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EDITAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM

AMBULATÓRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE - FEN/UFG
 

EDITAL 001/2022
I CURSO DE AURICULOTERAPIA: TECNOLOGIA DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Coordenação do Ambulatório de Prá�cas Integra�vas e Complementares em Saúde - FEN/UFG, a Coordenação do Programa
de Pós-Graduação Lato Sensu e a Direção da Faculdade de Enfermagem da UFG, no uso de suas atribuições legais, tornam públicas
as normas do Processo Sele�vo para o I CURSO DE AURICULOTERAPIA: TECNOLOGIA DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE des�nado
à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás e/ou sociedade em geral.

1.2. Compete à Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de
Goiás a realização do Processo Sele�vo, incluindo o planejamento e a execução de todas as a�vidades necessárias para a
matrícula dos(as) aprovados(as).

1.3. O processo de seleção não conterá prova escrita ou oral tão menos avaliação de �tulos. O critério de seleção obedecerá a
ordem de preenchimento do formulário eletrônico da Ficha de Inscrição.

1.3. A carga horária total do curso de capacitação é de 60h.

1.3.1. As aulas teóricas ocorrerão às sextas feiras, com carga horária de 30 horas, na modalidade de ensino presencial nas
dependências da Faculdade de Enfermagem da UFG nas seguintes datas e horários:

DATA HORÁRIO
05/08/2022 14h às 20h
06/08/2022 08h às 17h
12/08/2022 14h às 20h
13/08/2022 08h às 17h

1.3.2. As aulas prá�cas ocorrerão às quartas feiras no período vesper�no na Faculdade de Enfermagem, com carga horária de 30
horas, na modalidade de ensino presencial nas dependências da Faculdade de Enfermagem da UFG nas seguintes datas e
horários:

DATA HORÁRIO
17/08/2022 14h às 19h
24/08/2022 14h às 19h
31/08/2022 14h às 19h
14/09/2022 14h às 19h
21/09/2022 14h às 19h
28/09/2022 14h às 19h

1.4. O presente Edital é válido pelo período que transcorre entre sua publicação e o prazo de um ano.

2. DAS VAGAS

2.1. Serão oferecidas um total de 40 (quarenta) vagas , sendo dez por cento (10%) des�nadas aos servidores da UFG.

2.2. Não havendo número suficiente de candidatos classificados para ocupar as vagas des�nadas aos servidores da UFG, estas
serão rever�das para Ampla Concorrência (AC) no Resultado Preliminar do Processo Sele�vo.

3. DOS PRÉ-REQUISITOS

3.1. Ter 18 (dezoito) anos de idade ou idade superior;

3.2. Ter, minimamente, Ensino Médio completo;

4. DA INSCRIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
4.1. O período de inscrição é de 07 de julho até às 14h00min do dia 27 de julho de 2022 que inclui o envio do comprovante de
pagamento da Taxa de Matrícula.

4.2. O candidato deverá realizar o pagamento da Taxa de Matrícula no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) através de
transferência bancária para: Banco do Brasil 001 - Agência 0086-8 - Conta 21.192-3 (Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da
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UFG - FUNDAHC) e anexar o comprovante de pagamento por meio eletrônico na Ficha de Inscrição disponível via Google Forms
com link de acesso: h�ps://forms.gle/aiz8rjt6WfQoE2qD9

4.2.1. O comprovante do pagamento da Taxa de Matrícula deve conter as informações de forma visível com a iden�ficação do
beneficiário e do pagador. 
4.3. A inscrição será realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição disponível via
Google Forms com link de acesso: h�ps://forms.gle/aiz8rjt6WfQoE2qD9

4.4. Após a compensação do pagamento o candidato receberá um e-mail de confirmação da inscrição cer�ficando-a.

4.5. Após o preenchimento das 40 (quarenta) vagas ofertadas, o formulário ficará desa�vado para novos preenchimentos.

4.6. Em casos de pagamento da Taxa de Matrícula após o preenchimento das 40 (quarenta) vagas ofertadas, o valor será devolvido
integralmente.

4.7. As inscrições serão analisadas pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás, sendo indeferidas aquelas que não es�verem de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

4.8. As relações preliminar e final das inscrições homologadas serão divulgadas no período previsto no Cronograma, item 9 do
presente Edital, apresentando o nome do candidato, o número de inscrição, e o status da inscrição.

4.9. O prazo recursal ocorrerá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação da Homologação Preliminar das Inscrições
através do e-mail cursodeauriculoterapia.fen@ufg.br em que o(a) candidato(a) poderá enviar sua contestação.

4.10. A homologação da inscrição assegura ao(à) candidato(a) apenas a expecta�va de direito à vaga ofertada no âmbito deste
Edital, estando a sua Matrícula ou o seu registro acadêmico condicionados à existência de vaga e ao atendimento de todos os
requisitos legais e regulamentares previstos.

5. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DOS RESULTADOS 
5.1. O total de 40 (quarenta) vagas serão preenchidas observando a ordem de preenchimento do formulário eletrônico da Ficha
de Inscrição.

5.2. O Resultado Preliminar e o Resultado Final do Processo Sele�vo serão divulgados no sí�o eletrônico da Faculdade de
Enfermagem - FEN/UFG: h�ps://www.fen.ufg.br/ no período previsto no Cronograma, item 9 do presente Edital, apresentando o
nome do candidato e o número de inscrição.

5.3. Os candidatos(as) serão classificados seguindo a ordem de preenchimento do formulário eletrônico da Ficha de Inscrição com
o envio do comprovante de pagamento da taxa de matrícula.

5.4. O prazo recursal ocorrerá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação da Resultado Preliminar do Processo
Sele�vo através do e-mail cursodeauriculoterapia.fen@ufg.br em que o(a) candidato(a) poderá enviar sua contestação.

6. DO RECURSOS

6.1. Será assegurado ao(a) candidato(a) o direito de interpor recurso contra o: 
a) Edital nº 001/2022;

b) Homologação Preliminar das Inscrições;

c) Resultado Preliminar do Processo Sele�vo.

6.2. Os prazos de recursos contra o Edital; contra a Homologação Preliminar das Inscrições e contra Resultado Preliminar do
Processo Sele�vo serão de 48 (quarenta e oito) horas a par�r do horário de publicação/divulgação dos atos.

6.3. Para apresentação de recurso, o(a) candidato(a) deverá enviar e-mail de contestação para o endereço
eletrônico: cursodeauriculoterapia.fen@ufg.br no prazo estabelecido conforme Cronograma, item 9 do presente Edital.

6.4. Os recursos serão analisados pela Coordenação do Curso e pela Direção da Faculdade de Enfermagem da Universidade
Federal de Goiás.

6.5. Após a análise dos recursos, serão divulgados novos atos conforme datas descritas no Cronograma, item 9 do presente Edital.

7. DA MATRÍCULA

7.1. O(a) candidato(a) classificado(a) dentro do limite das 40 vagas, será convocado(a) para matrícula via e-mail (conforme
preenchimento do formulário eletrônico da Ficha de Inscrição) e/ou por telefone pela Coordenação do Curso.

7.2. As matrículas bem como a análise documental para efe�vação da matrícula serão realizadas no período de 01 de agosto a
03 de agosto de 2022.

7.3. Para efe�vação da matrícula junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem
da UFG, o(a) candidato(a) deverá apresentar obrigatoriamente de maneira presencial os seguintes documentos:

a) Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado no ato da matrícula;

b) Cópia da Carteira de Iden�dade e Cadastro de Pessoa Física - CPF (frente e verso) ou da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
(frente e verso);

c) Uma foto 3x4 (para confecção de crachá);

d) Cópia do comprovante de escolaridade;

7.4. A não efe�vação da matrícula por meio do pagamento da Taxa de Matrícula e da entrega completa da documentação no
período previsto significará desistência do(a) candidato(a) e será convocado(a) o(a) primeiro(a) candidato(a) subsequente, de
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acordo com a ordem de classificação, segundo a ordem de preenchimento do formulário eletrônico da Ficha de Inscrição.

8. DO CUSTO E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
8.1. O curso será custeado apenas pelo valor da Taxa de Matrícula no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

8.2. Para a conclusão do I CURSO DE AURICULOTERAPIA: TECNOLOGIA DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE e a emissão do cer�ficado
serão obrigatórios: 
8.2.1. Presença de no mínimo 75% de carga horária teórica e prá�ca, separadamente, sendo critério de exclusão do curso a
presença inferior a carga horária estabelecida durante o curso, sendo o par�cipante adver�do. 
8.2.2. Nota mínima de 6,0 em avaliações aplicadas.

9. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA LOCAL
Publicação do Edital nº 001/2022 05/07/2022 No sítio eletrônico https://www.fen.ufg.br/

Prazo para impugnação do Edital nº
001/2022 Até 48h após publicação do Edital Enviar solicitação de recurso para o e-mail

cursodeauriculoterapia.fen@ufg.br

Período de Inscrições com pagamento da
Taxa de Matrícula

07/07/2022 até 14h do dia
27/07/2022

Preenchimento do formulário eletrônico via Google
Forms

Homologação Preliminar das Inscrições 27/07/2022 No sítio eletrônico https://www.fen.ufg.br/

Prazo para interposição de recurso contra
Homologação preliminar das Inscrições

Até 48h após publicação da
Homologação preliminar das
Inscrições

Enviar solicitação de recurso para o e-mail
cursodeauriculoterapia.fen@ufg.br

Homologação final das Inscrições 29/07/2022 No sítio eletrônico https://www.fen.ufg.br/
Resultado Preliminar 30/07/2022 No sítio eletrônico https://www.fen.ufg.br/
Prazo para interposição de recurso contra o
Resultado Preliminar

Até 48h após publicação do 
Resultado Preliminar

Enviar solicitação de recurso para o e-mail
cursodeauriculoterapia.fen@ufg.br

Resultado Final 01/08/2022 No sítio eletrônico https://www.fen.ufg.br/

Período de Matrículas com análise
documental 01/08/2022 a 03/08/2022

Na Coordenação do Programa de Pós-Graduação
Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo sele�vo con�das nos comunicados e neste
edital.

10.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo sele�vo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tenta�va
de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a
qualquer pessoa envolvida neste processo sele�vo.

10.3. O candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais na Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás durante todo o período de vigência do curso.

10.4. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso e Direção da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás.

 

Maiores informações podem ser ob�das pelos e-mails: cursodeauriculoterapia.fen@ufg.br e latosensu.fen@ufg.br; ou
pelo telefone (62) 3209-6180, de segundas às sextas-feiras, no período vesper�no, de 13:00h às 17:00h; e  sí�o
eletrônico: h�ps://www.fen.ufg.br/

 

 

Goiânia, 05 de julho de 2022
 

 
 

Prof.ª Dra. Michele Dias da Silva Oliveira 
Vice-presidente do Ambulatório de Prá�cas Integra�vas e Complementares em Saúde - FEN/UFG

Faculdade de Enfermagem
Universidade Federal de Goiás

 
 
 

Prof.ª Dra. Ka�ane Mar�ns Mendonça
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu

Faculdade de Enfermagem
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Universidade Federal de Goiás
 
 
 

Prof.ª Dra. Camila Cardo Caixeta 
Diretora da Faculdade de Enfermagem

Universidade Federal de Goiás
 

Documento assinado eletronicamente por Michele Dias Da Silva Oliveira, Professor do Magistério Superior, em 05/07/2022, às
17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Ka�ane Mar�ns Mendonça, Coordenadora de Pós-Graduação, em 05/07/2022, às
18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Camila Cardoso Caixeta, Diretora, em 05/07/2022, às 18:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3022614 e o código CRC 1BB4FB8C.
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