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Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às treze e trinta
horas, na sala LASHE da área Acadêmica do Campus da Saúde, foi realizada
reunião extraordinária do Conselho da Escola de Enfermagem, sob a presidência
da professora Giovana Calcagno Gomes, com a presença dos seguintes
conselheiros: Adriana Dora da Fonseca, Edison Luiz Devos Barlem, Janaina Sena
Castanheira, Mara Regina Santos da Silva, Marlise Capa Verde de Almeida, Paula
Pereira de Figueiredo, Sibele da Rocha Martins e Ricardo Cunha dos Santos.
Foram justificadas a ausências da conselheira Bárbara Tarouco da Silva, Fabiane
Ferreira Francioni, Jamila Geri Tomaschewski, Laurelize Pereira Rocha, Marta
Regina Cezar Vaz, Stella Minasi de Oliveira. A presidente encaminhou os
assuntos da pauta para apreciação: 1. Homologação do resultado da seleção
para professor substituto: a professora Paula Figueiredo, presidente da banca
de seleção referiu que a banca ficou composta por ela, a professora Aline
Campelo Pintanel e pela professora Fabiane Francioni. Foram homologadas as
inscrições das candidatas Graciela de Brum Palmeiras, Jaqueline Espírito Santo,
Aline Strasburg e Fabiane Weiss Pereira. No sorteio do ponto da prova didática a
candidata Aline Strasburg não compareceu. Na prova didática a candidata
Graciela de Brum Palmeiras tirou a nota 5,93, a candidata Jaqueline Espírito
Santo tirou a nota 8,3 e a candidata Fabiane Weiss Pereira tirou a nota 7,0. Foram
para a avaliação dos títulos as candidatas Jaqueline Espírito Santo e Fabiane
Weiss Pereira, recebendo respectivamente como nota 3,1 e 6,1. Como resultado
final da seleção foram aprovadas ambas as candidatas com as notas finais,
respectivamente, de 5,7 e 6,5. Como a seleção é para uma vaga indicamos a
contratação da candidata Fabiane Weiss Pereira. 2) Homologação dos Editais
para seleção do mestrado e doutorado: a professora Mara, coordenadora do
PPGEnf, apresentou as propostas de editais para seleção do mestrado e do
doutorado, turmas de 2016. Segundo propostas de editais, a banca de seleção



seria composta pelas professoras Marta Regina Cezar Vaz, Adriane Netto de
Oliveira, Hedi Crecência Heckler de Siqueira, Marlene Teda Pelzer e Mara Regina
Santos da Silva. A seleção para o curso de Mestrado teria como data de inscrição
o período entre 15 de setembro e 13 de novembro, sendo homologadas no dia 18
de novembro e apresentando um total de até 20 vagas. A análise de Memorial
Descritivo com previsão de realização entre os dias 30 de novembro e 01 de
dezembro, com divulgação da lista dos aprovados para a segunda etapa até 01 de
dezembro. Segundo proposta de edital para o processo seletivo ao curso de
mestrado, a segunda etapa constituiria da Análise do projeto de pesquisa, análise
do currículo lattes e entrevista com data de divulgação dos aprovados até dia 11
de dezembro. Para a seleção para o Curso de Doutorado, a previsão de inscrição
ocorreria entre os dias 15 de setembro e 13 de novembro, sendo homologadas no
dia 18 de novembro e apresentando um total de até 20 vagas. A primeira etapa
seria constituída pela análise do projeto de pesquisa e análise do artigo científico
inédito. A lista dos candidatos habilitados para segunda etapa se dará até 25 de
novembro. A segunda etapa constará da apresentação do artigo científico inédito
e análise do currículo, ocorrendo entre 30 de novembro e 01 de dezembro. A lista
com os candidatos aprovados seria divulgada no dia 11 de dezembro. Foi
salientada a existência de duas vagas para candidatos estrangeiros, tanto no
Curso de Mestrado como no Curso de Doutorado. O edital prevê que sejam
aceitos certificados de proficiência com nota 6,0 ou superior, e na inexistência de
valor numérico de nota, o termo “aprovado” no certificado apresentado será
igualmente aceito. A professora Janaína destacou a dificuldade de usar o
memorial como elemento avaliativo ao processo seletivo, destacando a curta
trajetória dos possíveis candidatos. Após discussão, foi sugerida a inclusão da
professoa Jamila Tomaschewski Barlem, Laurelize Pereira Rocha ou Daiane Porto
Gautério nas Bancas de seleção ao mestrado e ao doutorado; assim como a
inclusão da prova escrita na seleção do mestrado em substituição ao memorial
descritivo e a retirada do parecer avaliativo do provável orientador acerca do
desempenho do candidato, tanto na seleção do mestrado quanto do doutorado. A
Profa. Mara esclareceu que anteriormente à reunião do COMPOS, foram
contactadas as Profas Giovana Calcagno e Rosemary Silveira sobre o interesse
em participar da Banca. A profa. Mara levará para os membros da Banca as
discussões que resultaram na não homologação dos editais de seleção ao curso
de mestrado e de doutorado do PPGEnf para uma nova submissão, incluindo um
novo cronograma. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente ata.

Prof.ª Dr.ª Giovana Calcagno Gomes
Presidente
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