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Edital Nº 3/PPGPENF/2020 

Acordo CAPES COFEn – Turma 2021  

Seleção para curso de Mestrado Profissional  

 

 

 

 Retificação 01  
 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem-

Modalidade Profissional da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGPENF/UFSC), no uso 

de suas atribuições, torna pública e oficializa a presente “RETIFICAÇÃO” ao Edital Nº 

3/PPGPENF/2020 Acordo CAPES COFEn – Turma 2021 - CONVÊNIO CAPES/COFEN, 

conforme disposição a seguir: 

 

1. No parágrafo terceiro, onde se lê: 

 

A Coordenadora do Programa Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina (PPGPENF/UFSC), no uso de suas atribuições, torna 

público o edital que abre as inscrições para o processo de seleção para o Curso de Mestrado 

Profissional, Turma 2021. Poderão se inscrever enfermeiros (as), com inscrição como 

Enfermeiros(as) junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição e em situação 

regular, que atuam em instituições de saúde e/ou instituições educacionais, públicas ou 

privadas, em todos os níveis de atenção à saúde, e que exerçam nas respectivas instituições as 

atividades privativas do(a) enfermeiro(a) conforme o Decreto n 94.406/87, que dispõe sobre o 

exercício da enfermagem e dá outras providências. 

 

Leia-se 

A Coordenadora do Programa Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina (PPGPENF/UFSC), no uso de suas atribuições, torna 

público o edital que abre as inscrições para o processo de seleção para o Curso de Mestrado 

Profissional, Turma 2021 CONVÊNIO CAPES/COFEn. Este convênio tem como objetivos 

qualificar enfermeiros(as), na modalidade Mestrado Profissional, com capacidade analítica, 

crítica e de transformação de sua prática para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS); produzir conhecimento e proposições inovadoras para a Enfermagem, pautadas em 

conhecimentos e habilidades de pesquisa, tendo como foco a Gestão e a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE).  

Destaca-se como propostas de projetos para a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) tais como: processo de enfermagem, procedimentos operacionais padrão, 

protocolos de cuidados de enfermagem, guideline, software, aplicativos, sistemas de 

informação, modelos e processos ou outras propostas que contribuam com o cuidado de 

enfermagem/SAE. 

http://www.coren-ro.org.br/decreto-n-9440687-dispoe-sobre-o-exercicio-da-enfermagem-e-da-outras-providencias_767.html
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Poderão inscrever-se enfermeiros(as) com vínculo empregatício em estabelecimentos 

assistenciais de saúde, que prestam assistência ao SUS, nos diferentes níveis de atenção, 

inscritos como enfermeiros(as) junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição 

e em situação de regularidade.  

 

2. No item 3.2, onde se lê: 

 

 

3.2 As vagas deste edital destinam-se os(as) candidatos(as) que atuam no cargo de enfermeiro 

(a) em estabelecimentos assistenciais e/ou educacionais de saúde, públicas ou privadas, em 

todos os níveis de atenção à saúde. 

 

Leia-se 

 

3.2 As vagas deste edital destinam-se os(as) candidatos(as) que atuam no cargo de enfermeiro 

(a) em estabelecimentos assistenciais de saúde, públicas ou privadas, em todos os níveis de 

atenção à saúde. 

 

 

Florianópolis, 25 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Profa Dra Jane Cristina Anders 

Coordenadora do PPGPENF/UFSC 
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