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SELEÇÃO ALUNA(O)S ESPECIAIS 2015.1 
 

 
EDITAL N.º 01/2015 
 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 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 
extraordinária realizada no dia 02 de setembro de 2014, torna público à/aos 
interessada(o)s e estabelece as normas para as inscrições e para a seleção na 
modalidade de aluna(o) especial do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
para o primeiro semestre do ano 2015.  

 

DAS INSCRIÇÕES 

Período – 19 e 20/01/2015 

Horário: das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas. 

Local: Secretaria da Pós-Graduação, 7º andar da Escola de Enfermagem da UFBA – 
situada na Rua Basílio da Gama, S/N, Canela - Salvador / Bahia, CEP 40110-907. 

 

VAGAS OFERECIDAS ( ANEXO 1) 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

• Ficha de inscrição com foto 3x4(anexo 2) devidamente preenchida e 
assinada; 

• 1 cópia simples da cédula de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante 
de quitação com a justiça eleitoral, diploma (ou comprovante de matricula 
com histórico escolar expedido pelo Colegiado do Curso para estudantes de 
graduação);  

• Uma via original e uma cópia simples do comprovante de pagamento de 
boleto bancário no valor R$ 30,00 (Trinta Reais) para o Mestrado e R$ 
40,00 (Quarenta Reais) para o Doutorado, pago somente no Banco do 
Brasil; 

• Uma via encadernada do currículo vitae com cópia simples dos 
comprovantes do currículo na ordem apresentada. 

 

INSTRUÇÃO PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS:  



Os documentos serão entregues na Secretaria do Programa de Pós-Graduação (7º 
andar da Escola de Enfermagem) em envelope com identificação da(o) 
candidata(o) e da disciplina solicitada.  
 
Somente o currículo vitae e os comprovantes do currículo devem estar 
encadernados. 
 
As(os) candidatas(os) que solicitarem duas ou mais disciplinas deverão entregar 
envelopes separados (um para cada disciplina solicitada)conforme explicitado 
acima . 
 
É de inteira responsabilidade da(o) candidata(o) a entrega de todos os 
documentos exigidos. 
 
Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 
 
OBSERVAÇÃO: A(o)s candidata(o)s não selecionada(o)s deverão retirar a 
documentação no período de 60 dias a partir da divulgação do resultado . Após 
esse período os mesmos serão inutilizados. 

 

RESULTADO DA SELEÇÃO – Até 28/01/2015 

Resultado somente via internet. Não será fornecido resultado por telefone. 
 

CADASTRO PARA MATRÍCULA 

Período: 29 e 30/01/2015 

Horário: Das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas; 

Local: Secretaria da Pós-Graduação, 7º andar da Escola de Enfermagem da UFBA – 
situada na Av. Dr. Augusto Viana S/N, Canela - Salvador / Bahia; 

 

Para o cadastro da matrícula as(os) alunas(os) aprovadas(os) deverão 
apresentar os seguintes documentos: 

• Cadastro de Aluna(o) Especial de PÓS-GRADUAÇÃO devidamente 
preenchido e assinado 

• 1 cópia autenticada da cédula de identidade, CPF, título de eleitor, 
comprovante de quitação com a justiça eleitoral, diploma (ou comprovante 
de matricula com histórico escolar expedido pelo Colegiado do Curso para 
estudantes de graduação);  

• Comprovante de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 60,00 
(sessenta reais) para disciplina do Mestrado e R$ 80,00 (oitenta reais) para 
disciplina do Doutorado, pago somente no Banco do Brasil.  

ATENÇÂO: Uma vez efetuado o pagamento, não haverá devolução sob 
qualquer circunstância.  

A matrícula, que corresponde à inscrição nos componentes curriculares, será 
feita pela secretaria do PPGENF, nos dias 26 e 27/02/2015, para 



candidata(o)s aprovada(o)s que realizaram o cadastro para matrícula no 
prazo indicado. 

 

Início das aulas: 02/03/2015. 

                                
ANEXO 1 - QUADRO DE VAGAS – ALUNA(O)S ESPECIAIS 2015.1 

 

Código/Disciplina N.º de Vagas Dias / Horário 

ENF511- SEMINÁRIO GERAL - 
CUIDADO INTERCULTURAL E 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 
ARTICULANDO TEORIAS 

02 vagas (Mestrado) 

03 vagas (Doutorado) 

Quinta-feira / 09:00h – 12:00h  

ENF526- ENFERMAGEM NA 
ATENCAO À SAÚDE DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

03 vagas (Mestrado) 

02 vagas (Doutorado) 

Quinta-feira / 14:00h – 18:00h  

ENF703 – TE – GÊNERO E 
SAÚDE 

04 vagas (Mestrado)  

 

Quinta-feira / 14:00h – 18:00h 

ENFA01 - SEMINÁRIOS 
MULTIDISCIPLINARES DE 
PESQUISA EM ENFERMAGEM 

06 vagas (Doutorado) Quinta-feira / 13:00h – 18:00h 

ENFA08 – GÊNERO, RACISMO 
E SAÚDE 

02 vagas (Doutorado) Quinta-feira / 14:00h – 17:00h 

ENFA11 – ÉTICA/BIOÉTICA 
EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

03 vagas (Mestrado) 
03 vagas  (Doutorado) 

Terça-feira / 08:00h – 12:00h 

ENFB47 – TE – CUIDADOS 
PALIATIVOS E TANATOLOGIA 

05 vagas (Mestrado) Sexta-feira / 10:00h –12:00h 

ENFB48 – TE – RACISMO E 
SAÚDE: PRESSUPOSTOS 
TEÓRICOS PARA A 
PROMOÇÃO DO CUIDAR 

03 vagas (Mestrado) 
02 vagas  (Doutorado) 

Segunda-feira / 14:00h – 
16:00h 

ENFB91- TE- INOVAÇÕES 
CURRICULARES NA 
FORMAÇÃO EM SAÚDE 

05 vagas (Mestrado) 
02 vagas  (Doutorado) 

Quarta-feira / 17:00h – 20:00h 

 
 


