
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO COMO ESTUDANTE REGULAR 

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

SEMESTRE 2021.1 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde torna público às/aos 

interessadas/os a retificação do Edital nº 02/20 nos itens 2 DO PROCESSO SELETIVO, subitem 2.2 

Documentos necessários para a inscrição e BAREMAS I AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE. 

 

• DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será coordenado por uma comissão designada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem e Saúde, em conformidade com as três linhas de pesquisa, sendo a seleção de projetos e 

candidatas/os realizado pelos Grupos de Pesquisa que compõem as linhas oferecidas pelo PPGENF. 

2.2- Documentos Necessários Para A Inscrição 

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 os documentos abaixo: 

ONDE SE LÊ: 

Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição no processo seletivo: o boleto para Inscrição no 

Mestrado, pode ser obtido no endereço eletrônico. 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh+f0nX5s= 

O boleto para Inscrição no Doutorado, pode ser obtido no endereço eletrônico 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=qIiaRvwPUl8 

LEIA- SE: 

Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição no processo seletivo: o boleto para Inscrição no 

Mestrado, pode ser obtido no endereço eletrônico. 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=qIiaRvwPUl8= 

O boleto para Inscrição no Doutorado, pode ser obtido no endereço eletrônico 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh+f0nX5s= 

Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento da Inscrição. 

ONDE SE LÊ: 

Cópia autenticada e digitalizada dos seguintes documentos: Cédula de Identidade; Cadastro de Pessoa 

Física - CPF; Título de eleitor; Declaração da Justiça Eleitoral atestando a situação eleitoral; Passaporte, 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh%2Bf0nX5s%3D
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=qIiaRvwPUl8
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=qIiaRvwPUl8%3D
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh%2Bf0nX5s%3D
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh%2Bf0nX5s%3D


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. 

LEIA-SE: 

Cópia digitalizada dos seguintes documentos: Cédula de Identidade; Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

Título de eleitor; 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. 

 

 
ONDE SE LÊ: 

O projeto deverá ter no mínimo 5, e no máximo 10 páginas (fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaço 1,5, margens direita e inferior com 2 cm e superior e esquerda com 3 cm excluindo-se as pré e pós 

textuais e referencias), 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. 

LEIA-SE: 

O projeto deverá ter no mínimo 5, e no máximo 10 páginas (fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaço 1,5, margens direita e inferior com 2 cm e superior e esquerda com 3 cm excluindo-se as pré e pós 

textuais e referencias), contendo os seguintes itens: a) capa: número do CPF ou passaporte se estrangeiro 

do candidato, 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. 

 

 
O CANDIDATO PODE ISENTAR-SE DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CASO 

ATENDA A PORTARIA 003/2020, DA PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS 

GRADUAÇÃO/UFBA. 

 

 
SELEÇÃO ALUNO REGULAR 2021.1 

 

 

BAREMAS I 

AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

Candidata(o): 

BAREMA I- AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 
 

 
Itens de avaliação 

Pontuação 

atribuída 

 
Aval.1 

 
Aval.2 

 
Aval.3 

Média da 

pontuação 

obtida 



Formação Acadêmicos Até 4,0 

pontos 

------ 

Curso de residência na área e/ou área afim 1,0 por curso --    

Curso de especialização na área e/ou área afim 
0,5 por curso 

(máx. 1,0) 
-- 

   

Cursos ou projetos de extensão com carga horária 

igual/superior a 4h 

0,1 a cada 20h 

(máx. 1,0) 

    

Participação em projetos de pesquisa ou extensão 

com no mínimo 80hs (CAPES, CNPq, FAPESB, 

PIBIC, PIBITI, PIBIEX, PERMANECER, PET, 

SANKOFA ou outros, exceto TCC). 

 
0,5 por semestre 

    

Monitoria de componente curricular 
0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 
-- 

   

 
Estágio extra-curricular com no mínimo 60hs 

0,25 por 

semestre (máx. 

1,0) 

 
-- 

   

Participação concluída como aluno especial em 

componente curricular de Programa de Pós 

Graduação Stricto Sensu 

0,25 por 

componente 

 
-- 

   

Sub-total ------     

ONDE SE LÊ: 

Atividade profissional (a partir de 2017) 

LEIA-SE: 

Atividade profissional (a partir de 2016) 

Até 2,0 pontos     

Atividade em serviços saúde e afins 
0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 
-- 

   

Atividade docente (nível superior) 
0,5 por semestre 

(máx. 1,5) 
-- 

   

Atividade de preceptoria, tutoria, mentoria com 

discentes no serviço (nível superior) 

0,5 por semestre 

(máx.1,0) 
-- 

   

Atividade docente (nível médio) 
0,5 por semestre 

(máx.0,5) 
-- 

   

Orientações de TCC de graduação ou de 

especialização concluída e/ou tutoria de projeto de 

pesquisa (PIBIC, etc) 

0,5 por projeto 

(máx. 1,0) 

 
-- 

   

Participação em comissão examinadora de TCC 
0,1 por banca 

(máx. 0,5) 
-- 

   

Aprovação em concurso público ou participação 

em banca examinadora de concurso público 

0,25 por seleção 

(máx. 0,5) 
-- 

   

Participação em grupo de pesquisa cadastrado 

CNPq 

0,5 por semestre 

(máx. 1,0) 

    

Sub-total ------     

ONDE SE LÊ: 

Produção Científica (a partir de 2017) 

LEIA-SE: 

Até 4,0 pontos  

------ 

   



Produção Científica (a partir de 2016)      

Artigo publicado ou aceito em periódicos 

indexados ≥ A1 
1,5 por artigo -- 

   

Artigo publicado ou aceito em periódicos 

indexados = B1 
1,0 por artigo 

    

Artigo publicado ou aceito em periódicos 

indexados ≤ B2 
0,5 por artigo 

    

Autoria e/ou organização de livro com ISBN 
0,5 por livro 

(máx. 2,0) 
-- 

   

Capítulo de livro com ISBN e/ou manuscrito 

completo publicado em evento cientifico 

0,4 por trabalho 

(máx. 2,0) 

    

Resumo simples ou expandido publicado em 

caderno resumo/ anais de evento cientifico 

0,2 por resumo 

(máx. 2,0) 

    

Apresentação de trabalhos em eventos técnico- 

científicos, palestras ou conferências, participação 

em mesa-redonda 

0,2 por evento 

(máx. 2,0) 

    

Participação/Organização/Monitoria de eventos 

científicos 

0,1 por evento 

(máx.1,0) 
-- 

   

Sub-total ------     

TOTAL 10,0     

 

 

 

 

 

BAREMA II 

AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE TESE/DISSERTAÇÃO 
 
 

 

Itens de avaliação 
Pontuação 

Atribuída 

Aval.1 
 

Aval.2 

 

Aval.3 

Média da 

pontuação 

obtida 

Objetividade da redação e adequação as normas 

gramaticais e da ABNT vigente. 
 

2,0 

    

Contextualização do objeto, sua complexidade e 

justificativa do estudo de pesquisa, compatível 

com o curso de doutorado 

5,0     

Aderência a temática do edital/ grupo de 

pesquisa/linha de pesquisa a que se candidatou 

 
3,0 

    

TOTAL 10,0     



 

BAREMA III 

AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 
 
 

 

Itens de avaliação 
Pontuação 

Atribuída 

 

Aval.1 

 

Aval.2 

 

Aval.3 

Média da 

pontuação 

obtida 

ONDE SE LÊ: 

Conhecimento da temática e segurança na 

abordagem do objeto de estudo e sua interface 

com a temática COVID 

LEIA-SE: 

Conhecimento da temática e segurança na 

abordagem do objeto de estudo e sua interface 

com a temática 

 
4,0 

    

Domínio e Capacidade de argumentação 2,0     

Disponibilidade de tempo para cumprir as 

atividades relacionadas ao curso. 

 
1,5 

    

Disponibilidade sobre/para participação no grupo 

de pesquisa, (integração no ensino da graduação, 

extensão, gestão, submissão de projetos em editais 

e colaboração na pós-graduação) 

 
1,5 

    

Capacidade de propor estratégias para produção 

científica 

1,0     

TOTAL 10,0     
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