UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
EDITAL DE SELEÇÃO PARA VAGAS A ALUNO ESPECIAL 2022/2

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Enfermagem torna público e Edital de
Abertura para Seleção de ALUNO ESPECIAL 2022/2, na disciplina Revisão da literatura na
produção do projeto de pesquisa
DADOS DA DISCIPLINA
Título: REVISÃO DA LITERATURA NA PRODUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Descrição: Trata-se de disciplina de caráter metodológico que tem por finalidade auxiliar o
aluno na construção de projetos de pesquisa, demonstrando o passo a passo de
cada etapa do processo.
Ementa: Projeto de pesquisa. Revisão de literatura. Busca em base de dados científicas. Análise
da literatura. Construção do objeto de pesquisa com base na revisão da literatura.
Categoria: Optativa
Tipo: Metodológica
Área de Concentração: Enfermagem e o cuidado à saúde regional
Carga Horária: 60 (sessenta) horas divididas ao longo do semestre com atividades
teóricas e práticas
Créditos: 4 Créditos teóricos
Número de vagas: 6 (seis) vagas
Oferta para profissionais de todas as áreas relacionadas à saúde
Docentes envolvidos:
Profª. Drª. Annelita Almeida Oliveira Reiners
Profª. Drª. Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo
Profª. Drª. Samira Reschetti Marcon
Profª. Drª. Joana Darc Chaves Cardoso
Profª. Drª. Carla Rafaela Teixeira Cunha
Profª. Drª. Larissa Rézio
Datas e horários:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2022/2
CH

DATA/
HORA

ATIVIDADE/ LOCAL

METODOLOGIA

RESP
(Profª Drª)

3h

17.08.22
14 às 17h

Apresentação da disciplina

Dinâmica de acolhimento + apresentação
dos docentes e alunos
Exposição e discussão conjunta do plano
de ensino

Docentes

3h

19.08.22
14 às 17h

Aspectos teórico-metodológicos na elaboração
de projetos de pesquisa

Mentimenter
Aula expositiva
dialogada

Samira +
Larissa
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3h

24.08.22
14 às 17h

Aspectos teórico-metodológicos na elaboração
de projetos de pesquisa

Leitura do projeto de pesquisa (PP)
(Atividade de dispersão)
Discussão dos elementos de PP + puzzle

Samira +
Larissa

3h

25.08.22
8 às 11h

Aspectos teórico-metodológicos na elaboração
de projetos de pesquisa

Discussão conjunta sobre as propostas de
PP dos alunos

Samira +
Larissa

3h

31.08.22
14 às 17h

Buscas em sistemas agregadores de bases de
dados e bases de dados

Aula prática dialogada
(Laboratório de informática)

Annelita +
Joana Darc

3h

08.09.22
14 às 17h

Buscas no Portal da BVS

Aula prática dialogada
(Laboratório de informática)

Carla Rafaela + Rosemeiry

3h

14.09.22
14 às 17h

Buscas no Portal de Periódicos da CAPES

Aula prática dialogada
(Laboratório de informática)

Rosemeiry + Carla
Rafaela

3h

22.09.22
14 às 17h

Buscas no Portal da PubMed - MEDLINE

Aula prática dialogada
(Laboratório de informática)

Joana Darc + Rosemeiry

3h

28.09.22
14 às 17h

Revisão da literatura (RL)

Aula prática dialogada
(Laboratório de informática)

Annelita + Larissa +
Carla Rafaela +
Rosemeiry + Joana Darc

3h

30.09.22
14 às 17h

3h
3h

Revisão da literatura (RL)

Aula prática dialogada
(Laboratório de informática)

Annelita + Larissa +
Carla Rafaela +
Rosemeiry + Joana Darc +
Samira

05.10.22
14 às 17h

Discussão sobre temas + objetos de pesquisa +
objetivos dos alunos

Discussão ampliada

Todas as docentes + alunos

07.10.22
14 às 17h

Discussão sobre temas + objetos de pesquisa +
objetivos dos alunos

Discussão ampliada

Todas as docentes + alunos

10.10 a
18.11.22

Elaboração da revisão de literatura (RL)

Atividade não presencial

Todos os alunos

19.10.22
14 às 17h

Elaboração da revisão de literatura (RL)

Atividade em grupos de dois alunos com
a tutoria das docentes

Todos os alunos + docentes

26.10.22
14 às 17h

Elaboração da revisão de literatura (RL)

Atividade em grupos de dois alunos com
a tutoria das docentes

Todos os alunos + docentes

3h

23.11.22
14 às 17h

Discussão sobre metodologias de pesquisa

Discussão ampliada

Todas as docentes + alunos

3h

25.11.22
14 às 17h

Discussão sobre metodologias de pesquisa

Discussão ampliada

Todas as docentes + alunos

6h

28.11 a
09.12.22

Elaboração do PP com base na revisão de
literatura

Atividade não presencial

Todos os alunos

02.12.22
14 às 17h

Elaboração do PP com base na revisão de
literatura

Atividade em grupos de dois alunos com
a tutoria das docentes

Todos os alunos + docentes

09.12.22
14 às 17h

Elaboração do PP com base na revisão de
literatura

Atividade em grupos de dois alunos com
a tutoria das docentes

Todos os alunos + docentes

3h

14.12.22
14 às 17h

Seminário de apresentação dos PP (incluindo a
RL)

Discussão ampliada

Todos os alunos + docentes

3h

16.12.22
14 às 17h

Seminário de apresentação dos PP (incluindo a
RL)

Discussão ampliada

Todos os alunos + docentes

6h

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
disponível no link http://www1.ufmt.br/ufmt/un/noticia/5717/sei, a ser acessado como Usuário
Externo; Documento a serem apresentados;
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO 1)
b) Cópia do Diploma de graduação ou declaração da coordenação do curso de que está
concluindo o curso de graduação
c)Cópia dos documentos pessoais; CPG; RG; CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
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d)Apresentação de comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ R$ R$221,50
(duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). O pagamento deverá ser efetuado mediante boleto
bancário disponível on-line (http://www.fundacaouniselva.org.br/) em favor da Fundação de
Apoio e Desenvolvimento da UFMT (Fundação UNISELVA)
O requerimento e os respectivos documentos do candidato devem ser peticionados via SEI(Sistema Eletrônico de Informação) no período de 1 a 8 de agosto de 2022 das 7:30 às 11:30
horas e das 14:00 às 17:30 horas.
As docentes responsáveis pela disciplina realizarão a seleção dos candidatos, considerando as
informações que o candidato fornecer na sua ficha de inscrição. O critério de seleção utilizado
será a aplicabilidade do conteúdo da disciplina nas atividades atuais ou futuras do candidato.
Terão prioridade (1) alunos de pós-graduação, (2) candidatos com intenção de participar de
seleção de mestrado/doutorado no ano vigente ou futuro
O resultado será divulgado dia 10 de agosto de 2020 até as 18 horas, na página do PPG EnfFAEn – aba Aluno Especial:https://www.ufmt.br/curso/ppgenf
Caberá recurso do resultado, no prazo de 24 horas, através de requerimento, via SEI (Sistema
Eletrônico de Informação) até dia 11 de agosto de 2022 até às 18 horas. O resultado do recurso
será divulgado na página do PPG Enf- FAEn – aba Aluno Especial:
https://www.ufmt.br/curso/ppgenf no dia 12 de agosto de 2022 até às 18 horas
O aluno, cuja solicitação for aprovada, deverá efetivar sua matrícula de Aluno Especial no
período de 15 a 16 de agosto de 2022, via SEI (Sistema Eletrônico de Informação).
Utilizar o Tipo de Processo: MATRÍCULA DE ALUNO ESPECIAL, anexando o resultado da seleção.

•
•

•

•

•
•

O programa se reserva no direito de não preencher todas as vagas ofertadas.
Aos alunos especiais não será garantida a matrícula como aluno regular no Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem. A passagem da condição de aluno especial para aluno
regular dar-se-á apenas por meio de aprovação em processo de seleção específico para
ingresso no curso.
Em caso de aprovação em processo seletivo futuro para o PPG em Enfermagem, o aluno
poderá requerer aproveitamento da disciplina e caberá ao Colegiado do Programa de
Pós-graduação em Enfermagem a decisão sobre aproveitamento ou não dos créditos
obtidos como Aluno Especial
Os mesmos direitos e deveres aplicados aos alunos regulares, referente à presença nas
aulas, participação das avaliações e cobrança dos estudos, serão aplicados aos alunos
especiais.
Casos omissos a este Edital, serão resolvidos pelo Colegiado do Programa.
Maiores informações entrar em contato pelo e-mail: ppgenf.faen@ufmt.br

Cuiabá, 26 de julho de 2022.
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MARINA NOLLI BITTENCOURT
Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - FAEN/UFMT

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Link do formulário: https://docs.google.com/forms/d/1G3HUulMJfh672Adw3M4XjQcnoAXLKFJLo0W_r6kaVw/edit

NOME:____________________________________________________________________________________________________
FORMAÇÃO: ____________________________________________________________________________________________
TRABALHA: (

) SIM

(

)NÃO

LOCAL DE TRABALHO:_________________________________________________________________________________
FUNÇÃO: ________________________________________________________________________________________________
CURSANDO PÓS-GRADUAÇÃO? (

) SIM

(

)NÃO

SE SIM, QUAL PROGRAMA? _______________________________________________________________________
PRETENDE CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO? (

) SIM

(

)NÃO

SE SIM, QUANDO? ____________________________________________________________________________________
ONDE? (pode colocar várias possibilidades) __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Exponha, em poucas linhas e de forma objetiva, sobre seu interesse em participar da disciplina
como aluno especial e qual a contribuição que ela trará para suas atividades atuais ou futuras.
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Data: _________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________
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