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PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENFERMAGEM – CHAMADA DESTINADA À ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE VISEU-PORTUGAL 
 
 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da 
Universidade Federal de São Paulo (EPE-Unifesp), São Paulo, Brasil, torna pública a abertura de 
inscrições destinadas a selecionar candidatos da Escola Superior de Saúde e do Instituto 
Politécnico de Viseu – Portugal, por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para ingresso no 
curso de pós-doutorado, por tempo determinado, nas condições e características a seguir. O 
presente chamamento destina-se a atender o Item I, do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Primeira, 
que trata do Objeto do Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado entre estas duas instituições. 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
A inserção de estudantes do exterior no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da EPE- 
Unifesp contempla as diretrizes gerais do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020 
e visa reforçar: a convergência de conhecimento em temas contemporâneos, novas áreas e 
questões de pesquisa; o impulso ao crescimento, a qualificação e a internacionalização da 
pesquisa e da pós-graduação e o estímulo à formação de redes nacionais e internacionais. Tem 
como premissa estimular a formação de recursos humanos em saúde, contribuindo para o alcance 
das metas e indicadores globais de saúde e colaborar com as instituições de ensino na qualificação 
do seu corpo docente. 

 
1.1 Apresentação da área de concentração e linhas de pesquisa do Programa de Pós Graduação 
em Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem – Universidade Federal de São Paulo. Área de 
Concentração: Enfermagem, Cuidado e Saúde. Linhas de pesquisa: 1- Cuidado Clínico de 
Enfermagem e Saúde - Compreende pesquisas direcionadas ao estudo do cuidado de indivíduos e 
grupos, de seus problemas, agravos e necessidades de saúde. Deriva de questões identificadas na 
prática clínica e na busca de respostas que resolvam tais questões, por meio de aplicação de 
métodos indutivos e dedutivos de investigação. Engloba pesquisas relativas à análise de 
intervenções de enfermagem e seus efeitos nos resultados clínicos e nas repostas humanas ao 
processo de saúde-doença-cuidado. Esta linha de pesquisa tem por campo de investigação o 
Cuidado Clínico no Ciclo Vital, que compreende estudos relativos ao cuidado de saúde e de 
enfermagem, entendido como conjunto de atitudes e ações fundamentadas em conhecimentos 
sistematizados e utilização de tecnologias, com a finalidade de promover e prestar assistência de 
enfermagem centrada nas necessidades individuais e integrais do paciente e família, a fim de 
conhecer, favorecer, manter ou melhorar a condição de saúde, possibilitando o alívio do 
sofrimento e a dignidade humana no ciclo vital. 2- Cuidado em Enfermagem e Saúde na Dimensão 
Coletiva - Inclui pesquisas que têm como objeto de investigação a saúde como fenômeno social de 
interesse público, por meio do diálogo entre as ciências da saúde, as ciências humanas e sociais. 
Compreende pesquisas direcionadas ao cuidado prestado a indivíduos nos grupos sociais, à 
dimensão do campo do saber e às práticas de saúde coletiva. Entende a saúde como um 
fenômeno social, de interesse público, no qual há indissociabilidade entre a clínica, a 
epidemiologia e as ciências humanas e sociais. Os campos de investigação dessa linha são: 2.1- 
Determinantes do Processo Saúde-doença - Tem por pressuposto epistemológico trabalhar com 
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segmentos populacionais, utilizando determinantes socioeconômicos, biológicos, ambientais e 
clínicos, relacionando-os ao processo saúde-doença-cuidado. Desenvolve estudos epidemiológicos 
que subsidiam a avaliação das medidas de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças e agravos, com a finalidade de conhecer a população e reconhecer 
medidas, indicadores e ações de vigilância à saúde, contribuindo com políticas públicas e sociais. 
2.2- Ciências Humanas e Sociais aplicadas à Saúde e Enfermagem - Utiliza teorias do campo das 
ciências humanas e sociais para compreender fenômenos relacionados à subjetividade humana 
e/ou relações sociais, considerando os aspectos simbólicos e imaginários da diversidade e 
identidade humanas, a cidadania e a inclusão/exclusão social, a saúde-doença-cuidado e suas 
interpretações. Resgata pensadores clássicos, refletindo sobre a produção do conhecimento 
contemporâneo, suas tendências e objetos. 2.3- Cuidado no contexto da Promoção da Saúde - 
Compreende estudos relativos ao cuidado humano prestado a indivíduos nos grupos sociais, nos 
diferentes equipamentos de saúde, social e de ensino, com ênfase na promoção da saúde. Esse 
cuidado é entendido como forma de expressão e relacionamento com o outro, na perspectiva do 
respeito pelas pessoas, pelo mundo e pelo viver com dignidade. 3- Fundamentos, Métodos, 
Processos, Instrumentos e Tecnologia em Enfermagem e Saúde - Compreende estudos sobre os 
fundamentos filosóficos, as teorias e os conceitos que orientam as diferentes dimensões do cuidar 
em enfermagem; o desenvolvimento e a utilização de métodos, processos e tecnologias para a 
implementação do cuidado de enfermagem no processo saúde-doença no ciclo vital, no âmbito 
individual e coletivo. Os campos de investigação dessa linha são: 3.1- Processo de Cuidar em 
Enfermagem - Envolve estudos sobre a construção e validação de modelos conceituais e teorias 
concernentes à saúde e enfermagem, operacionalização do processo de cuidar e,  
desenvolvimento e utilização de métodos, instrumentos e tecnologia para a implementação do 
cuidado de enfermagem. 3.2- Informática, Tecnologia e Comunicação em Saúde e Enfermagem - 
Estudos sobre teorias, princípios e processos de produção e desenvolvimento de tecnologias e 
sistemas de informação e de comunicação no ensino, assistência, pesquisa e gestão em saúde e 
enfermagem. 4- Gestão, Gerenciamento e Educação em Enfermagem e Saúde - Desenvolve 
estudos que utilizam teorias, processos e instrumentos da administração na gestão de serviços de 
enfermagem e saúde, no gerenciamento de recursos para a prestação da assistência e na  
avaliação de serviços. Abrange, também, pesquisas sobre educação em enfermagem e saúde, e os 
processos de trabalho da enfermagem. Os campos de investigação dessa linha são: 4.1- Gestão e 
Gerenciamento de Serviços de Saúde e Enfermagem - Compreende estudos fundamentados na 
história, teorias, conceitos e instrumentos da administração aplicados à gestão de serviços, ao 
gerenciamento de recursos, aos processos de trabalho da enfermagem e à avaliação de serviços e 
modelos de acreditação. 4.2- Políticas, Práticas e Tecnologia da Educação em Saúde e 
Enfermagem - Contempla estudos cujo objeto de investigação está na interface saúde e educação, 
tanto nas práticas educativas voltadas para promoção da saúde, quanto nas vinculadas às políticas 
e ao processo de formação profissional em saúde e enfermagem, englobando também a educação 
permanente e utilização de tecnologias. 

 
1.2 Informações sobre eixos temáticos, disciplinas, corpo docente e grupos de pesquisa estão 
disponíveis na Plataforma Sucupira da Capes e site do Programa. 

 

1.3 Número de vagas ofertadas: 10 (dez). 
 

1.4. Período de inscrição: 10 de janeiro a 10 de março de 2020. 
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2. DOS PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

2.1 A inscrição será feita exclusivamente por via eletrônica no endereço 
<http://ppg.enfermagem.sites.unifesp.br/ingresso/chamada-essv>, a partir das 8h00 do dia 
10/01/2020 às 16h00 do dia 10/03/2020 (horário de Brasília – DF). O(a) candidato(a) deverá 
anexar a seguinte documentação: 

 
a) requerimento de inscrição conforme modelo estipulado pela CEPG e disponibilizado no site; 

 
b) cópia simples do comprovante do título doutor; 

 
c) curriculum vitae ou currículo Lattes, com os comprovantes digitalizados das atividades 
desenvolvidas nos últimos cinco anos; 

 

d) cópia simples de documento de identificação com foto (Passaporte); 
 

e) declaração do candidato ou da instituição na qual trabalha, confirmando liberação e/ou 
disponibilidade de tempo do candidato para o desenvolvimento das atividades do Programa; 

 

f) projeto de pesquisa; 
 
 

2.2 Não serão cobradas taxas de inscrição e mensalidade. 
 
 

3. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

3.1 O processo seletivo consistirá em: 
 

3.1.1 Análise do currículo, em que serão avaliadas: formação e trajetória profissional do 
candidato; maturidade acadêmica expressa por meio de experiência em ensino e pesquisa. (Peso 
2) 

 

3.1.2 Avaliação do projeto de pesquisa, em que serão avaliados os seguintes itens: relevância do 
tema; originalidade e complexidade da pesquisa; revisão da literatura; coerência entre 
justificativa, objetivo(s), método e referencial teórico-metodológico, qualidade da apresentação  
e expressão escrita; cronograma de trabalho exequível no tempo previsto para titulação; 
adequada ao nível da candidatura. (Peso 6) 

 
3.1.3 Entrevista, realizada a distância, na qual serão consideradas: capacidade do candidato 
defender seu projeto de pesquisa frente à banca de examinadores; capacidade de expressão 
verbal do candidato, consistência de argumentação na defesa da proposta de estudo, justificativa 
do interesse e disponibilidade para se engajar nas atividades do programa. (Peso 2) 

 

A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete). 
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4. DOS RECURSOS 
 

4.1. Os recursos deverão ser encaminhados à Câmara de Pós Graduação e Pesquisa da Escola 
Paulista de Enfermagem no endereço <camarapg.epe@gmail.com>. 

 

5. DO RESULTADO 
 

5.1. O edital da homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado 
no endereço eletrônico <http://ppg.enfermagem.sites.unifesp.br/ingresso/chamada-essv>. 

 
6. MATRÍCULA 

 
6.1 Proficiência na língua inglesa. Serão aceitos os testes clássicos Toefl (acima de 400 pontos), 
Oxford, Cambridge, Cellep e Alumini, mínimo nível intermediário, bem como o Exame de 
proficiência recomendado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
http://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/pos-graduacao/stricto-sensu/proficiencia-em-lingua- 
inglesa/calendario-de-exames. 

 

Profª Drª Maria Angélica Sorgini Peterlini 
Presidente da Comissão de Ensino de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Escola Paulista de Enfermagem 

Universidade Federal de São Paulo 
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