
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

ESCOLA DE ENFERMAGEM E FARMÁCIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO  

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL – 2013.2 

 

 

A Universidade Federal de Alagoas, em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEP e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem tornam público, para conhecimento, o processo de seleção para os interessados em 

cursar disciplinas na condição de aluno especial do referido Programa, nos termos estabelecidos 

neste Edital. 

 

I - DA INSCRIÇÃO 

 

1. As inscrições para o Exame de Seleção com a finalidade de cursar disciplinas como aluno 

especial do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Mestrado estarão abertas nos dias 12 e 

13 de setembro de 2013, das 14h00min às 18h00min na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem – PPGENF – Mestrado, da Escola de Enfermagem e Farmácia - ESENFAR, sala 

204, antigo Bloco do CSAU, no Campus AC Simões, Tabuleiro - Maceió - AL. 

2. Os interessados em cursar disciplinas como aluno especial do Curso de Mestrado em 

Enfermagem poderão solicitar inscrições em até duas das disciplinas eletivas ofertadas no semestre 

2013.2. 

3. Documentos necessários para as inscrições (originais e cópias); 

 Diploma ou Certidão de Graduação (Curso reconhecido pelo MEC); 

 Histórico Escolar de Graduação;  

 Identidade; 

 CPF; 

 Curriculum Lattes não comprovado; 

 (Carta de intenções (no máximo duas páginas), digitadas em espaço dois, fonte Times New 

Roman, corpo 12, papel A4, margens 2,5 cm), na qual apresentará os motivos pelos quais se 

interessa em cursar a(s) disciplina(s). Podem ser anexados documentos que comprovem o(s) 

motivo(s) exposto(s) na carta de intenções. 



4. Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à secretaria do curso poderão se fazer 

representar por outra pessoa devidamente autorizada por procuração, não sendo aceitas inscrições 

por outros meios. 

5. Maiores informações poderão ser obtidas na secretaria do Mestrado em Enfermagem. Fone: (82) 

3214-1171, no horário de 14h00min as 18h00min. 

OBS. 1: Os candidatos não aprovados na Seleção de Aluno Especial poderão solicitar a devolução 

de seus documentos até 30 dias após o resultado da seleção.  

 

II - DA SELEÇÃO 

 

1. O Colegiado do PPGENF no ato da seleção dará prioridade: 

 Aos candidatos habilitados na seleção para o mestrado em 2013, mas não aprovados; 

 Alunos regulares de outros programas Stricto Sensu. 

2. O resultado será divulgado no dia 20 de setembro de 2013, no mural da Pós-Graduação da 

ESENFAR (sala 204) e/ou na página da ESENFAR 

(http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/esenfar/pos-graduacao/enfermagem). Os candidatos 

selecionados serão comunicados por e-mail, e/ou telefone.  

 

III - DA MATRÍCULA 

 

1. A matrícula será realizada no dia 23 de setembro, das 14h00min às 18h00min, na Secretaria do 

Mestrado em Enfermagem, sala 204 da ESENFAR, no Campus AC Simões, Tabuleiro – Maceió -

AL. 

 

IV - DAS VAGAS E DAS DISCIPLINAS 

 

As vagas nas disciplinas eletivas estão assim disponibilizadas: 

 

1.  DISCIPLINA: Abordagens teóricas, tecnológicas e inovadoras do relacionamento interpessoal. 

EMENTA: Estudo e instrumentalização das teorias, dos métodos, das tecnologias e das inovações 

aplicadas às intervenções para o relacionamento interpessoal na promoção da vida, da saúde e do 

cuidado da pessoa, família e grupos humanos.  

TOTAL DE VAGAS: 09 vagas 

DIA E HORÁRIO: 4ª e 6ª feira, de 14h00min as 17h00min. 

LOCAL: Sala do mestrado (Sala 200-E) 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/esenfar/pos-graduacao/enfermagem


INÍCIO: 25 de setembro de 2013 

TÉRMINO: 13 de novembro de 2013 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Dr
a
. Maria Cícera dos Santos de Albuquerque 

                                 Prof.ª Dr
a
. Mércia Zeviani Brêda 

CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS: 45h/03créditos 

 

2. DISCIPLINA: História da Enfermagem e suas relações com a História da Saúde no Brasil. 

EMENTA: Propicia a reflexão crítica sobre a história das práticas e terapêuticas de saúde no Brasil. 

Discute a estruturação das profissões de saúde e aprofunda as discussões sobre o desenvolvimento 

da Enfermagem no Brasil e Alagoas; Incentiva o estabelecimento das relações entre a prática da 

enfermagem com a estrutura social, com as políticas de saúde, com os paradigmas de produção do 

conhecimento e com a tecnologia disponível na área. 

 

TOTAL DE VAGAS: 12 vagas 

DIA E HORÁRIO: 2ª e 3ª feira, de 19h00min as 22h00min. 

LOCAL: Sala do mestrado (Sala 200-E) 

INÍCIO: 23 de setembro de 2013 

TÉRMINO: 18 de novembro de 2013 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Dr
a
. Regina Maria dos Santos                                 

CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS: 45h/03créditos 

 

3.   DISCIPLINA: Saúde da Família Como Modelo de Atenção Integral. 

EMENTA: A disciplina trata do Modelo de Atenção Integral à saúde existente no Brasil, 

destacando a Saúde da Família como estratégia para a viabilização da atenção primária e promoção 

da saúde; a operacionalização da estratégia Saúde da Família e as responsabilidades das esferas de 

governo na atenção primária de saúde no Pacto pela vida em defesa do SUS. 

TOTAL DE VAGAS: 07 vagas 

a) DIA E HORÁRIO: 5ª feira, de 14h00min as 18h00min. 

LOCAL: Sala do mestrado (Sala 200-E) 

INÍCIO: 28 de novembro de 2013 

TÉRMINO: 13 de fevereiro de 2014 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Dr
a
. Ingrid Martins Leite Lúcio 

                                 Prof.ª Dr
a
. Jovânia Marques de O. Silva                                 

CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS: 45h/03créditos 

 



V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) As inscrições neste processo de seleção implicam na aceitação plena de todos os termos 

expressos neste Edital. 

b) Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia estipulado para 

matrícula, não poderão fazê-la em outra data. 

c) Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Mestrado em Enfermagem. 

d) O que não estiver previsto neste Edital, segue o Regimento dos Cursos Stricto Sensu da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP) e o Regimento Geral da Universidade Federal de 

Alagoas. 

 

Maceió, 28 de Agosto de 2013. 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – PPGENF - Mestrado 

ESENFAR/UFAL 

 


