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A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, da Escola 
de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (PPGENF/UFBA), no uso de suas 
atribuições, e conforme aprovação pelo Colegiado do PPGENF em reunião realizada no 
dia 16/10/2018, torna público o presente Edital referente às normas e cronograma de 
seleção para ingresso como aluno regular no Programa de Pós- Graduação em 
Enfermagem e Saúde, nos níveis de Mestrado Acadêmico e de Doutorado Acadêmico 
no primeiro semestre do ano de 2019. 

1 O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da UFBA é composto de uma 
área de Concentração, denominada Enfermagem, Cuidado e Saúde, e das seguintes 

linhas de pesquisa: 

1.1 Cuidado à saúde das mulheres, relações de gênero e etnicorraciais; 

1.2 Cuidado na promoção à saúde, prevenção, controle e reabilitação de 
agravos em grupos humanos; e 

1.3 Formação, gestão e trabalho em enfermagem e saúde. 

2 VAGAS 

Serão oferecidas vagas distribuídas por linha de pesquisa, a serem divulgadas 
posteriormente, para enfermeiras e profissionais de áreas afins. 

2.1 Curso de Mestrado (ME) 

2.2 Curso de Doutorado (DO) 

O acesso de estudante ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde 
dar-se-á por meio de quatro modalidades a saber: 

I. Vagas de Ampla Concorrência: aquelas que não estão submetidas a nenhuma 
modalidade de reserva de vagas; 
II. Vagas reservadas para candidata(o)s autodeclarada(o)s Negros (pretos 
e pardos), optantes por esta modalidade; 
III. Vagas reservadas para candidata(o)s autodeclarada (o)s Indígenas, 
Quilombolas, Pessoas com Deficiência e Pessoas Trans (Transexuais, 
Transgêneros e Travestis), optantes por esta modalidade; 
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IV. Vagas para Estrangeira(o)s, legislada por resolução própria, emitida por 
este Colegiado, para candidatos ao curso de mestrado e doutorado . 

Parágrafo Primeiro. Do total de vagas ofertadas, serão asseguradas, no mínimo, 30% 
para autodeclarada (o)s Negros (pretos e pardos), optantes. 

I.O Programa deverá disponibilizar, no formulário de inscrição, campo específico 
(modelo anexo) para a autodeclaração, conforme estabelecido pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
II. A autodeclaração se fará no ato da inscrição do processo seletivo, em 
campo específico no formulário (modelo anexo); 
III. A(o) candidata(o) autodeclarada(o), que desejar concorrer às vagas 
reservadas para Negros (pretos e pardos), deverá confirmar sua condição de 
optante no campo específico (modelo anexo) do formulário de inscrição; 
IV. Em caso de desistência de candidata(o) Negro (preto ou pardo) optante 
selecionada(o), a vaga será preenchida pela(o) candidata(o) negro (preto ou 
pardo) posteriormente classificada(o), também optante desta mesma modalidade; 
e 
V. Na hipótese de não haver candidata(o)s Negros (pretos e pardos), 
optantes desta modalidade de reserva de vagas, aprovada(o)s em número 
suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 
revertidas para a ampla concorrência, sendo preenchidas pela(o)s demais 
candidata(o)s aprovada(o)s, observada a ordem de classificação. 

Parágrafo Segundo. Além do número de vagas ofertadas pelo Programa, serão 
admitida(o)s até quatro estudantes (vagas supranumerárias), sendo uma vaga para cada 
uma das categorias de identificação, a saber: Indígena, Quilombola, Pessoa com 
Deficiência e Pessoa Trans (Transexuais, Transgêneros e Travestis), desde que se 
autodeclararem e confirmarem sua condição de optante no campo específico (modelo 
anexo) do formulário de inscrição, referente a esta modalidade de reserva de vagas. 

I. Será disponibilizada uma vaga para cada categoria de identificação sempre que 
houver um(a) candidata(o) aprovado nas condições descritas no caput deste 
parágrafo; 

II. Na hipótese de haver mais de um(a) candidata(o) aprovada(o) por categoria, 
ocupará a vaga aquela(e) que obtiver a maior pontuação; 

III. Na hipótese de não ocupação de vagas em qualquer uma das categorias de 
identificação, o Programa de Pós-Graduação poderá ocupá-las com candidata(o)s 
aprovada(o)s na categoria de ampla concorrência desta modalidade, desde que 
tal procedimento esteja explicitamente previsto no edital de seleção. 

 

 
3 DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será coordenado por uma comissão designada pelo programa, e 
realizado pelos grupos de pesquisa que compõem as linhas oferecidas pelo PPGENF. 
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3.1 INSCRIÇÃO 

3.1.1. As inscrições para o processo seletivo de candidatas/os aos cursos de Mestrado 
e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, para início do 
curso no semestre letivo 2019.1, deverão ser efetuadas única e exclusivamente, por 
meio do formulário eletrônico disponível no período de 05 a 18 de novembro de 2018, 
considerando a ultima hora de postagem 23:59, no endereço seguinte: 
http://www.pgenf.ufba.br/selecao-alunos-regulares. 

 

 
3.1.2. Após envio da inscrição pelo formulário eletrônico, a(o) candidata(o) receberá, 
automaticamente, uma mensagem de confirmação da mesma em seu correio eletrônico. 
No caso da mensagem não chegar em 24 (vinte e quatro) horas, a(o) candidata(o) 
deverá entrar em contato com a Secretaria de Pós-Graduação, através do e- 
mail:processoseletivopgenf@gmail.com. 

 

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO 

A(o) candidata(o) tem total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário 
eletrônico e pela digitalização dos documentos solicitados, responsabilizando-se pela 
legibilidade dos mesmos, sob pena de serem considerados como não entregues. 

As inscrições que apresentarem pendências não serão homologadas. 

No ato da inscrição, deverão ser anexados ao formulário eletrônico os documentos 
abaixo. 

a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo no valor 
de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para o Curso de Mestrado e R$ 115,00 (cento 
e quinze reais) para o Curso de Doutorado. O boleto pode ser obtido no endereço 
eletrônico http://www.pgenf.ufba.br/selecao-alunos-regulares, digitalizado e salvo 
no formato pdf. 

Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento da inscrição. 

b) Cópia autenticada e digitalizada dos seguintes documentos: Cédula de 
Identidade; Cadastro de Pessoa Física - CPF; Título de eleitor(a); Declaração da 
Justiça Eleitoral atestando a situação eleitoral; Passaporte, para candidata(o)s 
estrangeira(o)s; Prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo 
masculino (brasileiros natos ou naturalizados); Histórico escolar do curso de 
graduação em Enfermagem ou em áreas afins. 

c) Documento comprobatório de proficiência em línguas estrangeiras, expedido 
mediante aprovação em testes de Proficiência realizados por Universidades 
certificadas pelo Ministério da Educação, ou Escolas de línguas estrangeiras 
reconhecidas no Brasil, tendo 7,0 (sete) como nota mínima. (Mestrado – inglês; 
Doutorado – inglês e espanhol ou inglês e francês), válido por 03 (três) anos, a 
partir da data realizada. 

http://www.pgenf.ufba.br/selecao-alunos-regulares
mailto:processoseletivopgenf@gmail.com
http://www.pgenf.ufba.br/selecao-alunos-regulares
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d) Candidata(o)s estrangeiras\os devem apresentar, até o final do primeiro ano do 
curso, Comprovante de Proficiência em Língua Portuguesa - será comprovada 
pela aprovação no teste CELPE - Brasil 
- Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, realizado 
pelas instituições certificadas pelo Ministério da Educação do Brasil. 

e) Link do Curriculum Vitae na Plataforma lattes. O currículo impresso com os 
respectivos comprovantes, deverão ser entregues na secretaria do PPGENF 
pela(o)s candidata(o)s do doutorado aprovada(o)s na primeira etapa eliminatória 
(avaliação do anteprojeto de Tese e da apresentação e defesa do anteprojeto) e 
pela(o)s candidata(o)s do mestrado aprovada(o)s na prova escrita, conforme 
calendário. 

 

 
Candidatas(o)s ao curso de mestrado devem também anexar: 

f) Diploma de graduação em enfermagem ou áreas afins, ou ata de colação de 
grau da graduação, ou certificado de conclusão do curso de graduação emitido 
pelo colegiado do respectivo curso, ou declaração do colegiado do curso com data 
de colação de grau. Caso a(o) candidata(o) aprovada(o) no processo seletivo seja 
concluinte de graduação, a matrícula ficará condicionada à apresentação do 
diploma ou ata de colação de grau da graduação, emitida pelo colegiado do curso. 

g) Documento comprobatório de publicação de 3 (três) resumos em anais de 
eventos científicos (cópia do resumo publicado nos anais, com identificação do 
evento, ou comprovante de que o resumo será publicado no anais do evento) ou 
1 (um) artigo publicado ou aceito para publicação em periódico indexado,  a partir 
de 2016 até a data de inscrição. Só serão aceitas cópias de resumos e artigos 
com especificação do evento/periódico, local e data. 

 

 

Candidatas(o)s ao curso de doutorado devem anexar: 

h) Diploma de mestrado ou cópia da ata de defesa ou declaração de concluinte do 
curso de mestrado, com data provável de defesa, emitida pela Coordenação do 
Colegiado do curso. Caso a(o) candidata(o) aprovada(o) no processo seletivo seja 
concluinte de mestrado, a matrícula ficará condicionada à apresentação do 
diploma ou declaração do coordenador na Pós Graduação, de defesa da 
dissertação. 

i) Documento comprobatório de, pelo menos, 1 (um) artigo completo, publicado ou 
aceito para publicação, a partir de 2016 até a data de inscrição, em periódico 
indexado, no extrato B2 ou superior. 

j) Comprovante de participação de, no mínimo, 1 (um) ano em grupo de pesquisa 
certificado pelo CNPq, emitido pela(o) líder do grupo. 

k) Documento comprobatório de participação em projeto de pesquisa, vinculado 
ao grupo de pesquisa certificado pelo CNPq. 
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Todas(o)s a(o)s candidata(o)s devem anexar: 

l) Anteprojeto de Tese (Doutorado) ou de Dissertação (Mestrado) vinculado à área 
temática referente às vagas disponibilizadas por linhas de pesquisa. O projeto 
deverá ter no mínimo 8, e no máximo 15 páginas (fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaço 1,5, margens direita e inferior com 2 cm e superior e esquerda 
com 3 cm), contendo os seguintes itens: a) capa: nome da(o) candidata(o), título 
da pesquisa; b) introdução contendo: justificativas, contextualização do objeto de 
estudo com base na literatura, problema de pesquisa, objetivos e relevância do 
estudo; c) metodologia; d) referências; m) cronograma de execução e orçamento. 

 

 
5 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO 

O processo de seleção para ingresso no curso de Mestrado constará de duas etapas: 

5.1 PRIMEIRA ETAPA (eliminatória): 

Prova escrita. Esta deverá ter até 04 (quatro) páginas. A (o) candidata (o) deverá 
fundamentar seu objeto de pesquisa com base em referências sobre o tema, e defender 
sua proposta de pesquisa e a contribuição desta para o conhecimento na linha de 
pesquisa e no âmbito do Sistema Único de Saúde. O tempo de duração será de 02 h. 

Na avaliação, serão considerados os seguintes aspectos: conhecimento sobre o objeto 
de estudo, capacidade de reflexão, argumentação e síntese, qualidade da expressão 
escrita, respeitando-se as normas cultas da língua portuguesa (BAREMA I). 

a) A pontuação da avaliação é de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

b) A nota mínima para a aprovação é 7,0 (sete). 

c) A prova escrita será pontuada com base em critérios indicados no Barema I 

5.2 SEGUNDA ETAPA - Avaliação do Currículo Lattes, do anteprojeto de 
Dissertação e da entrevista. (Classificatória) 

5.2.1 Avaliação do Currículo Lattes (CL) (BAREMA II) 

O CL será pontuado com base em critérios indicados no Barema II, considerando-se 
os últimos 3 anos (2016 até a data de inscrição). 

a) A pontuação do CL é de 0,0 (zero) a 10,0 

b) Na avaliação do CL, só serão computadas as atividades 
profissionais/produção científica ocorridas a partir de 2015, com exceção do item 
Formação Acadêmica, para o qual não haverá restrição temporal. 

A(o)s candidata(o)s aprovada(o)s na primeira etapa, deverão entregar na secretaria do 
PPGENF o Currículo Lattes impresso, no formato Lattes, encadernado junto com a 
cópia dos documentos comprobatórios e o anteprojeto de dissertação, no limite da data 
que será divulgada no cronograma. 

 

Para candidata(o)s residentes em outras cidades, a postagem dos documentos nos 
correios, deverá ser feita até o dia a ser divulgado no cronograma. 
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5.2.2 Avaliação do anteprojeto de Dissertação/Tese (BAREMA III) 

 
O anteprojeto de Dissertação será avaliado a partir dos seguintes itens: a) 
contextualização do objeto, sua complexidade e justificativas do estudo; métodos 
utilizados adequados ao objeto; coerência interna (articulação entre objeto, objetivos e 
métodos); b) objetividade da redação e adequação às normas gramaticais e da ABNT 
vigentes; complexidade do objeto de pesquisa compatível com o curso de 
mestrado/doutorado; alinhamento do projeto com a linha de pesquisa e linhas temáticas 
do presente edital. 

O formato deverá seguir todas as instruções do item 4, letra l. 

A pontuação do projeto de pesquisa é de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

5.2.3 Entrevista (BAREMA IV) 

Deverá ser dirigida para os seguintes itens: linguagem científica, postura frente aos 
questionamentos da banca, utilização adequada dos recursos audiovisuais. Na defesa 
do anteprojeto durante a entrevista deve demonstrar segurança do conteúdo e domínio 
do conhecimento sobre o objeto de estudo; domínio e capacidade de argumentação, 
disponibilidade para cursar o mestrado; disponibilidade para cumprir as atividades do 
mestrado, disponibilidade para participação de grupo de pesquisa desde o início do 
curso. A pontuação da entrevista é de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Estarão classificada(o)s 
na Segunda Etapa candidata(o)s, que obtiverem média aritmética igual ou superior a 
sete. 

6 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE DOUTORADO 

O processo de seleção constará de duas etapas: 

6.1 PRIMEIRA ETAPA: Avaliação do anteprojeto de Tese e da apresentação e 
defesa do anteprojeto (Eliminatória) 

6.1.1 Avaliação do anteprojeto de Tese: O anteprojeto de Tese será avaliado a partir 
dos pontos já indicados no item 4, letra l, conforme o Barema III . 

6.1.2 Apresentação e defesa do anteprojeto (BAREMA IV) 

Na avaliação da apresentação e defesa do anteprojeto de Tese, será considerado o 
desempenho da(o) candidata(o) frente à apresentação do anteprojeto nos itens: 
linguagem científica, postura frente aos questionamentos da banca, utilização adequada 
dos recursos audiovisuais. Na defesa do anteprojeto e arguição da Comissão 
Examinadora, serão considerados os itens: apresentação da proposta de pesquisa 
(recursos utilizados, segurança, domínio do tema) e capacidade de argumentação frente 
às questões formuladas pela comissão. 

a) Os critérios de avaliação do anteprojeto de Tese estão indicados no item 5.2.2, e a 
apresentação e defesa do anteprojeto de Tese, será avaliada a partir do Barema IV. 

b) A pontuação do anteprojeto de Tese e da apresentação e defesa do anteprojeto é de 
0,0 (zero) a 10,0 (dez), e a nota mínima para a aprovação nesta etapa é 7,0 (sete). 

c) A nota desta etapa corresponde à média aritmética simples das notas do anteprojeto 
de Tese e da apresentação e defesa do anteprojeto emitidas pelos membros da banca. 
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d) O tempo de apresentação será de 15 (quinze) minutos, e até 20 minutos para 
questionamentos/argumentação da banca. 

6.2 SEGUNDA ETAPA: Avaliação do Currículo Lattes (CL) - Classificatória 

O CL será pontuado com base em critérios indicados no Barema II - D, considerando- 
se os últimos 3 anos até a data de inscrição. 

a) A pontuação do CL é de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

b) Na avaliação do CL só serão computadas as atividades profissionais/produção 
científica ocorridas a partir de 2016, com exceção do item Formação Acadêmica para o 
qual não haverá restrição temporal. 

 

7 RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado de cada etapa do processo seletivo será divulgado na Página do 
Programa, nos prazos indicados neste Edital. 

7.1 A média aritmética final para aprovação será igual ou superior a 7.0 (sete), 
para o Doutorado e para o Mestrado. A classificação obedecerá ao número de vagas 
em cada linha de pesquisa, de acordo com a ordem decrescente das notas finais obtidas 
por cada concorrente no processo seletivo. 

7.2 Será eliminada(o) a(o) candidata(o) que obtiver nota (0,0) zero em qualquer 
uma das provas. 

7.3 Em caso de empate na média final de candidata(o) ao Mestrado, serão 
considerados critérios de desempate: maior nota da avaliação escrita, maior nota do 
anteprojeto de Dissertação, maior nota do currículo, nesta ordem, até  o preenchimento 
do número de vagas. 

7.4 Em caso de empate na média final de candidata(o)s ao Doutorado, serão 
considerados critérios de desempate: maior nota do anteprojeto de Tese, maior nota da 
defesa do anteprojeto, maior nota do currículo, nesta ordem, até o preenchimento do 
número de vagas. 

7.5 A divulgação do Resultado final da seleção será através da página do 

Programa na Internet, seguindo o cronograma a ser enviado. 

7.6 Não será fornecido resultado por telefone. 

7.7 O relatório final será elaborado pela Comissão Examinadora e será 
submetido à Homologação pelo Colegiado do PPGENF/UFBA. 

 

 
8 RECURSOS 

8.1 Caberá recurso após o resultado da primeira fase (eliminatória) e ao final da 
seleção, devidamente fundamentado, ao Colegiado do Programa, no prazo de 24 
horas a partir da divulgação. 

8.2 O recurso poderá ser impetrado eletronicamente por envio de correio 
eletrônico com documento em anexo e assinatura, no formato PDF. 
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8.3 Os recursos serão avaliados pela Comissão Examinadora e o resultado 
divulgado na Página do PPGENF. 

 

 
9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Não há obrigatoriedade do preenchimento da totalidade de vagas ofertadas. 

b) A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde 

/UFBA não assegura a concessão de bolsa de estudos à(o)s candidata(o)s 
selecionada(o)s. Tal concessão dependerá do número de bolsas disponíveis 
(concedidas pela CAPES, CNPq, FAPESB ou UFBA) e estará condicionada aos 
critérios estabelecidos pela Comissão de Bolsas do PPGENF. 

c) Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pela Coordenação do 
Programa, ouvida a Comissão do Processo Seletivo 2019.1. 

d) Em situações de possíveis conflitos de interesse, haverá substituição da 
participante da Comissão Examinadora por uma suplente. 

e) Não será permitido nenhum tipo de consulta seja material impresso ou 
eletrônico durante as etapas do processo seletivo. 

 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

Endereço: Rua Basílio da Gama S/N, 7º andar Bairro: Canela. Salvador Bahia. CEP 
40110-907 Fone:71-3283-7631. 

E-mail: processoseletivopgenf@gmail.com. 

Página na Internet: http://www.pgenf.ufba.br 

Cursos credenciados pela CAPES Cursos apoiados pela CAPES e CNPQ 

Realização: UFBA, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, Escola de 
Enfermagem 

mailto:processoseletivopgenf@gmail.com
http://www.pgenf.ufba.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DABAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E 

SAÚDE 

 

 
 

ANEXO 1 

a) Linha de Pesquisa: Cuidado à saúde das mulheres, relações de gênero e 
etnicorraciais. mestrado – 08 vagas, doutorado – 04 vagas. 

 

b)  
 
 

DOCENTE ÁREA TEMÁTICA E DE PESQUISA 

Edméia de Almeida Cardoso Coelho Políticas de atenção à saúde da mulher. 
Saúde sexual e reprodutiva. Enfermagem 
nas práticas de cuidado à saúde mulher sob 
o enfoque de gênero e da integralidade 

Jeane Freitas de Oliveira O fenômeno das drogas e a saúde das 
mulheres sob o enfoque de gênero. 
Enfermagem no cuidado de pessoas 
usuárias de drogas. 

Sílvia Lúcia Ferreira Políticas de saúde para as mulheres a partir 
de uma perspectiva de gênero e étnico racial. 
Autonomia sexual e reprodutiva das 
mulheres e a saúde. Qualidade de vida de 
mulheres com doença falciforme 

Telmara Menezes Couto Cuidado de   enfermagem à mulher na 

gestação, parto e puerpério. Violência 
contra a mulher 

 

c) Linha de Pesquisa: Cuidado na promoção à saúde, prevenção, controle e 
reabilitação de agravos em grupos humanos – mestrado – 22 vagas, doutorado – 
08 vagas. 

 
 
 

DOCENTE ÁREA TEMÁTICA E DE PESQUISA 

Álvaro Pereira Masculinidades, violência e saúde do 
Homem 

Carolina de Souza Machado Epidemiologia e clínica das Doenças 
Respiratórias 

Climene Laura de Camargo Estudos sobre o crescimento e 
desenvolvimento infanto-juvenil, 
considerando o contexto socioeconômico 
político e cultural na perspectiva étnico- 
racial; Assistência em enfermagem 
pediátrica e neonatal; Saúde da população 
negra e desenvolvimento sustentável de 
comunidades quilombolas. 

Darci de Oliveira Santa Rosa Estudos sobre aspectos éticos, morais e 
bioéticos no âmbito do ensino, da pesquisa 

https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/edm%C3%A9ia-de-almeida-cardoso-coelho
https://pgenf.ufba.br/pt-br/jeane-freitas-de-oliveira
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/s%C3%ADlvia-l%C3%BAcia-ferreira-0
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/telmara-menezes-couto-0
https://pgenf.ufba.br/pt-br/%C3%A1lvaro-pereira
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/carolina-de-souza-machado
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/climene-laura-de-camargo
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/darci-de-oliveira-santa-rosa
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 e do cuidado em enfermagem. Processo de 

cuidar às pessoas no ciclo vital. Logoterapia 
e Análise Existencial de Viktor Emil Frankl 
na prática dos profissionais de saúde. 
Sentido da vida e cuidado de enfermagem. 

Fernanda Carneiro Mussi Atenção pré e intra-hospitalar face às 
síndromes coronarianas agudas. Prevenção 
e controle de fatores de risco 
cardiovasculares. Educação à saúde 
cardiovascular. Cuidado e Conforto na área 
da saúde cardiovascular 

Larissa Chaves Pedreira Cuidado à pessoa idosa que desempenha a 
função de cuidador. Cuidado a pessoa idosa 
em situação crítica de 
saúde/fragilidade. 

Nadirlene Pereira Gomes Violência doméstica e urbana como objeto 
da saúde e da enfermagem. 

Ridalva Dias Martins Felzemburg Estudos epidemiológicos na área de saúde 
da criança e do adolescente. 

Tânia Maria de Oliva Menezes Estudos sobre longevidade, espiritualidade, 
processo de morte e morrer e cuidados 
paliativos. Cuidado a pessoa idosa no 
processo de envelhecimento. 

Rudval Souza da Silva Cuidado paliativo. Processo de Enfermagem. 
Classificações em Enfermagem. 

Claudia Geovana da Silva Pires Epidemiologia das Doenças 
Cardiovasculares em adultos com enfoque na 
prevenção e controle da hipertensão arterial e 
fatores de risco cardiovascular. 

 

d) Linha de pesquisa: Formação, gestão e trabalho em enfermagem e saúde – 
mestrado 11 vagas, doutorado – 06 vagas. 

 
 
 

DOCENTE ÁREA TEMÁTICA E DE PESQUISA 

Cristina Maria Meira de Melo Trabalho em Enfermagem 

Gilberto Tadeu Reis da Silva Pesquisa no âmbito da formação em saúde; 
Cursos profissionalizantes, gestão de 
serviços e unidades de saúde e a gestão 
institucional de cursos e programas e os 
aspectos históricos das organizações. 

Josicélia Dumet Fernandes Cursos de graduação em enfermagem e sua 
interface com os cenários das práticas em 
saúde e com a qualidade do processo 
de formação da (o) enfermeira (o). 

Rosana Maria de Oliveira Silva Pesquisas no âmbito da formação à nível de 
pós-graduação, especialização e 
residencia/residentes. Segurança do 
paciente 

Simone Coelho Amestoy Liderança 

https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/fernanda-carneiro-mussi
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/larissa-chaves-pedreira
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/ridalva-dias-martins-felzemburg
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/t%C3%A2nia-maria-de-oliva-menezes
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/cristina-maria-meira-de-melo
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/gilberto-tadeu-reis-da-silva
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/josic%C3%A9lia-dumet-fernandes
https://pgenf.ufba.br/pt-br/content/rosana-maria-de-oliveira-silva-1
https://pgenf.ufba.br/pt-br/simone-coelho-amestoy
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Vânia Marlii Backes Pesquisas no âmbito da formação à nível de 
pós-graduação, especialização e 
residencia/residentes. 

 


