográficas de acordo com normas ABNT

1,0

TOTAL

10,0

Pontuação
atribuída

