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ERRATA AO EDITAL Nº 032/2015 - UEPA 

 

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO - ANO ACADÊMICO DE 2015 
 

A Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA torna pública a Errata ao Edital n° 032/2015 de Seleção Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem – Mestrado em Enfermagem do Ano Acadêmico de 2015, publicado no 

Diário Oficial no dia 15 de abril de 2015 e nos sites da UEPA e do PPGENF, nos seguintes 

termos: 

 

ONDE SE LÊ: 

A Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA torna público que, no período de 15 a 30 de abril de 2015, o Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem – Mestrado em Enfermagem receberá as inscrições para o Processo 

Seletivo 2015. 

Mais informações poderão ser obtidas através dos telefones: (91) 3277-1378/ 3276-2500.  

O Edital, na íntegra, estará disponível no site www.uepa.br. 

 

LEIA-SE: 

A Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA, torna público que, no período de 23 de abril a 07 de maio de 2015, o Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem – Mestrado em Enfermagem receberá as inscrições para o 

Processo Seletivo 2015. 

 

Mais informações poderão ser obtidas através dos telefones: (91) 3249.4671 / 3211.1614 ou 

por e-mail: ppgenf.uepa@gmail.com / ppgenf@uepa.br. 

 

O Edital, na íntegra, estará disponível no site www.uepa.br e/ ou 

HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf. 

 

 

2 – INSCRIÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 
2.1. Solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição: 

 

2.1.1. A solicitação deverá ser via internet disponível no endereço eletrônico 

http://www.fadesp.org.br no período de 15 a 20 de abril/2015, até as 23h59min, observando o 

horário local. 

2.1.5. O resultado da solicitação de isenção estará disponível no endereço eletrônico 

http://paginas.uepa.br/ppgenf, a partir do dia 24 de abril/2015; 

 

http://www.uepa.br/
mailto:ppgenf.uepa@gmail.com
mailto:ppgenf@uepa.br
http://www.uepa.br/
http://paginas.uepa.br/ppgenf
http://www.fadesp.org.br/
http://paginas.uepa.br/ppgenf
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2.2.  Inscrições com pagamento de taxa será através do preenchimento do formulário disponível no 

endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br das 09h do dia 15 de abril até às 23h do dia 30 de 

abril de 2015, observando o horário local. 

 

2.3 Emissão do boleto e Pagamento da Taxa de Inscrição, no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), obedecendo ao horário bancário no BANCO DO BRASIL ou em qualquer outra 

agência bancária até o dia de 04 de maio de 2015, por meio do boleto emitido no ato de 

requerimento da inscrição. 

 

2.5 A divulgação das inscrições deferidas e indeferidas estará disponibilizada no site www.uepa.br 

e/ou HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf, no quadro de avisos da Escola de Enfermagem “Magalhães 

Barata”, CAMPUS IV da UEPA, após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição e 

atendimento aos quesitos exigidos no item 2.4, no dia 07 de maio de 2015. Em nenhuma hipótese 

será feita a devolução da taxa de inscrição. 

 

LEIA-SE: 
2.1. Solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição: 

 

2.1.1. A solicitação deverá ser via internet disponível no endereço eletrônico 

http://www.fadesp.org.br no período de 23 a 28 de abril/2015, até às 23h59min, observando o 

horário local. 

2.1.5. O resultado da solicitação de isenção estará disponível no endereço eletrônico 

http://paginas.uepa.br/ppgenf, a partir do dia 30 de abril/2015; 

 

 

2.2.  Inscrições com pagamento de taxa será através do preenchimento do formulário disponível no 

endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br das 09h do dia 23 de abril até às 23h do dia 07 de 

maio de 2015, observando o horário local. 

 

2.3 Emissão do boleto e Pagamento da Taxa de Inscrição, no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), obedecendo ao horário bancário no BANCO DO BRASIL ou em qualquer outra 

agência bancária até o dia de 08 de maio de 2015, por meio do boleto emitido no ato de 

requerimento da inscrição. 

 

2.5 A divulgação das inscrições deferidas e indeferidas estará disponibilizada no site www.uepa.br 

e/ou HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf, no quadro de avisos da Escola de Enfermagem “Magalhães 

Barata”, CAMPUS IV da UEPA, após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição e 

atendimento aos quesitos exigidos no item 2.4, no dia 13 de maio de 2015. Em nenhuma hipótese 

será feita a devolução da taxa de inscrição. 

 

http://www.fadesp.org.br/
http://www.uepa.br/
http://www.fadesp.org.br/
http://paginas.uepa.br/ppgenf
http://www.fadesp.org.br/
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3 - PROCESSO SELETIVO 

 

ONDE SE LÊ: 
III - No dia 12 de maio será disponibilizado no site www.uepa.br e/ou 

HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf, no quadro de avisos da Escola de Enfermagem “Magalhães 

Barata”, CAMPUS IV/UEPA a listagem dos candidatos aptos a realizar a prova com respectivos 

locais (salas), e a prova será realizada no dia 14 de maio, com duração de 4 (quatro horas) no 

horário de 08h00min as 12h00min; nas dependências da Escola de Enfermagem “Magalhães 

Barata” - CAMPUS IV/UEPA, na Avenida José Bonifácio 1289, São Braz, podendo ocorrer nas 

dependências de outro CAMPUS da UEPA. 

 

VI - No dia 22 de maio de 2015, a partir das 18h, será divulgada a lista dos aprovados na Prova 

Escrita no site www.uepa.br e/ou HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf. 

 

3.2.2.1 Os candidatos aprovados na prova escrita deverão entregar a documentação descrita a 

seguir, na Secretaria da Coordenação do Mestrado - Escola de Enfermagem Magalhães Barata - 

CAMPUS IV / UEPA, no período de 27 a 29 de maio de 2015 até as 18h00minh. 

 

3.2.2.2 No período de 08 e 09 de junho a Comissão de Avaliação procederá a Conferência da 

documentação exigida nos itens de I a VII e analisará os pré-projetos de pesquisa, conforme itens 

avaliativos constantes no Anexo C. Será eliminado o candidato que não apresentar a 

documentação completa e não obtiver a nota mínima 7,0 (sete) de aprovação no pré-projeto. 

 

3.2.2.3 No dia 10 de junho de 2015, a partir das 18h, será divulgado o resultado da segunda fase, 

com a lista dos candidatos considerados aptos a participar da terceira fase do Processo Seletivo no 

site: www.uepa.br e / ou HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf, no quadro de avisos da Escola de 

Enfermagem “Magalhães Barata” - CAMPUS IV /UEPA. 

 

3.2.3 A Terceira fase, de caráter eliminatório, composta pela avaliação do currículo Lattes e 

entrevista, obedecerá o seguinte: 

I - Avaliação do Currículo Lattes no período de 15 e 16 de junho pelos membros da Comissão de 

Avaliação. 

II - Entrevista com membros da comissão de avaliação, composta por 3 (três) docentes do 

Programa, que versará sobre o pré-projeto de pesquisa, e ocorrerá no período de 18 e 19 de junho 

de 2015, de 08 às 18; nas dependências da Escola de Enfermagem “Magalhães Barata”, CAMPUS 

IV da UEPA, Avenida José Bonifácio 1289, São Braz. 

 

3.4 O resultado final do processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Mestrado, Ano Acadêmico 2015, será divulgado, por ordem de classificação, no dia 24 de junho de 

2015, a partir das 18h no site www.uepa.br e/ou HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf, no quadro de 

avisos da Escola de Enfermagem Magalhães Barata - CAMPUS IV/UEPA. 

http://paginas.uepa.br/ppgenf
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LEIA-SE: 
III - No dia 15 de maio de 2015 será disponibilizado no site www.uepa.br e/ou 

HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf, no quadro de avisos da Escola de Enfermagem “Magalhães 

Barata”, CAMPUS IV/UEPA a listagem dos candidatos aptos a realizar a prova com respectivos 

locais (salas), e a prova será realizada no dia 20 de maio de 2015, com duração de 4 (quatro 

horas) no horário de 08h00min as 12h00min; nas dependências da Escola de Enfermagem 

“Magalhães Barata” - CAMPUS IV/UEPA, na Avenida José Bonifácio 1289, São Braz, podendo 

ocorrer nas dependências de outro CAMPUS da UEPA. 

 

VI - No dia 26 de maio de 2015, a partir das 18h, será divulgada a lista dos aprovados na Prova 

Escrita no site www.uepa.br e/ou HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf. 

 

3.2.2.1 Os candidatos aprovados na prova escrita deverão entregar a documentação descrita a 

seguir, na Secretaria da Coordenação do Mestrado - Escola de Enfermagem Magalhães Barata - 

CAMPUS IV / UEPA, no período de 01 a 03 de junho de 2015 até as 18h00minh. 

 

3.2.2.2 No período de 08 a 10 de junho a Comissão de Avaliação procederá a Conferência da 

documentação exigida nos itens de I a VII e analisará os pré-projetos de pesquisa, conforme itens 

avaliativos constantes no Anexo C. Será eliminado o candidato que não apresentar a 

documentação completa e não obtiver a nota mínima 7,0 (sete) de aprovação no pré-projeto. 

 

3.2.2.3 No dia 12 de junho de 2015, a partir das 18h, será divulgado o resultado da segunda fase, 

com a lista dos candidatos considerados aptos a participar da terceira fase do Processo Seletivo no 

site: www.uepa.br e / ou HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf, no quadro de avisos da Escola de 

Enfermagem “Magalhães Barata” - CAMPUS IV /UEPA. 

 

3.2.3 A Terceira fase, de caráter eliminatório, composta pela avaliação do currículo Lattes e 

entrevista, obedecerá o seguinte: 

I - Avaliação do Currículo Lattes no período de 17e 18 de junho de 2015 pelos membros da 

Comissão de Avaliação. 

II - Entrevista com membros da comissão de avaliação, composta por 3 (três) docentes do 

Programa, que versará sobre o pré-projeto de pesquisa, e ocorrerá no período de 22 e 23 de junho 

de 2015, de 08:00 às 18:00 h; nas dependências da Escola de Enfermagem “Magalhães Barata”, 

CAMPUS IV da UEPA, Avenida José Bonifácio 1289, São Braz. 

 

3.4 O resultado final do processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Mestrado, Ano Acadêmico 2015, será divulgado, por ordem de classificação, no dia 26 de junho de 

2015, a partir das 18h no site www.uepa.br e/ou HTTP://paginas.uepa.br/ppgenf, no quadro de 

avisos da Escola de Enfermagem Magalhães Barata - CAMPUS IV/UEPA. 

http://paginas.uepa.br/ppgenf
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5  – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

ONDE SE LÊ: 

ATIVIDADES PERÍODO/DIA/HORA 

Período de inscrição dos candidatos 15 a 30/04/2015 x-x-x-x-x 

Período de inscrição para solicitação de Isenção 15 a 20/04/2015 x-x-x-x-x 

Divulgação do resultado da Isenção 24/04/2015 a partir das 18 h 

Divulgação da lista das inscrições deferidas e 

indeferidas 
07/05/2015 a partir das 18 h 

Divulgação do horário e local da prova escrita 12/05/2015 a partir das 9 h 

Realização da Prova Escrita 14/05/2015 08h00 as 12h00 

Divulgação da lista dos aprovados na Prova Escrita 

(1ª fase) 
22/05/2015 a partir das 18h 

Interposição de recursos 25 e 26/05/2015 Até as 16h00 

Entrega de Documentos  27 a 29/05/2015 08h00 as 18h00 

Conferência da documentação e Análise dos Pré-

Projetos de Pesquisa 
01 a 09/06/2015 x-x-x-x-x 

Divulgação da lista dos aprovados na 2ª fase e da 

Agenda de Entrevistas dos candidatos aprovados na 

2ª fase 
10/06/2015 a partir das 18 h 

Interposição de recursos 11 e 12/06/2015 Até as 16h00 

Análise de Currículos (3ª fase) 15 e 16/06/2015 x-x-x-x-x-x 

Realização das Entrevistas (3ª fase) 18 e 19/06/2015 08h às 18 h 

Divulgação do Resultado Final 24/06/2015 a partir das 18 h 

Interposição de recursos 25 e 26/06/2015 Até as 16h00 

 

LEIA-SE: 

ATIVIDADES PERÍODO/DIA/HORA 

Período de inscrição dos candidatos 23/04 a 07/05/2015 x-x-x-x-x 

Período de inscrição para solicitação de Isenção 23 a 28/04/2015 x-x-x-x-x 

Divulgação do resultado da Isenção 30/04/2015 
a partir das 

18h00 

Divulgação da lista das inscrições deferidas e 

indeferidas 
13/05/2015 

a partir das 

18h00 

Divulgação do horário e local da prova escrita 15/05/2015 
a partir das 

09h00 

Realização da Prova Escrita 20/05/2015 08h00 as 12h00 
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Divulgação da lista dos aprovados na Prova Escrita 

(1ª fase) 
26/05/2015 

a partir das 

18h00 

Interposição de recursos 27 e 28/05/2015 Até as 16h00 

Entrega de Documentos  01 a 03/06/2015 08h00 as 18h00 

Conferência da documentação e Análise dos Pré-

Projetos de Pesquisa 
08 a 10/06/2015 x-x-x-x-x 

Divulgação da lista dos aprovados na 2ª fase e da 

Agenda de Entrevistas dos candidatos aprovados na 

2ª fase 
12/06/2015 

a partir das 

18h00 

Interposição de recursos 15 e 16/06/2015 Até as 16h00  

Análise de Currículos (3ª fase) 17 e 18/06/2015 x-x-x-x-x-x 

Realização das Entrevistas (3ª fase) 22 e 23/06/2015 08h00 às 18h00 

Divulgação do Resultado Final 26/06/2015 
a partir das 

18h00 

Interposição de recursos 29 e 30/06/2015 Até as 16h00 

 

 

Belém, 22 de abril de 2015. 

 

 

ILMA PASTANA FERREIRA 

Diretora do Centro Ciências Biológicas e da Saúde 

 

 


