
EDITAL DE SELEÇÃO PPGEnf/INISA/UFMS Nº 1 DE 26 DE SETEMBRO
DE 2019

Recredenciamento, descredenciamento e credenciamento de
docentes

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS,
por meio do Instituto Integrado de Saúde - INISA, torna público o presente
Edital que tem por objetos o Recredenciamento, Descredenciamento e
Credenciamento do quadro de docentes do Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem - PPGEnf/INISA/UFMS, conforme previsto na Resolução nº
165, de 03 de dezembro de 2019 e Resolução nº 226, de 04 de setembro
de 2018 do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMS.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo será regido pelas regras dispostas no presente Edital,
observado o contido na Resolução nº 165, de 03 de setembro de 2019 e
Resolução nº 226, de 04 de setembro de 2018 do Conselho de Pesquisa e
Pós-Graduação da UFMS e de acordo com as orientações da Comissão de
Avaliação da Área de Enfermagem da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), conduzido por Comissão de Seleção
especialmente composta para este fim e delegada pelo Colegiado de Curso
do Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem.
1.2. O Processo destina-se ao recredenciamento, descredenciamento e
credenciamento do quadro docente do PPGEnf/INISA/UFMS, da Cidade
Universitária de Campo Grande/MS.
2. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
2.1. A Comissão de Seleção Docente será constituída e delegada pelo
Colegiado do PPGEnf/INISA/UFMS, presidida pelo Coordenador de Curso do
Curso de Mestrado Acadêmico.

 
3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Período Atividades
21 a 24/10/2019 Inscrição dos candidatos ao recredenciamento e credenciamento docente.
25/10/2019 Publicação da lista das inscrições deferidas e/ou indeferidas.
28/10/2019 Interposição de recursos aos resultados de indeferimentos das inscrições.
29/10/2019 Resultado dos recursos e publicação da lista final de inscrições deferidas/indeferidas.
30 a 31/10/2019 Recredenciamento docente (trabalho interno da Comissão de Seleção).
01/11/2019 Descredenciamento docente (trabalho interno da Comissão de Seleção).
04/11/2019 Credenciamento docente (trabalho interno da Comissão de Seleção).

05/11/2019 Publicação do resultado dos candidatos docentes recredenciados, descredenciados e
credenciados.

06/11/2019 Interposição de recursos ao resultado final.
07/11/2019 Resultado dos recursos e publicação do resultado final do edital.

4. DOS PRÉ-REQUISITOS GERAIS
4.1. Possuir vínculo efetivo com a UFMS, em regime de quarenta horas ou
de dedicação exclusiva (DE).
4.2. Para inscrever-se o candidato deverá apresentar o título de Doutor em
Enfermagem ou áreas afins e um projeto de pesquisa vigente na área de
Concentração do Programa e vinculado a uma das linhas de pesquisa do
Programa, a saber: Linha 1 - O cuidado em Saúde e Enfermagem; Linha 2 -
Políticas e Práticas em Saúde, Educação e Enfermagem.
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5. DO RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO
5.1. DAS INSCRIÇÕES PARA O RECREDENCIAMENTO
5.1.1. Aos docentes integrantes do quadro docente do PPGEnf, quer seja
na modalidade permanente ou colaborador, será necessário o
preenchimento do ANEXO 1 (Ficha de Solicitação de Recredenciamento
Docente) com impressão e assinatura a ser entregue fisicamente na
Secretaria do Programa em seu horário de funcionamento (das 07h00min
às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.) no período estabelecido no
cronograma do item 3.
5.1.2. Deverão apresentar produção acadêmica por meio de artigos
completos publicados em periódicos indexados, defesas de alunos do
Curso de Mestrado em Enfermagem e Captação de recursos financeiros
por meio de aprovação de Projetos de Pesquisa, cuja soma total
corresponda no mínimo a 200 (duzentos) pontos nos últimos três anos
(período de 2017 a 2019) até a data da inscrição.
5.1.3. A produção acadêmica citada no item 5.1.2 a ser considerada será
composta por artigos publicados em periódicos científicos qualificados, de
acordo com a classificação Qualis/CAPES Enfermagem vigente, quando
somarão: artigo A1 (100 pontos), artigo A2 (85 pontos), artigo B1 (70
pontos) e artigo B2 (50 pontos). Serão acrescidos pelas orientações
concluídas de mestres egressos do PPGEnf/INISA/UFMS (10 pontos cada),
captação de recursos financeiros por aprovação de projetos de pesquisa
em editais de fomento nacionais e internacionais na forma de recurso
financeiro (100 pontos cada) e captação de recursos financeiros para
pesquisa no formato de bolsas de estudo (50 pontos cada), a serem
pontuados uma única vez. Todos os itens serão pontuados exclusivamente
à partir do registro auditável junto ao Currículo Lattes/CNPq de cada
docente inscrito, quando serão consideradas apenas as informações
completas disponíveis.
5.1.4. A inscrição será realizada exclusivamente pela apresentação da
forma física do documento solicitado (ANEXO 1) entregue via Secretaria do
PPGEnf/INISA/UFMS nas datas e períodos estipulados, não sendo aceita
qualquer outra forma de solicitação de inscrição.
5.1.5. A relação das inscrições deferidas e indeferidas serão publicadas no
site do PPGEnf/INISA/UFMS (https://inisa.ufms.br/pagina-inicial/ppgenf/) até
as 17h00min. da data estipulada no item 3.
5.1.6. Para todos os efeitos deste Edital vigora o horário oficial do Estado
de Mato Grosso do Sul.
5.2. DAS INSCRIÇÕES PARA O DESCREDENCIAMENTO
5.2.1. Será considerado solicitação de descredenciamento dos docentes
integrantes do quadro docente do PPGEnf/INISA/UFMS, quer sejam
permanentes ou colaboradores, daqueles que não entregarem o ANEXO 1
deste edital no período estabelecido para inscrição ao recredenciamento
docente.
5.2.2. A lista dos candidatos descredenciados será publicada em lista única
de resultado final no site do PPGEnf/INISA/UFMS
(https://inisa.ufms.br/pagina-inicial/ppgenf/) até as 17h00min. na data
estipulada no item 3.
 
6. DAS INSCRIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO
6.1. Aceitar-se-á inscrição de professores, pesquisadores e/ou
profissionais da UFMS, graduados em Enfermagem e portadores do título
de Doutor em Enfermagem ou áreas afins, reconhecido pela CAPES, com
atividade de pesquisa comprovada em uma das linhas de pesquisa do
PPGEnf/INISA/UFMS e com regime de trabalho de 40h semanais ou DE.
6.2. Para avaliação do regime de trabalho e compatibilidade com as
atividades junto ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem o
candidato deverá comprovar sua distribuição de carga horária semanal em
atividades de ensino, pesquisa, extensão universitária, bem como
apresentar atividades junto aos cursos de Graduação, preferencialmente na
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área de concentração do Programa de Pós-graduação em Enfermagem
junto a CAPES, com estabelecimento da carga horária a ser dispensada  às
atividades do PPGEnf/INISA/UFMS, que serão pontuadas com base no Plano
de Trabalho e metas acadêmicas a ser apresentado pela Ficha de Solicitação
de Credenciamento Docente com Plano de Atuação e Metas Acadêmicas
(ANEXO 2).
6.3.  Apresentação por meio de sua produção científica,
participação/coordenação de projetos de pesquisa que apresentem
possibilidade de vínculo a uma das linhas de pesquisa do Programa, bem
como ser membro/coordenador de grupo de pesquisa cadastrado,
certificado e atualizado junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa/CNPq na
área de Enfermagem.
6.4.  Comprovação de produção acadêmica relacionada a pelo menos uma
das linhas de pesquisa à qual está se candidatando, com artigos completos
publicados ou aceitos (prelo) em periódicos indexados que correspondam
no mínimo a 200 (duzentos) pontos nos últimos três anos (período de
2017 a 2019), conforme indexação Qualis/CAPES Enfermagem vigente
(ANEXO 2), com no mínimo dois artigos no estrato B1 ou superior.
6.5. Os documentos necessários para solicitação de Credenciamento são
os seguintes:
a) Ficha de Solicitação de Credenciamento Docente com Plano de Atuação e
Metas Acadêmicas (ANEXO 2) preenchida, impressa e assinada a ser
entregue fisicamente na Secretaria do Programa em seu horário de
funcionamento (das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.)
no período estabelecido no cronograma do item 3.
b) Currículo Lattes em formato PDF, obtido à a partir de http://lattes.cnpq.br
com as devidas comprovações das informações do ANEXO 2 que serão
pontuadas e que constam no item IV Produção Científica, na ordem de
apresentação do Lattes. O candidato deverá apresentar no o item IV do
referido anexo previamente preenchido com a pontuação da produção
científica obtida que será aferida pela Comissão de Seleção. Deverá entregar
cópia impressa do currículo e a primeira página dos artigos publicados para
comprovação, ou ainda o aceite dos artigos aprovados no prelo emitido
pelo editor do periódico com título do trabalho, relação de autores e
previsão de número e/ou ano para publicação. As orientações e projetos
aprovados deverão ser comprovados por meio de documentos oficiais que
acusem sua autenticidade. Projetos deverão conter a aprovação, número
do processo e valores captados, bem como o número de bolsas recebidas.
c) Cópia do documento de identidade oficial legível.
d) Cópia do CPF, dispensável se constar do documento de identidade.
e) Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça
Eleitoral.
f) Cópia do Título de Doutor, devidamente registrado por Instituição de
Ensino Superior reconhecida e obtido em curso recomendado pela CAPES.
g) Cópia de proposta de Projeto de pesquisa na área de Concentração e
vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do Programa na condição de
coordenador, preferencialmente cadastrado junto ao SIGPROJ UFMS.
6.6. A inscrição será realizada exclusivamente pela apresentação da forma
física dos documentos solicitados entregues via Secretaria do
PPGEnf/INISA/UFMS nas datas e períodos estipulados, não sendo aceita
qualquer outra forma de solicitação de inscrição.
6.7. A relação das inscrições deferidas e indeferidas serão publicadas no
site do PPGEnf/INISA/UFMS (https://inisa.ufms.br/pagina-inicial/ppgenf/) até
as 17h00min. da data estipulada no item 3.
 
7. DA SELEÇÃO
7.1. Inicialmente serão pontuados os professores credenciados que
solicitarem recredenciamento com adequação da composição de docentes
por linha de pesquisa do PPGEnf/INISA/UFMS e de acordo com o perfil
necessário para melhorias nos indicadores de avaliação quadrienal do curso
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de Mestrado Acadêmico.
7.2. Serão descredenciados inicialmente aqueles credenciados que não
solicitarem recredenciamento no período estipulado, bem como os que não
atingirem o perfil supracitado no item 5.1.2.
7.3. Na sequência serão avaliados os candidatos inscritos ao
credenciamento para estabelecimento da ordem classificatória a ser
considerada para recomposição do corpo docente, de acordo com a
necessidade por linha de pesquisa do programa e deliberação do Colegiado
de Curso.
7.4. Para fins de composição da nota final classificatória dos candidatos ao
credenciamento junto ao PPGEnf/INISA/UFMS será considerada a pontuação
total da Produção Intelectual num valor de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos
somada aos pontos obtidos no Plano de Atuação e Metas Acadêmicas de
0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, com confecção da média aritmética
simples, ambos parte do ANEXO 2.
7.5. A produção intelectual a ser considerada será composta por artigos
publicados ou aceitos (prelo) em periódicos científicos qualificados, de
acordo com a classificação Qualis/CAPES Enfermagem vigente, quando
somarão: artigo A1 (100 pontos), artigo A2 (85 pontos), artigo B1 (70
pontos) e artigo B2 (50 pontos). Serão acrescidos pelas orientações de TCC
de graduação e Lato Sensu (10 pontos cada), orientação e/ou coorientação
Stricto Sensu (20 pontos cada), captação de recursos financeiros para
pesquisa por aprovação de projetos de pesquisa (100 pontos cada) e
captação de recursos financeiros para pesquisa no formato de bolsas de
estudo (50 pontos cada). Será considerada a produção intelectual
produzida por meio de artigos científicos publicados ou aceitos (no prelo)
nos últimos três anos (2017 a 2019 até a data da inscrição) e os demais
itens sem recorte temporal.
a) Ao candidato que obtiver a maior pontuação na somatória da produção
intelectual será atribuída a nota 10,00 (dez), ao considerar duas casas
decimais após a vírgula. Aos demais será atribuída nota proporcional a nota
10,00 (dez) da maior pontuação.
b) O Plano de Atuação e Metas acadêmicas será avaliado e pontuado
obedecendo a seguinte pontuação: Carga horária semanal dedicada ao
programa com 3,50 (três e cinquenta) pontos, Disciplinas e atividades
pretendidas para o Programa com 1,50 (um e cinquenta) pontos, Atividades
propostas para o alcance das metas com 1,50 (um e cinquenta) pontos e
Articulação entre graduação e pós-graduação e alimentação da área de
concentração e linhas de pesquisa do PPGEnf com 3,50 (três e cinquenta)
pontos.
c) O não atendimento aos pré-requisitos gerais e específicos estabelecidos
neste edital para o credenciamento de novos docentes implicará na
desclassificação do candidato.
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. Os credenciados serão classificados apenas após o recredenciamento
e descredenciamento daqueles que compõem o corpo docente do
PPGEnf/INISA/UFMS, de acordo com a necessidade de novos orientadores e
existência de vagas por linha de pesquisa.
8.2. Os credenciados serão classificados em ordem decrescente de
pontuação e de acordo com o número de vagas existentes após alocação
dos recredenciados e descredenciados.
8.3. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de pontuação
final entre os novos docentes a serem credenciados, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que apresentar pela ordem:
a) maior número de publicações A2 ou superior.
b) maior número de publicações B1.
c) maior número de orientações concluídas em qualquer nível de formação.
8.4. O resultado final dos candidatos docentes recredenciados,
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descredenciados e credenciados será publicado no site do
PPGEnf/INISA/UFMS (https://inisa.ufms.br/pagina-inicial/ppgenf/) até as
17h00min. da data estipulada no item 3.
9. DOS RECURSOS
9.1. O candidato poderá requerer recurso ao resultado, sendo admitido um
único recurso por candidato, a ser entregue em 2 (duas) vias impressas e
assinadas, na Secretaria de Curso, até 24 (vinte e quatro) horas após a
comunicação dos resultados, conforme calendário constante no item 3. O
recurso deverá ser de livre formato, desde que contenha de forma sucinta
fundamentada a solicitação com descrição precisa do ponto a ser revisado.
Só cabe recurso em relação a questões do próprio candidato, não cabendo
questionar outros candidatos, salvo por questões de forma.
9.2. O resultado da classificação e/ou análise do recurso será publicado no
site do PPGEnf/INISA/UFMS (https://inisa.ufms.br/pagina-inicial/ppgenf/) e a
resposta fundamentada será disponibilizada na Secretaria do Programa ao
candidato que recorrer, de acordo com os prazos do item 3.
10. DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. O resultado final do Processo Seletivo, depois de analisados e
respondidos todos os recursos interpostos, será homologado pelo
colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, com posterior
envio ao Conselho do INISA para ciência e homologação pelo Conselho de
Pesquisa e Pós-graduação (COPP) da UFMS.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais alterações,
atualizações ou acréscimos, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site do PPGEnf/INISA/UFMS
(https://inisa.ufms.br/pagina-inicial/ppgenf/).
11.2. O prazo deste Edital se encerra quando do envio da relação do
quadro docente para homologação pelo Conselho de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFMS. O Colegiado de Curso, no entanto, reserva-se o direito
de organizar a lista do quadro docente ao considerar as orientações
acadêmicas em andamento, o equilíbrio entre o número de docentes nas
diferentes linhas de pesquisas do Programa, a relação do quadro de
docentes de colaboradores inferior ou igual a 20% do total do corpo
docente e outras diretivas e recomendações do Comitê da Área de
Enfermagem da CAPES, sem obrigar-se a admitir novos docentes por meio
de credenciamento, que acontecerá de acordo com o planejamento
estratégico para o melhor desempenho do PPGEnf/INISA/UFMS.
11.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado de
Curso, no âmbito de sua competência.
 

Marcos Antonio Ferreira Júnior
Coordenador do PPGEnf/INISA/UFMS

 
ANEXO 1

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO DOCENTE

I. IDENTIFICAÇÃO

 

Nome completo: 
______________________________________________________________________________

Linha de Pesquisa:
_____________________________________________________________________________

Telefone: ______________________________ E-mail:
________________________________________________
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Link para o Currículo Lattes:
_____________________________________________________________________

ORCID:
______________________________________________________________________________________

 

 II. PROJETO GUARDA-CHUVA (Descrição da área/objeto de estudo articulado a Linha de Pesquisa do
PPGEnf/INISA/UFMS identificada acima para realização de orientações).

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

III. ATIVIDADES DOCENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO

Disciplinas que poderá oferecer no PPGEnf/INISA/UFMS:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Quantitativo de alunos para orientação no PPGEnf/INISA/UFMS: ________________________________________

Potencial para captação de recursos em projetos do PPGEnf/INISA/UFMS: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Potencial para produção intelectual e produtos técnicos em projetos do PPGEnf/INISA/UFMS até o final do quadriênio:
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

IV. SOLICITAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO

Eu, __________________________________________, professor ____________________ (categoria
permanente ou colaborador), de acordo com os dados supracitados e as perspectivas descritas para
atuação junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do INISA solicito meu recredenciamento
junto ao PPGEnf/INISA/UFMS, de acordo com o Edital de Seleção PPGEnf/INISA/UFMS No 1, de 26 de
setembro de 2019.

 

Campo Grande/MS, ______ de ________________ de 2019.
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                                                           ___________________________________

                                                                        Assinatura do Professor

 

RECIBO

Atesto o recebimento do Pedido de Recredenciamento do professor (Edital de Seleção
PPGEnf/INISA/UFMS No 1, de 26 de setembro de 2019):
______________________________________________________________________________

 

       Campo Grande, ________ de _________________ de 2019.

 

Assinatura: __________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 

ANEXO 2
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE COM PLANO DE

ATUAÇÃO E METAS ACADÊMICAS

I. IDENTIFICAÇÃO

 

Nome completo:  ______________________________________________________________________________

Unidade Acadêmica Setorial da UFMS: ____________________________________________________________

Cursos de graduação da UFMS que atua: ___________________________________________________________

Linha de Pesquisa do PPGEnf que propõe inserção:

(    ) Linha 1. O cuidado em Saúde e Enfermagem.

(    ) Linha 2.  Políticas e Práticas em Saúde, Educação e Enfermagem.

 

Telefone: ______________________________ E-mail: ________________________________________________

Link para o Currículo Lattes: _____________________________________________________________________

ORCID: _____________________________________________________________________________________

Grupo de Pesquisa cadastrado no DGP/CNPq): _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

II. PROJETO GUARDA-CHUVA (Descrição da área/objeto de estudo articulado a Linha de Pesquisa do
PPGEnf/INISA/UFMS identificada acima que desenvolverá os estudos orientados).

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

III. EXPERIÊNCIA EM ORIENTAÇÕES

Descrever uma breve apresentação da área de atuação em pesquisa do candidato:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Justificativa e comprovação de enquadramento na linha de pesquisa que propõe vinculação:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Informações sobre experiência anterior em orientação de alunos em diferentes níveis de formação:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

IV. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
(Pontuação do Currículo Lattes a ser considerada. Artigos de 2017-2019 e

demais itens sem recorte temporal).
Item Valor por item Quantidade Subtotal
Artigos Qualis CAPES/Enfermagem A1           100   
Artigos Qualis CAPES/Enfermagem A2             85   
Artigos Qualis CAPES/Enfermagem B1             70   
Artigos Qualis CAPES/Enfermagem B2             50   
Orientação de TCC de graduação e Lato Sensu             10   
Orientação e/ou coorientação Stricto Sensu             20   
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Captação de recursos financeiros para pesquisa (aprovação de
projetos)           100   

Captação de recursos financeiros para pesquisa (bolsas de
estudo)             50   

TOTAL    

 

V. PLANO DE ATUAÇÃO E METAS ACADÊMICAS NO PPGEnf/INISA/UFMS

Carga horária a ser dedicada ao PPGEnf e a outros programas, caso participe. Comprovar as atividades executadas
junto aos cursos de graduação e atividades administrativas e de direção:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Projeção de metas acadêmicas a serem alcançadas por ano e relação com a área de concentração e Linhas de
pesquisa do PPGEnf:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Disciplinas regulares que pretende ministrar no PPGEnf por semestre, com relação a área de atuação em pesquisas e
ensino: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Potencial em articular o ensino de graduação e pós-graduação com formação de estudantes de forma a alimentar a
Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do PPGEnf:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Eu, __________________________________________________, de acordo com as informações
supracitados e as perspectivas descritas para atuação junto ao Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem do INISA solicito meu credenciamento junto ao PPGEnf/INISA/UFMS, de acordo com o edital
PPGEnf/INISA/UFMS No XXX, de XX de novembro de 2019.

 

Campo Grande/MS, ______ de _________________ de 2019.

 

                                                           ___________________________________

                                                                  Assinatura do Professor/candidato

 

RECIBO

Atesto o recebimento do Pedido de Credenciamento do professor/candidato (Edital PPGEnf/INISA/UFMS No 1, de
26 de setembro de 2019): _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

   Campo Grande, ________ de ________________ de 2019.

 

 

Assinatura: __________________________________________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio
Ferreira Junior, Presidente de Colegiado, em
30/09/2019, às 17:08, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1527914 e o código CRC
C2907A55.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.034147/2019-59 SEI nº 1527914
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