
EDITAL CPOS/ENF/INISA Nº 19, DE 15 DEZEMBRO 2022
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2023

 
A PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Edital PROPP/UFMS nº 201, de 12 de
setembro de 2022, que tornou pública a abertura de inscrições para
processo seletivo de candidatos brasileiros e estrangeiros e servidores
públicos para preenchimento de vagas nos cursos de mestrado e de
doutorado dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGs) da
UFMS, para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2023, e
considerando o Cronograma previsto no item 3 do Edital nº 201/2022,
torna público o Resultado Final da Etapa de avaliação de mérito,
conforme anexo I deste Edital, e Resultado dos Recursos, conforme
anexo II deste Edital.

 
 

Campo Grande,  15 de dezembro de 2022.
 

ELEN FERRAZ TESTON
Presidente da Comissão de Seleção do PPG em Mestrado em Enfermagem

 
ANEXO I - RESULTADO FINAL DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO

(Edital CPOS/ENF/INISA nº 19, de 15 dezembro 2022)
 

ENFERMAGEM (CAMPO GRANDE)
MESTRADO

Ampla Concorrência
Número de
Inscrição

Nota
PE

Nota
DP

Nota
AC

202205588 7,0 8,0 10
202207159 4,2 5,7 4,9
202206240 7,8 8,7 3,1
202203910 4,3 2,7 3,0
202206824 4,1 7,7 2,8
202207395 6,1 6,4 2,4
202203436 6,4 8,5 2,4
202206231 6,6 7,9 1,5
202206426 5,7 6,5 1,5
202206910 7,1 7,2 0,7
202205911 7,1 8,2 0,7
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202207272 6,1 8,0 0,6
202204561 5,2 7,3 0,5
202206386 6,3 7,8 0,5
202205746 7,5 8,1 0,5
202207368 3,5 7,7 0,4
202207670 3,5 8,1 0,4
202207410 6,5 6,8 0,4
202207842 5,8 6,9 0,4
202205498 5,6 5,7 0,3
202205445 5,5 7,3 0,3
202205164 6,6 7,5 0,3
202205845 Ausente/desistente Desistente Desistente
202205674 5,3 5,1 0,2
202204368 3,4 4,5 0,2
202205035 4,8 3,8 0,2
202206060 3,4 5,5 0,1
202204222 3,7 3,4 0,1
202204839 3,3 7,8 0,1
202203895 Ausente/desistente Desistente Desistente
202206637 7,8 7,5 0
202207660 Ausente/desistente Desistente Desistente
202205460 Ausente/desistente Desistente Desistente
202207760 2,4 Ausente/desistente Desistente
    

Ações Afirmativas
Número de
Inscrição

Nota
PE

Nota
DP

Nota
AC

202204557 4 Ausente/desistente Desistente
    

Qualifica UFMS
Número de
Inscrição

Nota
PE

Nota
DP

Nota
AC

202205566 6 6 0,1
202205922 3,2 7,8 0,2

    
Qualifica IFMS

Número de
Inscrição

Nota
PE

Nota
DP

Nota
AC

- - - -
Legenda: PE: Prova de conhecimentos específicos / DP: Defesa de pré-projeto / AC: Análise

de currículo
 
 

ANEXO II - RESULTADO DOS RECURSOS
(Edital CPOS/ENF/INISA nº 19, de 15 dezembro 2022)

 

- Recursos da Prova de Conhecimentos Específicos
Nº de Inscrição Resultado Justificativa

A avaliação das respostas das questões
discursivas foi alicerçada nos critérios
estabelecidos no edital (página 144): “clareza e
propriedade no uso da língua portuguesa padrão
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202207159 Indeferido

(20% do valor da questão), coerência no
desenvolvimento das ideias relativas ao assunto
questionado (40% do valor da questão) e
capacidade de síntese, atualização e
aprofundamento relativos ao tema (40% do
valor da questão).
19. a) Resposta padrão: O antisséptico “A”
reduziu a incidência em 28%, o “B” aumentou a
incidência em 6,6% e o “C” reduziu a incidência
em 35% – de 43 (100%) para 29 (67,4%)
ICSRC/1000 pacientes-dia. Portanto, o
antisséptico “C” foi o que apresentou a maior
redução da taxa de incidência entre os últimos
meses dos períodos pré e pós-intervenção e
essa redução foi de 32,5%. (Publicado no site)
A candidata apresentou como resposta: o
antisséptico A e não apresentou o valor
percentual, não atingindo pontuação nesse item.
 
19. b) Resposta padrão: O texto deveria levar
em consideração que, embora o antisséptico-
teste custe o dobro do valor do convencional, ele
é custo-benefício, pois reduzirá a taxa de ICSRC
e por consequência o tempo de internação. Isso
reduzirá os custos adicionais com
medicamentos, insumos, equipamentos e
recursos humanos. Além disso, a redução da
ICSRC implica em segurança do paciente, menor
sofrimento do paciente e seu familiar, redução
de infecção cruzada e da ocorrência de
microrganismo multidroga resistente, qualidade
assistencial, dentre outros.
A resposta da candidata focou na eficiência de
um dos antissépticos (sem apontar qual) e não
abordou o custo-benefício. A nota atribuída a
esse item (que valia de 0,0 a 0,5) foi de 0,2, e
se justifica no fato da candidata apontamentos
generalizados em relação à segurança do
paciente e impacto das ICSRC.
 
20) Gabarito: A resposta deveria contemplar os
argumentos embasados nos itens a baixo
relacionados:
 
CAUSAS
 

Queda das taxas de fecundidade e
mortalidade;
Aumento da expetativa média de vida das
pessoas;
Ampliação do acesso aos bens e serviços
de saúde;
Melhorias da qualidade de vida da
população: urbanização adequada das
cidades, status nutricional, higiene pessoal,
condições sanitárias em geral;
Aumento da renda;
Ampliação do acesso à informação e
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educação;
Implementação de políticas públicas gerais
e de saúde: seguridade social,
aposentadoria, aumento significativo do
salário mínimo, Política Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa, etc.

CONSEQUÊNCIAS

Impactos preocupantes na saúde,
economia e acessibilidade;
Aumento da carga de DCNT;
Maior exigência dos serviços de saúde;
Aumento das demandas sociais: lazer,
acessibilidade, previdência, aposentadoria;
Aumento das demandas econômicas:
gastos com demandas sociais e de saúde;
Congestionamento da política
previdenciária;

ESTRATÉGIAS ASSISTENCIAIS

Fortes investimentos econômicos e
políticos na implementação de leis de
amparo à população idosa;
Maiores investimentos nos serviços
previdenciários;
Políticas de assistência social e de auxílio
ao idoso;
Inclusão do idoso no mercado de trabalho
adaptado;
Geração de renda ao idoso;
Política de prevenção a doenças.

 
Nessa questão, cujo valor integral era de 1,0
ponto, a candidata alcançou 0,5, uma vez que
não abordou as possíveis causas do
envelhecimento populacional e apresentou de
modo generalista a necessidade de “maior
acesso dessa população aos serviços de saúde;
alinhamento de estratégia assistencial à essa
população e a proposição de atividades
recreativas que trazem bem-estar e qualidade
de vida”. Portanto, sua nota foi parcial, quando
consideramos 50% de aproveitamento.
 

   
- Recursos da Defesa de Pré-projeto
Nº de Inscrição Resultado Justificativa

A nota final dessa etapa foi atribuída por uma
banca composta por um membro inteno à UFMS
e outros externo, com base nos critérios
publicados no instrumento específico de
avaliação, disponível no edital UFMS/PROPP Nº
201, DE 12 DE SETEMBRO DE 202 (página
154).
Na introdução e justificativa do pré-projeto,
embora a fundamentação teórica tenha sido
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202207159 Indeferido

embasada em estudos da área da
espiritualidade e legislações do Ministério da
Saúde, a descrição do objeto de estudo e sua
relação com o cuidado da enfermagem não
foram abordados de forma a esclarecer e
justificar a pesquisa como uma proposta
inovadora e relevante (item de avaliação do
instrumento proposto no edital). A escrita é
confusa e não permite a compreensão do texto
sem que haja a necessidade de duas ou mais
leituras de um mesmo trecho ou parágrafo.
Os objetivos, em sua maioria, possivelmente não
serão alcançados com o método proposto.
Citamos aqui três dos cinco objetivos: [...]
“examinar os principais benefícios da interação
do enfermeiro com o paciente ao fazer uso do
suporte da espiritualidade”. Questiona-se: (i)
como a pesquisadora conseguirá responder a
esse objetivo tendo como população alvo apenas
os enfermeiros, sem que o paciente seja
considerado participante do estudo para
investigação do benefício da interação entre os
dois?; (ii) como a pesquisadora irá definir que
determinado benefício é oriundo exclusivamente
da interação enfermeiro/paciente?   
 “verificar se existem limites éticos que não
devem ser ultrapassados pelo enfermeiro
quando este interage com o paciente acerca da
espiritualidade e saúde”, com o método
proposto e sem explicitar se os limites serão
éticos profissionais, relacionados à legislação da
enfermagem, ou bioéticos, não será possível
identificar se estes podem ou não ser
“ultrapassados” pelos enfermeiros, ademais
nenhum limite ético deve ser ultrapassado o que
diminui ainda mais a viabilidade deste objetivo; e
por fim, [...] “contribuir com um trabalho que
evidencie a importância da espiritualidade na
dimensão integrativa do cuidado. Os itens “a” ao
“d”, provavelmente, serão mensurados nas
perguntas a serem formuladas para as
entrevistas” este último não pode ser
considerado um objetivo e sim um resultado
esperado da pesquisa proposta. Além disso, o
trecho final onde a candidata traz que [...]
O método foi descrito de forma incompleta e
não incluiu os tópicos mínimos necessários para
avaliar a viabilidade da execução da pesquisa
como: o período de estudo, como os dados
serão coletados, etc.. Embora a pesquisa
qualitativa não exija cálculo amostral para a
execução, o método não descreve o cuidado
com a seleção dos participantes e da amostra a
ser extraída da população do estudo. A análise
dos dados traz o parágrafo todo escrito com o
verbo no pretérito, como se a pesquisa já
tivesse sido executada. Diversas referências não
estão formatadas conforme as normas da ABNT
exigida no edital.
A necessidade de que estes itens estejam
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contemplados no pré-projeto está descrita no
edital nas páginas 152 a 154.
 
Em relação a gravação, o referido edital dispõe
no item 8.9 que:
“Os pré-projetos de pesquisa, as provas escritas
e/ou os vídeos com as gravações das defesas
de pré-projeto de todos os candidatos aprovados
e reprovados serão arquivados, assegurado o
direito de acesso por meio do pedido
devidamente protocolado junto à Secretaria do
Programa.”
No caso deste PPG em Enfermagem, não foi
previsto no edital específico a gravação da etapa
de Defesa do Pré-projeto, uma 
vez que essa ocorreu na modalidade presencial,
conforme observa-se:
“3.3. A defesa de pré-projeto (DP) deverá ser
desenvolvida presencialmente pelos candidatos
no período de 28/11/2022 a 02/12/2022, no
Instituto Integrado de Saúde (Inisa), conforme a
agenda de defesa/candidato elaborada pelo
Colegiado de Curso e divulgada no site do
PPG.[...]”
Desse modo, informamos que a defesa do pré-
projeto não foi gravada e o instrumento contido
no edital, o qual foi utilizado para avaliação dessa
etapa, está arquivado na secretaria do curso
juntamente com as provas escritas. Ademais, o
edital também não previa a disponibilização de
documento para anotação das respostas pelo
candidato, apenas a publicação do gabarito no
site do PPG 24h após a realização da prova.

202204557 Indeferido

Conforme item 3.6 do ANEXO
X.24 do  Edital UFMS/PROPP nº 201, de 12 de
setembro de 2022 - "3.6. A não realização de
qualquer avaliação implicará na eliminação do
candidato"

   
- Recursos da Análise de Currículo
Nº de Inscrição Resultado Justificativa

202207159 Indeferido

A nota atribuída à etapa de Análise do currículo
foi resultante do cálculo disposto no item 4.2 do
edital de seleção UFMS/PROPP Nº 201, DE 12
DE SETEMBRO DE 2022 (página 144), onde lê-
se: “A nota final, em escala de 0,0 (zero) a 10,0
(dez), será obtida dividindo todas as pontuações
dos candidatos pela maior nota obtida e
multiplicando-as por 10 e terá peso 1,0 (um).” A
maior nota obtida nesse processo foi 343,3.
A candidata apresentou a seguinte pontuação:
Parte 1: 0,0
Parte 2: 3,0
Parte 3: 156,3
Parte 4: 7,0
Parte 5: 1,0
Total: 167,3 pontos TODOS devidamente
comprovados.
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Portanto, a nota da candidata foi 4,9, conforme
é demonstrado a seguir:
167,3 / 343,3 = 0,487
0,487 x 10 = 4,87, o que foi, por aproximação,
arredondado  para 4,9.

   
 
 

Documento assinado eletronicamente por Elen Ferraz
Teston, Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação,
em 15/12/2022, às 15:14, 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 3740698 e o código CRC
FE2C72B5.

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

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.038829/2022-36 SEI nº 3740698
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