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EDITAL

EDITAL Nº 04/2022 - PROCESSO SELETIVO 2023

NÍVEIS MESTRADO E DOUTORADO

RETIFICADO

 

1. Informações Gerais

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás (PPGENF-FEN/UFG), no uso de suas atribuições legais, torna públicas as
normas do Processo Sele�vo 2023 para seleção de estudantes regulares para preenchimento das vagas
nos níveis Mestrado e Doutorado, na área de concentração “A Enfermagem no Cuidado à saúde
humana”, em conformidade com as exigências do Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu na
UFG (Resolução CEPEC n° 1403/2016), do Regulamento Geral do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem (Resolução CEPEC n° 1469/2017), da Resolução CONSUNI n° 07/2015 e Portaria Nº
1049/2019.

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (conceito 5 na avaliação da CAPES), tem como obje�vo
formar mestres(as) e doutores(as) intelectualmente autônomos(as), que contribuam com o avanço
tecnológico, cien�fico, social e econômico da região Centro-Oeste e do Brasil, bem como es�mular a
produção e divulgação de conhecimento nas linhas de pesquisa do Programa.

Informações sobre o PPGENF poderão ser ob�das no sí�o h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/

O presente Edital é válido pelo período que transcorre entre sua publicação e até 30 (trinta) dias após a
publicação de seu resultado final.

2. Do Público

2.1. Para o nível Mestrado, poderão inscrever-se neste Processo Sele�vo os(as) profissionais que atuam
na área da saúde, portadores(as) de diploma de cursos de Graduação devidamente reconhecidos pelo
MEC, ou que apresentem declaração de previsão de conclusão de curso de Graduação até o úl�mo dia do
prazo para a matrícula no curso.

2.2. Para o nível Doutorado, poderão inscrever-se neste Processo Sele�vo os(as) profissionais que atuam
na área da saúde, portadores(as) de diploma de cursos de Mestrado devidamente reconhecidos pelo
MEC, ou que apresentem declaração de previsão de conclusão do Mestrado até o úl�mo dia do prazo
para a matrícula no curso.

2.2.1. Também poderão solicitar inscrição ao nível Doutorado do processo sele�vo do PPGENF-FEN/UFG
candidatos(as) sem o �tulo de Mestre, que atenderem aos pré-requisitos estabelecidos na Resolução
CPG/PPGENF Nº 001/2017, disponível
em h�ps://files.cercomp.ufg.br/weby/up/127/o/RESOLUC%CC%A7A%CC%83O_001-
2017_Doutorado_sem_mestrado.pdf.

 3. Das Vagas

3.1. Serão oferecidas um total de 30 (trinta) vagas, sendo 18 (dezoito) para o nível Mestrado e 12 (doze)
para o nível Doutorado. Além de 02 (duas) vagas des�nadas aos(às) servidores(as) Técnico
- Administra�vos(as) em Educação (Programa Qualificar) para o nível Mestrado. 

https://ppgenf.fen.ufg.br/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/127/o/RESOLUC%CC%A7A%CC%83O_001-2017_Doutorado_sem_mestrado.pdf
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3.2. Atendendo ao disposto no Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015, vinte por cento (20%) do total de
vagas oferecidas serão reservadas para pretos, pardos e indígenas (PPI), totalizando 6 (seis) vagas, assim
distribuídas: 4 (quatro) vagas para o nível Mestrado e 2 (duas) para nível o Doutorado.

3.3. Os(As) candidatos(as) pretos(as), pardos(as) e indígenas concorrerão, concomitantemente, às vagas a
eles reservadas e às vagas des�nadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no
processo sele�vo (§1º do Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015).

3.4. Os(As) candidatos(as) pretos(as), pardos(as) e indígenas classificados(as) dentro do número de vagas
oferecidas para ampla concorrência não serão computados(as) para efeito do preenchimento das vagas
reservadas para PPI (§2º do Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015).

3.5. Não havendo candidatos(as) pretos(as), pardos(as) e indígenas aprovados(as) em número suficiente
para ocupar as vagas reservadas, estas serão rever�das para a ampla concorrência, podendo ser
ocupadas pelos(as) demais candidatos(as), conforme a ordem de classificação no processo sele�vo,
regido por este Edital (§4º do Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015).

3.6. As vagas são ofertadas na área de Concentração “A Enfermagem no cuidado à saúde humana”,
observadas as linhas de pesquisa do Programa, a saber:

a) Epidemiologia, prevenção e controle de doenças infecciosas

b) Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica para o cuidar de pessoas em saúde e
enfermagem

c) Gestão em saúde e em enfermagem

3.7. Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento total de vagas

4. Da Inscrição

a) O período de inscrição é de 02 de janeiro de 2023 até as 18h00 do dia 20 de janeiro de 2023 e
inclui um período específico para a emissão da Guia de Recolhimento Único (GRU) e o prazo
para envio dos documentos.

b) A inscrição será realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante o preenchimento da
Ficha de Inscrição disponível em h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/admin/pages/43659-processo-sele�vo-
discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado e envio da documentação descrita no item 4.2.1 por
meio do formulário eletrônico.

c) Não serão aceitas inscrições extemporâneas.

4.1. Da emissão da GRU

4.1.1. O(A) candidato(a) deverá solicitar a GRU, via Formulário Google constante na página do processo
sele�vo (h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-sele�vo-discente-regular-2023-mestrado-e-
doutorado), fornecendo as seguintes informações:

a) nome completo (sem abreviar nome algum);

b) número de CPF (apenas números, sem ponto e sem traço);

c) endereço completo (rua, número, CEP, bairro, município e UF);

d) e-mail do(a) candidato(a).

4.1.2. A GRU, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), deverá ser solicitada até as 16h00min
do dia 18/01/2023, em função das regras bancárias, que exigem até 48h entre sua emissão e pagamento
e terá como vencimento o dia 20 de janeiro de 2023.

4.1.3 A GRU será emi�da e enviada pela Secretaria do PPGENF/FEN/UFG ao e-mail informado pelo(a)
candidato(a) exclusivamente em resposta à solicitação do(a) candidato(a) encaminhada via formulário
eletrônico, de acordo com o item 4.1.1.

4.1.4. Os(As) candidatos(as) poderão solicitar a isenção do pagamento da inscrição via CAD ÚNICO,
mediante cumprimento das seguintes condições:

https://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-seletivo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado
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a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;

b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho
de 2007; e

c) declarar formalmente essa condição, informando o Número de Iden�ficação Social (NIS) atribuído
pelo CadÚnico no preenchimento do formulário de solicitação de isenção, disponível
no h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-sele�vo-discente-regular-2023-mestrado-e-
doutorado. O formulário de solicitação de isenção do pagamento da inscrição via CadÚnico deve
ser preenchido, assinado, escaneado e enviado, juntamente com o comprovante de inscrição no
CadÚnico (h�ps://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/), ao e-mail ppgenf.fen@ufg.br até
as 18h do dia 10 de janeiro de 2023, impreterivelmente.

d) O resultado preliminar da análise da solicitação realizada pela Comissão de Seleção será
publicado no sí�o do PPGENF no dia 11 de janeiro de 2023. Havendo recurso, o resultado
defini�vo será divulgado no dia 16 de janeiro de 2023, em tempo hábil para solicitação da GRU,
pagamento e efe�vação da inscrição sem a isenção, se for o caso.

4.1.5. Em nenhuma situação a taxa de inscrição poderá ser transferida a outro(a) candidato(a) e não será
devolvida, independente da alegação do(a) candidato(a).

4.2. Do envio dos documentos:

4.2.1. O envio da documentação poderá ser realizado pelo(a) candidato(a) de 03 de janeiro até às
18h00min do dia 20 de janeiro de 2023. Os documentos exigidos para inscrição são:

a) Ficha de Inscrição preenchida. (formulário google).

b) Uma foto 3x4 (recente).

c) Cópia do documento de iden�ficação com foto (RG, Habilitação e demais documentos oficiais
legalmente válidos para iden�ficação civil), ou passaporte, para estudantes estrangeiros não
residentes no Brasil;

d) Cópia do CPF, caso o número não conste no documento de iden�ficação (alínea “c”);

e) Cópia da cer�dão de casamento, caso tenha havido mudança de nome;

f) Cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) para estrangeiros(as) residentes no País;

G) Termo de autodeclaração étnico-racial (Apêndice I) para candidatos(as) que pretendem concorrer
às vagas reservadas para cotas (PPI) pela Resolução CONSUNI 07/2015;

H) Candidatos(as) indígenas deverão entregar no ato da matrícula, a cópia digitalizada do registro
administra�vo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emi�da pelo
grupo indígena assinada por liderança local.

I) Para candidatos(as) ao nível Mestrado: Comprovação de Graduação em curso reconhecido pelo
MEC, em uma das seguintes formas:

Cópia legível do Diploma de Graduação em frente e verso.

Declaração oficial de conclusão de curso, emi�da em papel �mbrado pela ins�tuição de
origem, com compromisso de entrega, no ato da matrícula, do Diploma de Graduação, para
os(as) candidatos(as) que �verem concluído a Graduação, mas ainda não possuírem o
diploma.

Declaração de previsão de conclusão do curso até a data da matrícula no Mestrado, emi�da
em papel �mbrado pela ins�tuição de origem, com compromisso de entrega, no ato da
matrícula, do comprovante de sua conclusão, para candidatos que ainda não concluíram a
Graduação.

J) Para candidatos(as) ao nível Doutorado: Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) em
curso reconhecido pelo MEC e comprovação do �tulo de Mestre(a) ob�do em curso recomendado

https://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-seletivo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/
https://sei.ufg.br/sei/ppgenf.fen@ufg.br
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pela CAPES, em uma das seguintes formas:

Cópia legível do Diploma de Mestre frente e verso.

Declaração de conclusão do curso de Mestrado emi�da pela Coordenação do Programa de
Pós-Graduação em papel �mbrado, indicando o cumprimento de todos os requisitos legais
para obtenção do �tulo, acompanhada de comprovante de solicitação da emissão do diploma
e de cópia da ata de defesa da dissertação - para candidatos(as) que já �verem concluído o
Mestrado, mas ainda não possuírem o diploma.

Declaração de previsão de conclusão do curso até data da matrícula no Doutorado, emi�da
pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em papel �mbrado, com compromisso de
entrega, no ato da matrícula, do comprovante de sua conclusão, em caso de aprovação - para
candidatos(as) que ainda não concluíram Mestrado.

K) Cópia do cer�ficado de suficiência ou proficiência do(a) candidato(as) na língua inglesa, conforme
especificado no item 4.2.6 deste Edital.

L) Para candidatos(as) com vínculo emprega�cio: carta da ins�tuição de origem em papel �mbrado,
com data, assinatura e carimbo da chefia da instância superior máxima, manifestando sua
concordância em compa�bilizar as a�vidades trabalhistas do(a) candidato(a) com as exigências do
programa (Apêndice II); e declaração do(a) próprio(a) candidato(a), comprometendo-se a cumprir as
a�vidades do curso, ainda que isso impeça a con�nuidade de seu vínculo emprega�cio;

m) Para candidatos(as) vinculados a Programas de Residência ou outros que ocupem a totalidade
ou parte do seu tempo: carta da ins�tuição em papel �mbrado, com data, assinatura e carimbo da
Coordenação do Programa, manifestando sua concordância em compa�bilizar as a�vidades
do(a) candidato(a) com as exigências do programa; e declaração do(a) próprio(a) candidato(a),
comprometendo-se a cumprir as a�vidades do curso, ainda que isso impeça a con�nuidade do
vínculo anteriormente estabelecido (Apêndice II).

n) Para candidatos(as) às vagas des�nadas ao Técnicos-Administra�vos em Educação (Programa
Qualificar), declaração de vínculo com a UFG.  

o) Pré-projeto de pesquisa (apresentado conforme orientações descritas no Apêndice III para
Mestrado e Apêndice IV para Doutorado);

p) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta
reais), paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) emi�da pelo PPGENF-FEN/UFG. Não
será aceito documento comprovando agendamento do débito, mesmo quando este es�ver
agendado para o mesmo dia.

q) Curriculum vitae preenchido no modelo adotado pelo programa (Apêndice V para o Mestrado
e Apêndice VI para o Doutorado), devidamente comprovado.

r) Carta de intenção do candidato (Apêndice VII).

4.2.2. Além do preenchimento eletrônico da Ficha de Inscrição (alínea “a”), todos os documentos
arrolados no item 4.2.1 do presente edital deverão ser digitalizados e conver�dos em arquivo único no
formato PDF, na ordem que são solicitados, para envio por via eletrônica.

4.2.2.1. Os comprovantes do curriculum vitae deverão ser organizados em um único arquivo PDF, na
ordem em que são citados no instrumento (Apêndice V para Mestrado e Apêndice VI para Doutorado).
Comprovantes apresentados fora da ordem citada no instrumento serão desconsiderados.

4.2.2.2. Para envio dos comprovantes do curriculum vitae (alínea “q” do item 4.2.1), os documentos
�sicos deverão ser digitalizados garan�ndo sua legibilidade e respeitando os limites de carregamento no
formulário eletrônico.

4.2.3. Não serão aceitas inscrições condicionais, extemporâneas e por qualquer meio diverso do
especificado no item 4 "b". 
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4.2.4. Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não atendam às
condições exigidas neste edital.

4.2.5. O(A) candidato(a) que preencher e assinar termo de autodeclaração étnico-racial, uma vez
aprovado(a), será convocado(a) para a verificação, a ser realizada pela Comissão de Heteroiden�ficação,
em conformidade com a Portaria 1049/2019 da UFG.

4.2.6. Serão aceitos como comprovantes de suficiência em língua inglesa os cer�ficados emi�dos há, no
máximo, 2 (dois) anos (tendo como referência o úl�mo dia de inscrição no processo sele�vo) dos
seguintes testes/ins�tuições:

Cer�ficados de Suficiência ou Proficiência em Línguas Estrangeiras fornecidos por Centros de
Línguas de Universidades Federais - nota igual ou maior que 7,0 (sete);

Cer�ficados do CASLE (Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira) da Faculdade de
Letras / UFG - nota igual ou maior que 7,0 (sete);

TOEFL (Test of English as Foreign Language) IBT/ITP - escore igual ou maior que 60 no IBT e maior
ou igual a 400 no ITP;

Cambridge FCE (Cambridge First Cer�ficate in English) ou Cambridge CAE (Cer�ficate in Advanced
English) - escore mínimo de 160 pontos;

TOEIC (Test of English for Interna�onal Communica�on) - escore igual ou maior que 500 no teste
Listening and Reading;

IELTS (Interna�onal English Language Tes�ng System) - escore igual ou maior que 6,0;

ESOL (English for Speakers of Other Languages) - escore mínimo de 220;

Cambridge English: Proficiency (CPE - Cer�ficate of Proficiency in English) - Conceitos C, B ou A;

ECPE (Examina�on for the Cer�ficate of Proficiency in English) - escore mínimo de 650 pontos;

TEAP (Test of English for Academic and Professional Purposes - área: saúde / biológicas) - escore
mínimo de 60 pontos.

4.2.7. Não serão aceitos cer�ficados de conclusão de curso de inglês, independentemente do número de
horas cursadas, como comprovantes de suficiência ou proficiência em inglês nem resultados de
provas de língua inglesa realizadas por outros programas de pós-graduação.

4.2.8. Candidatos(as) estrangeiros(as) estarão dispensados(as) de exame de suficiência de que trata o
item 4.2.6 caso sua língua materna seja o inglês, o que será contabilizado para efeito de comprovação de
suficiência nesse idioma, devendo, entretanto, apresentar cer�ficado de aprovação em exame de
suficiência em língua portuguesa, emi�do por ins�tuição oficial de ensino do Português.

4.2.9. Candidatos(as) brasileiros(as) ou estrangeiros(as), com visto permanente, portadores(as) de �tulos
de Graduação em universidades estrangeiras, deverão apresentar o documento de revalidação de
diploma por ins�tuição credenciada no Brasil.

4.2.10. Os(As) portadores(as) de �tulos de Mestrado ob�dos em Programas fora do país deverão
apresentar o documento de reconhecimento de diploma por universidades brasileiras, exceto para
candidato(as) estrangeiro(a) que não seja residente permanente no Brasil. Nesse caso, o �tulo deve ter
sido ob�do em ins�tuição devidamente credenciada nas instâncias cabíveis no país onde foi realizado o
curso.

4.2.11. As informações constantes do formulário de inscrição cons�tuem teor de inteira responsabilidade
do(a) candidato(a), dispondo a Comissão de Seleção o direito de excluir do processo sele�vo
aquele(a) que não preencher o formulário de forma completa, correta e/ou fornecer dados
comprovadamente inverídicos e/ou não assinar o documento.

4.2.12. A qualquer tempo o(a) candidato(a) poderá ser excluído(a) do processo sele�vo, caso seja
constatada falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos apresentados.
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4.2.13. A lista preliminar das inscrições homologadas será publicada dia 24 de janeiro de 2023 no site do
PPGENF-FEN/UFG (h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-sele�vo-discente-regular-2023-mestrado-
e-doutorado)

4.2.14. A relação final das inscrições homologadas, após apreciação dos recursos, será publicada até o dia
27 de janeiro de 2023, no site do PPGENF-FEN/UFG (h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-
sele�vo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado)

5. Do Processo de Seleção

5.1. O processo sele�vo será desenvolvido pela Comissão de Seleção indicada pela Coordenadoria do
PPGENF-FEN/UFG. A Comissão de Seleção será composta por docentes com �tulação mínima de
doutor(a), aprovados(as) pela Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do PPGENF-FEN/UFG. Informa-se
que os membros das Comissões não terão acesso aos nomes dos(as) candidatos(as).

5.2. A composição da Comissão de Seleção será divulgada na página (h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-
processo-sele�vo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado)  no dia 27 de janeiro de 2023 e os(as)
candidatos(as) cujas inscrições tenham sido homologadas terão 48 horas, a par�r do horário de
divulgação da mesma, para alegar suspeição contra qualquer membro dessa Comissão, formalizada em
pe�ção devidamente fundamentada e instruída com provas per�nentes, des�nada à Coordenadoria de
Pós-Graduação (CPG) do PPGENF-FEN/UFG, apontando uma ou mais restrições estabelecidas nos Ar�gos
18 e 20 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e enviada para o endereço
eletrônico ppgenf.fen@ufg.br

5.3. Após análise e julgamento de possíveis recursos dos(as) candidatos(as), a composição final da
Comissão de Seleção será divulgada no dia 01 de fevereiro de 2023.

5.4. Todas as etapas do Processo Sele�vo 2023, exceto a prova escrita, serão realizadas remotamente e
os links para acesso remoto às avaliações serão enviados para o e-mail informado pelos(as)
candidatos(as) no momento da inscrição, com a antecedência necessária. Portanto, a verificação
periódica da caixa postal é responsabilidade do(a) candidato(a).

6. O Processo Sele�vo constará de:

a) Prova escrita (apenas para o nível Mestrado);

b) Análise e avaliação do Curriculum vitae (Apêndice V para o Mestrado e Apêndice VI para o
Doutorado);

c) Análise e avaliação do pré-projeto de pesquisa (Apêndices III e IV);

d) Exame oral.

6.1. Da Prova Escrita (caráter eliminatório e classificatório): 

6.1.1. A prova escrita terá duração máxima de 150 minutos e será realizada no dia 03 de fevereiro de
2023, a par�r das 8h30min, na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, Campus
Colemar Natal e Silva, Rua 227, Quadra 68, s/nº, Setor Leste Universitário, em Goiânia, GO.

6.1.2. Antes da realização da prova escrita o(a) candidato(a) deverá iden�ficar-se, respec�vamente,
ao(à) fiscal de prova, apresentando documento oficial com foto.

6.1.3. O tema para a prova escrita e as referências indicadas para leitura serão divulgadas na página do
Processo Sele�vo (h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-sele�vo-discente-regular-2023-mestrado-
e-doutorado), no dia 17 de janeiro de 2023.

6.1.4. A avaliação de desempenho do(a) candidato(a) ao Mestrado na Prova Escrita será feita
considerando os seguintes critérios:

a)Redação: Uso adequado da língua portuguesa (2,0 pontos).

b)Estrutura: Organização, clareza, síntese e coerência das informações (3,0 pontos).

c)Conteúdo: Fundamentação teórica, abrangência, profundidade e argumentação de forma
inovadora (5,0 pontos).

https://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-seletivo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado
https://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-seletivo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado
https://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-seletivo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado
https://sei.ufg.br/sei/ppgenf.fen@ufg.br
https://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-seletivo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado
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6.1.5. A nota final da Prova Escrita será o resultado da somatória dos itens a, b e c.

6.2. Da Análise do Pré-Projeto de Pesquisa Mestrado e Doutorado (caráter eliminatório e
classificatório) 

6.2.1. A análise do pré-projeto dos(as) candidatos(as) ao Mestrado será feita com base nos seguintes
critérios:

a) Tema - Ar�culação com a área de concentração do Programa (0,3 ponto); Relevância,
aplicabilidade e potencial impacto na resolução de demandas da sociedade (0,3 ponto); Potencial de
produzir avanços na fronteira do conhecimento (0,3 ponto).

b) Consistência teórico-metodológica - Título compa�vel com o trabalho proposto (0,4 ponto);
Introdução / Problema / Jus�fica�va com texto lógico e coerente, clareza e delimitação do problema,
da jus�fica�va do estudo e da fundamentação teórica indicando como a pesquisa contribuirá para o
avanço no conhecimento do tema; as referências são abrangentes, per�nentes e abarcam todos os
aspectos necessários para o desenvolvimento do estudo (1,6 ponto); Obje�vo(s) claramente
definidos e coerentes com a jus�fica�va e problema de pesquisa (1,2 ponto) e Adequação da
metodologia aos obje�vos propostos, com apresentação de todas as etapas do estudo (2,0 pontos).

c) Citações e referências - Apresentação de citações e referências nas normas ABNT (0,4 ponto);
referências que denotem a atualidade e per�nência das obras u�lizadas (0,5 ponto); inclusão de
todas as citações nas referências (0,5 ponto).

d) Viabilidade de execução - compa�bilidade do cronograma com a duração do curso e
exequibilidade da pesquisa no tempo disponível (0,3 ponto), adequação e completude do
orçamento, com indicação da fonte de recursos (0,2 ponto).

e) Estrutura - Redação clara, coerente, uso de linguagem cien�fica e emprego correto da língua
portuguesa (1,5 ponto); Atendimento às normas padronizadas pelo edital - número máximo de
páginas (0,2 ponto) e sequência dos tópicos (0,3 ponto).

6.2.2. A análise do pré-projeto para o Doutorado será feita com base nos seguintes critérios:

a) Ar�culação da proposta de pesquisa com a área de concentração do Programa (0,3 ponto).

b) Relevância do tema e potencial para agregar conhecimento / inovação à área e potencial impacto
na resolução de demandas da sociedade local, regional, nacional e/ou internacional (0,3 ponto).

c) Consistência teórico-metodológica - compa�bilidade do �tulo com o trabalho proposto (0,3
ponto); clareza e consistência da introdução / problema / jus�fica�va indica como a pesquisa
contribuirá para o avanço no conhecimento sobre o tema (1,2 ponto); revisão da literatura (1,0
ponto); clareza e delimitação de obje�vos (1,0 ponto); completude e adequação da metodologia aos
obje�vos propostos (2,0 pontos).

d) Apresentação de citações e referências nas normas ABNT (0,4 ponto); pelo menos 50% das
referências publicadas nos úl�mos cinco anos (0,5 ponto); inclusão de todas as citações nas
referências (0,5 ponto).

e) Viabilidade de execução - compa�bilidade do cronograma com a duração do curso e
exequibilidade da pesquisa no tempo disponível (0,3 ponto), apresentação de orçamento indicando
a(s) fonte(s) de recursos e ou potencial de obter financiamento para execução da proposta (0,2
ponto).

f) Potencial para agregar parceiros de ins�tuições nacionais e internacionais, fortalecendo as
a�vidades de intercâmbio do Programa (0,5 ponto).

g) Clareza e uso correto da linguagem (1,0 ponto).

h) Atendimento às normas padronizadas pelo edital - número de páginas (0,2 ponto) e sequência
dos tópicos (0,3 ponto).

6.2.3. A nota final do pré-projeto de pesquisa do(a) candidato(a) será o resultado da somatória dos itens.

6.3. Do Exame Oral Mestrado e Doutorado (caráter eliminatório e classificatório) 
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6.3.1. O Exame Oral poderá ser gravado.

6.3.2. Antes da realização do exame oral, o candidato deverá iden�ficar-se à banca, apresentando
documento oficial com foto.   

6.3.3. A análise de desempenho no Exame Oral dos(as) candidatos(as) ao nível Mestrado será feita com
base em:

a) Coerência entre a mo�vação para cursar o mestrado e as finalidades do curso (1,0 ponto).

b) Capacidade de síntese ao discorrer sobre o projeto apresentado (4,5 pontos).

c) Segurança e conhecimento ao responder questões sobre a pesquisa (2,5 pontos).

d) Potencial de aplicação do conhecimento / formação adquiridos no curso em sua vida profissional
(1,2 ponto).

e) Uso correto da língua portuguesa e cien�fica (0,8 ponto).

6.3.4. A análise de desempenho no Exame Oral do(a) candidato(a) ao nível Doutorado será feita com
base em:

a) Divulgação/contribuição dos resultados do mestrado para serviços e/ou polí�cas públicas (1,0
ponto).

b) Mo�vação para o doutorado e escolha do PPGENF (1,5 ponto).

c) Capacidade de síntese, segurança e conhecimento ao discorrer e responder sobre o projeto de
pesquisa (4,0 pontos).

d) Disponibilidade para realização de todas as a�vidades previstas do curso (1,0 ponto).

e) Entendimento sobre o papel da mobilidade interins�tucional nacional/ internacional na sua
formação doutoral e importância para o Programa de Pós-Graduação (0,5 ponto); Planejamento e
disponibilidade para mobilidade interins�tucional nacional/ internacional (1,0 ponto).

f) Uso correto da língua portuguesa (1,0 ponto).

6.3.5. A nota final do candidato no Exame Oral será o resultado da somatória dos itens.

6.4. Da Análise do Curriculum vitae (caráter classificatório) 

6.4.1. Na análise do currículo serão avaliados os seguintes itens:

a) Formação acadêmica (máximo de até 12 pontos para o Mestrado e de 15 pontos para o
Doutorado).

b) A�vidades profissionais (até 20 pontos). Para comprovação das a�vidades profissionais, deverá
ser anexada declaração de vínculos trabalhistas anteriores e atuais com as datas de ingresso,
desligamento, e atestando o vínculo na data atual.

c) Produção cien�fica nos úl�mos cinco anos, 2018-2022 (sem limite de pontuação).

d) A�vidades acadêmicas realizadas nos úl�mos cinco anos (2018-2022): cursos, disciplinas e
estágios extracurriculares (máximo de 20 pontos); par�cipação em eventos cien�ficos (máximo de
10 pontos), a�vidades de pesquisa (sem limite de pontuação); a�vidades de extensão e licenciatura
(máximo de 15 pontos); monitorias em disciplinas da graduação e especialização (máximo de 15
pontos).

e) A�vidades de orientação realizadas entre 2018-2022: (iniciação cien�fica, trabalho de conclusão
de curso de especialização, trabalho de conclusão de curso de graduação, Programa de Educação
Tutorial, extensão, licenciatura); membro de banca examinadora (trabalho de conclusão de curso de
especialização, trabalho de conclusão de curso de graduação, processo sele�vo e concurso público)
(máximo de 10 pontos para o Mestrado e de 20 pontos para o Doutorado).

6.4.2. A pontuação ob�da pelo(a) candidato(a) na análise do Curriculum vitae será conver�da em nota,
de acordo com a seguinte tabela:
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TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOTA TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOTA

de 01 a 15 pontos 5,0 de 76 a 90 pontos 7,5

de 16 a 30 pontos 5,5 de 91 a 105 pontos 8,0

de 31 a 45 pontos 6,0 de 106 a 120 pontos 8,5

de 46 a 60 pontos 6,5 de 121 a 135 pontos 9,0

de 61 a 75 pontos 7,0 de 136 a 150 pontos 9,5

  151 pontos ou mais 10,0

6.5. Não haverá segunda chamada ou repe�ção de quaisquer avaliações.

7. Das Notas e Resultados

7.1. O(A) candidato(a) receberá uma nota de zero a dez em cada avaliação indicada no item 6 deste
edital.

7.2. Com exceção da análise do Curriculum vitae, que possui caráter apenas classificatório, todas as
demais avaliações (prova escrita, pré-projeto e prova oral) têm caráter eliminatório e
classificatório, devendo o(a) candidato(a) obter nota igual ou maior a 7,0 (sete) em cada uma das etapas
eliminatórias para ser aprovado(a) no processo sele�vo.

7.3. O resultado preliminar do pré-projeto de pesquisa, da avaliação de Curriculum vitae, da prova escrita,
da prova oral e os resultados finais preliminares do Processo Sele�vo serão divulgados em lista contendo
o nome dos(as) candidatos(as) aprovado(as) e classificados(as) para as vagas disponíveis, em ordem
decrescente da Média Geral ob�da, no dia 27 de fevereiro de 2023.

7.4. A classificação final do(a) candidato(a) será calculada por meio da Média Geral (MG), que consis�rá
na média ponderada das notas ob�das, a saber: Curriculum vitae (peso 2), Prova escrita (peso 2), Pré-
projeto (peso 3) e Exame oral (peso 3).

Avaliações Caráter das Avaliações Pesos

  Curriculum vitae (N1)   Classificatória    2

  Prova escrita (N2)   Eliminatórias e Classificatórias    2

  Pré-projeto (N3)   Eliminatórias e Classificatórias    3

  Exame oral (N4)   Eliminatórias e Classificatórias    3

 

Média Geral =
(N1 x 2) + (N2 x 2) + (N3 x 3) + (N4 x 3)

10

7.5. Em caso de empate na Média Geral, a classificação será decidida pela nota ob�da no pré-projeto de
pesquisa. Persis�ndo o empate, a classificação será feita pela nota ob�da no currículo e, em seguida,
no exame oral.

7.6. Os(As) candidatos(as) serão classificados(as) por ordem decrescente de notas, e aprovados(as) até o
limite de vagas disponíveis por nível, em lista elaborada com base nas notas da ampla concorrência,
dos(as) candidatos(as) PPI e dos(as) candidatos(as) do Programa Qualificar.
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7.7. Candidatos(as) aprovados(as), mas não classificados(as) para ocupar as vagas definidas no item 3.1
deste edital, poderão ser chamados(as) para a matrícula seguindo a ordem de classificação no nível, em
caso de desistência de candidatos(as) classificados(as), obedecendo o prazo de validade do edital,
indicado no seu item 1.

7.8. Nos resultados preliminar e final do Processo Sele�vo serão indicados quais foram os(as)
candidatos(as) autodeclarados(as) PPI, quais foram selecionados(as) pelo sistema de cotas e quais pelo
Programa Qualificar.

7.9. Depois de homologado pela Coordenadoria do Programa, o resultado final do processo sele�vo será
divulgado na página do Processo Sele�vo (h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-sele�vo-discente-
regular-2023-mestrado-e-doutorado), até o dia 06 de março de 2023.

8. Da Vista de Notas e Recursos

8.1. Após a publicação do resultado preliminar, os espelhos da correção realizada pelos(as)
avaliadores(as) em cada etapa da avaliação estarão disponíveis apenas para o(a) candidato(a) nas 48
(quarenta e oito) horas que se seguirem à divulgação do resultado preliminar do processo sele�vo.

8.2. Para ter acesso aos espelhos da correção realizada pelos(as) avaliadores(as), o(a) candidato(a) deverá
fazer a solicitação por correio eletrônico (e-mail) dirigido à Secretaria do PPGENF ppgenf.fen@ufg.br,
obedecendo o prazo indicado no item 7.1.

8.3. A impugnação do edital e a interposição de recurso deverá ser realizada, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas úteis, a par�r do horário da publicação do Edital e da divulgação dos resultados
preliminares do processo sele�vo.

8.4. A interposição de recurso será feita mediante documento formal enviado à Secretaria do PPGENF no
endereço eletrônico ppgenf.fen@ufg.br. O recurso deverá ser redigido contendo o nome completo do(a)
recorrente e o teor do recurso. Depois de ser assinado, o documento deverá ser digitalizado no formato
PDF antes de enviar à Secretaria do PPGENF. Documentos em outros formatos (que não PDF) serão
considerados nulos. Não serão aceitos recursos no corpo do e-mail.

8.5. Na interposição de recursos quanto às inscrições homologadas, o(a) candidato(a) não poderá
acrescentar ou subs�tuir qualquer documento exigido para a inscrição.

8.6. A solicitação de acesso aos espelhos da correção realizada pelos(as) avaliadores(as) e a interposição
de recurso terão o mesmo prazo e correrão de forma simultânea.

8.7. Para fins deste Edital, não são considerados dias úteis sábados, domingos e feriados.

8.8. O fuso horário seguido será de Brasília (GMT-3).

9. Cronograma:

Mês Datas A�vidades

Novembro 2022

16/11/2022 Publicação do Edital
04/2022

17 e 18/11/2022 Período para impugnação
do Edital.

Até 21/11/2022
Publicação do resultado dos
pedidos de impugnação do
Edital, caso haja.

Janeiro 2023
02 a 10/01/2023 (até às 18h00)

Período para solicitação de
isenção de taxa de
inscrição.

02 a 18/01/2023 (até às 16h00) Período para solicitar GRU.

https://ppgenf.fen.ufg.br/p/43659-processo-seletivo-discente-regular-2023-mestrado-e-doutorado
https://sei.ufg.br/sei/ppgenf.fen@ufg.br
https://sei.ufg.br/sei/ppgenf.fen@ufg.br
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Até dia 11/01/2023

Resultado preliminar dos
pedidos de isenção de taxa,
seguido de 48 (quarenta e
oito) horas para
interposição de recurso.

16/01/2023 Resultado final dos pedidos
de isenção de taxa.

17/01/2023
Divulgação do tema e
referências da Prova
Escrita.

02 a 20/01/2023 (até as 18h00)
Período de inscrições no
Processo sele�vo (envio do
formulário e documentos)

24/01/2023

Publicação da lista
preliminar de inscrições
homologadas, seguido de
48 (quarenta e oito) horas
para interposição de
recurso quanto às
inscrições homologadas.

27/01/2023
Divulgação do resultado
final da relação de
inscrições homologadas.

27/01/2023

Divulgação da Comissão
Preliminar de Seleção do
Processo Sele�vo, seguido
de 48 (quarenta e oito)
horas para interposição de
recursos quanto à
composição.

Fevereiro 2023

01/02/2023

Divulgação do resultado
final da Comissão de
Seleção do Processo
Sele�vo.

03/02/2023 - 8h30min Prova escrita (Presencial) -
(150 minutos de duração)

06 a 10/02/2023
Análise
do curriculum vitae e do
pré-projeto de pesquisa.

13/02/2023 Publicação da escala da
Prova Oral.

14 a 17/02/2023 Prova Oral.

27/02/2023 Publicação do resultado
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preliminar da análise
do curriculum vitae, do pré-
projeto de pesquisa, da
prova escrita, da prova oral
e resultado preliminar do
Processo Sele�vo, seguido
de 48 horas para
interposição de recurso
quanto ao resultado
preliminar da análise
do curriculum vitae, do pré-
projeto de pesquisa da
prova escrita, da prova oral
e resultado preliminar do
Processo Sele�vo.

Março 2023

03/03/2023

Homologação do Resultado
Final do Processo Sele�vo
pela Coordenadoria de Pós-
Graduação (CPG)

06/03/2023

Divulgação do Resultado
Final do Processo Sele�vo
no site do PPGENF-
FEN/UFG.

15 e 16/03/2023 Matrícula dos(as)
aprovados(as).

20/03/2023 Início das aulas.

10     DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1.  A inscrição do(a) candidato(a) no curso de pós-graduação implicará na aceitação das normas
ins�tucionais vigentes e das normas para este processo sele�vo con�das nos comunicados e neste edital.

10.2.  A burla ou a tenta�va de burla de quaisquer normas definidas neste Edital acarretará eliminação
do(a) candidato(a) do processo sele�vo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

10.3.  A constatação de ocorrência de plágio no Projeto de Pesquisa e/ou na Prova Escrita implicará na
eliminação do(a) candidato(a) do processo sele�vo.

10.4.  A atualização de endereço, telefone e endereço eletrônico (e-mail) na Secretaria do Programa
durante o processo sele�vo caberá apenas ao(à) candidato(a), sendo de sua inteira responsabilidade
qualquer perda por impossibilidade de comunicação em tempo hábil.

10.5.  A matrícula no Curso é obrigatória, sob pena de desistência e será realizada pelo(a) candidato(a)
aprovado(a) no processo sele�vo nos dias 15 e 16 de março de 2023, conforme instruções publicadas no
site do PPGENF-FEN/UFG h�ps://ppgenf.fen.ufg.br/.

10.6.  Os resultados do processo sele�vo serão válidos para matrícula apenas no período le�vo para o
qual o(a) candidato(a) for aprovado(a).

10.7. “O não comparecimento do(a) candidato(a) (e atrasos superiores a 10 minutos, contados a par�r do
horário divulgado em Edital para realização da a�vidade) em quaisquer das fases presenciais resultará em
sua eliminação do processo sele�vo.

10.8. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em
disposi�vos legais e norma�vos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do processo

https://ppgenf.fen.ufg.br/
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sele�vo.

10.9. O Programa não se compromete a conceder bolsas de estudo para os(as) candidatos(as)
selecionados(as). O número de bolsas disponíveis depende das concessões anuais das agências de
fomento e do fluxo de discentes no Programa”.

10.10. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu da Faculdade de Enfermagem da UFG.

Edital aprovado em reunião de Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem no dia
16/09/2022.

Edital aprovado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação no dia 16/11/2022.

 

Goiânia, 21 de novembro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Elisa Bauer De Camargo Silva, Coordenadora de Pós-
Graduação, em 21/11/2022, às 13:47, 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 Natalia Del' Angelo Aredes, Diretora Subs�tuta, em
21/11/2022, às 14:03, 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 3344229 e
o código CRC 3823B987.

Referência: Processo nº 23070.060371/2022-36 SEI nº 3344229

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

