
 

 

 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde/Organização Panamericana de Saúde 
para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem 

 

EDITAL  
 

Área de Concentração 

Práticas inovadoras de enfermagem para o sistema de saúde brasileiro 

 
Instituição Promotora 

Universidade de São Paulo 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional Tecnologia e Inovação em 

Enfermagem 

 
Instituição Receptora 

Universidade do Estado do Pará 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Escola de Enfermagem “Magalhães Barata” 

 
 
 

Número de vagas:  10 vagas 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES: 
Serviço de Pós-Graduação da EERP/USP 

Telefone: (16) 3315 3468 / 3315 3394 
E-mail: spg@eerp.usp.br  

sítio: http://www.eerp.usp.br/graduation-home/ 
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Universidade de São Paulo 

  Reitor: Prof. Dr. Vahan Agopyan 

Vice-Reitor: Prof. Dr. Antônio Carlos Hernandes 

Pró-Reitor de Pós-Graduação: Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior 

 
 
 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

Diretora: Profª.Drª. Maria Helena Palucci Marziale 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Pedro Fredemir Palha 

 
 
 

Comissão de Pós-Graduação 

Presidenta: Profª.Drª. Elucir Gir 

Vice-Presidenta: Profª.Drª. Flávia Azevedo Gomes-Sponholz 

 
 
 

Comissão Coordenadora do Pós-Graduação Mestrado Profissional “Tecnologia e 

Inovação em Enfermagem” 

Coordenadora: Profª.Drª. Silvia Matumoto 

Coordenadora Suplente: Profª.Drª. Fernanda Ludmilla Rossi Rocha 

 

Departamento de Enfermagem Geral e Especializada 

Chefe: Profª.Drª. Evelin Capellari Cárnio 

Chefe Suplente: Profª.Drª. Eugenia Velludo Veiga 

 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública 

Chefe: Profª.Drª. Débora Falleiros de Mello 

Chefe Suplente: Profª.Drª. Marta Angélica Iossi Silva 

 

Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas 

Chefe: Profª.Drª. Carla Aparecida Arena Ventura  

Chefe Suplente: Profª.Drª. Sueli Aparecida Frari Galera 

  



 

 

Universidade do Estado do Pará - UEPA 

Reitor: Prof. Dr. Rubens Cardoso da Silva 

Vice-Reitor: Prof. Dr. Clay Anderson Nunes Chagas 

Endereço: Rua do Uma, nº 156 

CEP: 66.050-540 – Telégrafo 

Fone: (91) 32992202/32992241 

E-mail: gabinete@uepa.br  

 
 
 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

Pró-Reitor de Pós-Graduação: Renato da Costa Teixeira 

Endereço: Rua do Uma, nº 156 

CEP: 66.050-540 – Telégrafo 

Fone: (91) 32992228 

E-mail: propesp@uepa.br  

 

 

 

Curso de Enfermagem 

Coordenadora: Profª.Drª. Margarete Carrera Bittencourt 

Endereço: Av. José Bonifácio nº 1289 

CEP: 66063-010 

Fone: (91) 32111600 

E-mail: curso_enfermagem2008@yahoo.com.br  

 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Mestrado Associado UEPA-UFAM 

Coordenadora Geral – Profª.Drª. Antônia Margareth Moita Sá 

Endereço: Av. José Bonifácio nº 1289 

CEP: 66063-010 

Fone: (91) 32111600 

E-mail: margarethmsa@gmail.com  
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Linhas de Pesquisa 

Linha 1 - Tecnologia e Inovação no Cuidado em Enfermagem 

Docentes Responsáveis E-mail 

Angelita Maria Stábile angelita@eerp.usp.br 

Cinira Magali Fortuna fortuna@eerp.usp.br 

Fernanda Raphael Escobar Gimenes de Sousa fregimenes@eerp.usp.br  

Helena Megumi Sonobe megumi@eerp.usp.br 

Jacqueline de Souza jacsouza2003@usp.br  

Maria Lucia do Carmo Cruz Robazzi avrmlccr@eerp.usp.br 

Renata Cristina de Campos Pereira Silveira recris@eerp.usp.br  

Sandra Cristina Pillon pillon@eerp.usp.br  

Silvia Matumoto smatumoto@eerp.usp.br  

Soraia Assad Nasbine Rabeh soraia@eerp.usp.br 

 

Linha 2 - Tecnologia e Inovação no Gerenciamento e Gestão em Saúde e Enfermagem 

Docentes Responsáveis E-mail 

Ana Maria Laus analaus@eerp.usp.br 

Andrea Bernardes andreab@eerp.usp.br 

Carmen Silvia Gabriel cgabriel@eerp.usp.br 

Cinira Magali Fortuna fortuna@eerp.usp.br 

Fernanda Ludmila Rossi Rocha ferocha@eerp.usp.br 

Maria Lucia do Carmo Cruz Robazzi avrmlccr@eerp.usp.br 

Marta Cristiane Alves Pereira martacris@eerp.usp.br  

Silvia Matumoto smatumoto@eerp.usp.br 

 

Linha 3 - Tecnologia e Inovação no Ensino em Enfermagem 

Docentes Responsáveis E-mail 

Cinira Magali Fortuna fortuna@eerp.usp.br 

Luciana Mara Monti Fonseca lumonti@eerp.usp.br 

Marta Cristiane Alves Pereira martacris@eerp.usp.br 

Soraia Assad Nasbine Rabeh soraia@eerp.usp.br 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
1. Análise do projeto de pesquisa voltados para o TEMA “Produção de conhecimento e inovação 

tecnológica acerca da Sistematização da Assistência e da Gestão em Enfermagem: caminho para a 

formação de recursos humanos” (etapa eliminatória)  
 
A pontuação do projeto de pesquisa é de 0 a 10 e a nota de corte é 5,0 (cinco). 
 
Na avaliação do projeto serão levados em consideração os itens abaixo e a respectiva 
pontuação: 

 

Itens de avaliação Pontos 

Domínio da temática/revisão da literatura 2,0 

O projeto responde às lacunas do conhecimento 
relacionados a problemas da prática 

3,0 

Coerência interna (título, objetivo e metodologia) 3,0 

Exequibilidade do projeto e cronograma 1,0 

Qualidade da redação 1,0 

 
A análise dos projetos será realizada por uma Comissão Examinadora, composta por docentes 
com titulação mínima de doutor, designada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação. Informa-se que os membros das Comissões não terão acesso aos nomes dos 
candidatos e respectivos orientadores. Candidatos que apresentarem projetos de pesquisa não 
vinculados ao TEMA “SAE e Gestão em Enfermagem” serão automaticamente desligados do 

processo seletivo. 
 
2. Análise do Curriculum Lattes (etapa classificatória) 
 
A pontuação do Curriculum Lattes é de 0 a 10.  
 

Itens de avaliação Pontos 

Formação acadêmica 3,0 

Atividades profissionais  4,0 

Atividades científicas e de pesquisa  3,0 

 
 
 
3. Arguição Oral 
 
A arguição oral basear-se-á na apresentação oral da síntese do projeto de pesquisa, no máximo 
em 5 minutos, com utilização de recursos audiovisuais, apresentados no formato do arquivo 
previamente disponibilizado no endereço: http://eerp.usp.br/Formularios/ . O arquivo “Template 
Apresentação Mestrado Profissional” está em formato PowerPoint e não apresenta conteúdo, 
apenas a apresentação visual e instruções sobre qual tipo de informação deve entrar em cada 
parte da apresentação. Após, haverá discussão/arguição com a Comissão Examinadora e 
esclarecimentos sobre o Curriculum Lattes. 
 
A pontuação da arguição oral é de 0 a 10. 
 
Na avaliação serão levados em consideração: 
 

 Apresentação da síntese do projeto e respostas às arguições 

http://eerp.usp.br/Formularios/


 

 

 
 
 
4. Classificação Final: serão selecionados os candidatos que obtiverem média ponderada, igual 
ou superior a 5,0 (cinco) respeitando o número de vagas oferecidas pelo Programa.  
 

Pesos 
 

 Mestrado 
Projeto de pesquisa 4 
Curriculum Lattes 3 
Arguição oral 3 

 
Média Final (Mestrado) = (Nota 1 x 4) + (Nota 2 x 3) + (Nota 3 x 3) 
                                                             10 

 
 
 

SELEÇÃO MESTRADO  
 
I- REQUISITOS E DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
 
1. PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA  
 

Aos candidatos, será exigida, no momento da inscrição no processo seletivo, a proficiência 
em língua inglesa sendo que esta deverá ser comprovada pelos candidatos por meio de atestado 
de aprovação em exame realizado nas seguintes instituições reconhecidas pela CPG/EERP.   

 
Mestrado Profissional 

 
TEAP  (Test of English for Academic and Professional purposes) da área: saúde/biológicas, 
obtido nos últimos três anos. Pontuação mínima: cinquenta pontos. 
 
WAP  (Writing for Academic and Professional purposes), obtido nos últimos  três  anos.  
Pontuação mínima: cinquenta pontos. 

 
 
Informações específicas sobre o TEAP e WAP (datas, locais, exemplos de exames, entre outros) 
estão disponíveis no site: www.teseprime.org  
 
 
 
2. FORMULÁRIO DE ACEITE PRELIMINAR* emitido pelo provável orientador, conforme modelo 
disponível no Serviço de Pós-Graduação e no site da EERP/USP http://eerp.usp.br/Formularios/ 
 
*Formulário a ser encaminhado a coordenação do PCI para assinatura.  

ProfªDrª Luciana Mara Monti Fonseca (lumonti@eerp.usp.br) ou 
ProfªDrª Silvia Matumoto (smatumoto@eerp.usp.br) 
  

http://www.teseprime.org/
http://eerp.usp.br/Formularios/
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mailto:smatumoto@eerp.usp.br


 

 

3. CURRICULUM LATTES  
 
Serão observados no Curriculum Lattes: 
 
- Identificação 
 
- Local e trabalho atual 

 Nome da instituição 

 Departamento/Seção 

 Função 

 Data de admissão e período trabalhado 
 
- Qualificação profissional 

 Graduação (instituição, local, data de conclusão, trabalho de conclusão de curso, 
orientador) 

 Cursos extracurriculares (tipo, instituição, número de horas, local, data de conclusão) 

 Especialização (instituição, número de horas, local, data de conclusão, título da 
monografia, orientador) 

 
- Produção científica e técnica (citar segundo as normas de referência bibliográfica da ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

 Trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais 

 Livros e capítulos de livros 

 Trabalhos publicados, na íntegra, em anais 

 Resumos publicados em anais e programas de eventos 

 Trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais 

 Trabalhos no prelo (autores, título, periódico, volume, número, ano) 

 Trabalhos encaminhados para publicação (autores, título, periódico, mês e ano) 

 Protocolos, normas e rotinas para serviços de saúde (autores, título, tipo de produção, 
instituição promotora, ano) 

 Outros (relatórios técnicos; matérias de jornais e revistas não científicas; material artístico, 
audiovisual e didático, etc.) 

 
- Participação em atividades de pesquisa 

 Título e descrição (grupos/núcleos de pesquisa, projeto temático/integrado de pesquisa, 
etc.). Duração e tipo de participação (pesquisador, bolsista, voluntário, entre outros) 

 Bolsa de pesquisa: tipo (iniciação científica, apoio técnico e outras), período, projeto, 
agência financiadora, orientador, entre outros 

 
- Atividades profissionais (assistenciais, de ensino e gerenciais) 

 Local(is) de trabalho 

 Tipo de atividade exercida 

 Período 
 
- Atividades de orientação de pesquisa 

 Tipo de orientação 

 Nome do orientando 

 Título do projeto ou trabalho orientado 

 Período 
  



 

 

 
- Outras atividades relevantes não contempladas nos itens anteriores 

 Visitas / estágios técnicos e/ou científicos 

 Conferências, aulas, palestras ministradas 

 Assessorias e/ou consultorias 

 Participação em comissões examinadoras e/ou julgadoras (tipo) 

 Participação em eventos científicos 

 Projetos de extensão 
 
 
 
4. PROJETO DE PESQUISA: O projeto deverá conter capa constando o título, o nome do 
candidato e, a partir da página seguinte, apresentar novamente o título do projeto, introdução e 
demais itens pertinentes, conforme modelo. 
 
Deverá ser apresentado em folha de papel A4, margens: superior, inferior, direita e esquerda de 
2,5 cm, espaço 1,5 entre linhas, fonte Times New Roman 12 com, no máximo, 15 páginas. A 
numeração das páginas deve excluir a capa e iniciar pelo título/introdução. Caso haja 
necessidade de apresentação de apêndice e anexo, os mesmos deverão estar contemplados no 
número de páginas permitido.  
 
NÃO incluir no projeto o termo de consentimento livre e esclarecido ou parecer do Comitê de 
Ética em Pesquisa.  
 
  



 

 

Modelo de apresentação: 
 
 Capa                                                                      Página 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projeto de pesquisa que não atender as especificações mencionadas não será aceito no 
processo seletivo. 

 
 
O projeto deve conter: 
  

 Título: deve ser sucinto e relacionado ao objeto de estudo. 

 Introdução: deve conter a formulação do problema em estudo, ou seja, as razões que 
levam o pesquisador a estudar determinado assunto tendo por base um problema da 
prática profissional, o conhecimento já produzido na literatura acerca do objeto e a 
inserção do pesquisador na temática. Estabelece também a(s) questão(ões) básica(s) da 
pesquisa, relevância/justificativa. O problema deve estar baseado em revisão bibliográfica 
pertinente e atualizada, utilizando bases de dados nacional e internacional. Deve anunciar 
o produto tecnológico pretendido no estudo.  

 Objetivo: pode ser geral ou subdividir-se em geral e específicos. Deve estar articulado ao 
problema ou questão em estudo, relacionado à SAE e a Gestão em Enfermagem 

 Marco teórico: pode ser um item separado ou fazer parte da própria introdução, podendo 
ser redefinido no projeto definitivo. 

 Material e métodos: deve identificar o plano para responder às questões/problemas e 
atingir os objetivos propostos. De acordo com a abordagem metodológica e o(s) método(s) 
adotado(s), devem ser descritas todas as etapas do delineamento do estudo. 

 Referências: de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 

 Cronograma de atividades: deve conter o planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas pelo aluno no decorrer do curso. 

 
  

Universidade de São Paulo 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

 

 

 

 

 

Título do Trabalho 

 

 

 

 

Nome do candidato 

 

                                                     Linha de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

Ano 

                                                                               1 

 

Título do trabalho: 

 

Introdução: 



 

 

5. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 200,00 (duzentos reais). Deverá ser efetuado depósito bancário 
no Banco do Brasil – Agência: 0028-0, conta corrente nº 106.214-X, em nome da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto / USP (CNPJ 63.025.530/0027-43) 

 A cópia do comprovante deverá ser anexada ao link da inscrição. 
 Não haverá devolução dos valores pagos em nenhuma hipótese 
 
6. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

A inscrição será realizada online pelo link http://www2.eerp.usp.br/pos/inscricao2020/  
 
O candidato deverá fazer o preenchimento do formulário no próprio site e anexar os seguintes 
comprovantes em PDF: 

1. Cédula de identidade (RG) ou Registro Nacional para Estrangeiros (RNE) – Não será 
aceita a Carteira Nacional de Habilitação. 

2. CPF 
3. Certificado de proficiência em língua inglesa 
4. Formulário de aceite preliminar, disponível em http://eerp.usp.br/Formularios/.  
5. Projeto de Pesquisa 
6. Declaração de apoio institucional, para cursar o Programa de Pós-Graduação. Esse 

documento deverá ser preenchido e assinado pela chefia do candidato profissional de 
enfermagem com vínculo empregatício em instituições de saúde que mantém cursos de 
residência.  

7. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição 
 

 
Não é permitida a inscrição simultânea em mais de um Programa de Pós-Graduação ou 
em mais de uma modalidade de processo seletivo e/ou curso. 

 
 

 
II- ETAPAS E DATAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
 
Inscrição online 
Dias: de 01 de setembro a 12 de outubro de 2020. 
 
1ª etapa da seleção: ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA  
Avaliação: de 13 a 16 de outubro de 2020, realizada por comissão indicada pelo Programa de 
Pós-Graduação. 
Resultado: 16 de outubro de 2020. Será divulgado no sítio da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto/USP  http://www.eerp.usp.br  
 
2ª etapa da seleção: ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES E ARGUIÇÃO ORAL  
Data: de 16 a 19 de outubro de 2020, análise do Curriculum Lattes em trabalho interno da 
Comissão Examinadora do Programa. As arguições orais serão realizadas a partir do dia 19 de 
outubro de 2020, conforme cronograma a ser divulgado após a análise dos projetos. 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
Dia: 26 de outubro de 2020  
Local: No quadro informativo do Serviço de Pós-Graduação e no sítio da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto/USP http://www.eerp.usp.br   
 
O resultado de cada etapa não será informado por telefone 

http://www2.eerp.usp.br/pos/inscricao2020/
http://eerp.usp.br/Formularios/
http://www.eerp.usp.br/
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III – RECURSOS 
 
Qualquer recurso interposto pelo interessado deverá ser encaminhado para o e-mail do Serviço 
de Pós-Graduação (spg@eerp.usp.br), no prazo máximo de dez dias corridos contados da 
data da divulgação do resultado. 
 
IV- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

MATRÍCULAS 
 

1. MATRÍCULAS: será informado posteriormente. 
 
2. A matrícula deverá ser efetuada por e-mail (spg@eerp.usp.br), encaminhando os seguintes 
documentos: 
 
- Formulário de matrícula de aluno ingressante, disponível  em: 
http://www.eerp.usp.br/graduation-formularios-gerais/ 
 
- Uma cópia dos seguintes documentos: 
 

 Cédula de identidade (RG) ou Registro Nacional para Estrangeiros (RNE) – Não será 
aceita a Carteira Nacional de Habilitação.  

 CPF  

 Certificado de proficiência em língua inglesa  

 Carta da instituição de origem, permitindo o afastamento total/parcial do candidato para 
cursar o Programa de Pós-Graduação. É obrigatória a apresentação desta carta.  

 Recibo original do depósito da taxa de inscrição 

 Certidão de nascimento ou casamento 

 Título de eleitor e comprovante da última votação (somente para brasileiros natos ou 
naturalizados) 

 Certificado de reservista (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo 
masculino); 

 Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação, frente e verso 

 Diploma e Histórico Escolar do Curso de Licenciatura, frente e verso, se houver 

 Os candidatos que concluíram o Ensino Superior e ainda não possuem o diploma, deverão 
apresentar, obrigatoriamente, atestado de conclusão com a data da colação de grau. 

 Os candidatos estrangeiros deverão apresentar também cópia de todas as páginas do 
passaporte (o Serviço de Pós-Graduação informará oportunamente outros documentos 
necessários). 

mailto:spg@eerp.usp.br
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