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EDITAL 01/2020 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO PROFISSIONAL 

 

RETIFICAÇÃO 

 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) torna pública a retificação 

do edital 01/2020 para a seleção e matrícula dos candidatos ao Curso de Mestrado Profissional 

em Enfermagem. 

 

1 – Onde lê-se: 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) torna pública, pelo presente 

edital, a abertura do processo de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos ao Curso de 

Mestrado Profissional em Enfermagem, para vagas do ingresso regular e vagas do Edital  

28/2019  CAPES/COFEN. O programa foi autorizado pela Resolução 10/2014 – CONSUN/UFCSPA 

e recomendado pela CAPES em 10 de abril de 2015 (Proposta nº 617/2014). 

 

Leia-se:  

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) torna pública, pelo presente 

edital, a abertura do processo de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos ao Curso de 

Mestrado Profissional em Enfermagem, para vagas do ingresso regular. O programa foi 

autorizado pela Resolução 10/2014 – CONSUN/UFCSPA e recomendado pela CAPES em 10 de 

abril de 2015 (Proposta nº 617/2014). 

 

2 – No item 1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO CURSO, exclua-se o parágrafo “ O Edital 28/2019 

CAPES/COFEN objetiva a concessão de recursos de custeio aos Mestrados Profissionais da Área 
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de Enfermagem, com conceito CAPES igual ou superior a 3, vinculados a instituições de ensino 

superior – IES pública ou privada, visando formar recursos humanos de   enfermagem   e   

desenvolver   pesquisas   científicas   e   tecnológicas,  com   foco   na Sistematização  da  Assistência  

de  Enfermagem.  Os alunos selecionados  para  as  vagas  do referido  Edital  poderão  beneficiar-

se  de  recursos  financeiros  destinados  à  aquisição  de material  de  consumo  para  o  

desenvolvimento  da  proposta  de  intervenção,  ao  custeio  para participação  em  eventos  

técnico-científicos  e  publicação  de  artigos  para  a  divulgação  de produtos  e  resultados  

gerados  no  desenvolvimento  da  proposta,  segundo  planejamento  e critérios definidos pela 

Comissão Coordenadora do Programa e disponibilidade orçamentária advinda do Edital 

CAPES/COFEN.” 

 

3 – No item 2. DAS LINHAS DE PESQUISA, ORIENTADORES E VAGAS, onde lê-se: 

O PPGENF conta com uma área de concentração e duas linhas de pesquisa. O número total de 

vagas regulares ofertadas será de 21, distribuídas por orientador, e o número total de vagas para 

o Edital 28/2019 CAPES/COFEN será de 10, distribuídas por orientador, conforme descrito no 

Quadro 1.  

 
 

Área de Concentração: Enfermagem 
Linha 1: Práticas inovadoras e tecnologias de enfermagem na atenção à saúde. 
Propõe-se a instrumentalizar o processo de cuidar considerando seus aspectos 
históricos, contemporâneos e éticos. Abrange o desenvolvimento, a utilização e/ou 
inovação de recursos tecnológicos e modelos do processo de cuidar nas diferentes 
etapas do ciclo vital.  
Orientadores E-mail Vagas 

Ingresso Regular  
Vagas Edital 

CAPES/COFEN 
Emiliane Nogueira 
de Souza 

emilianes@ufcspa.edu.br 01 02 

Eliane Rabin elianer@ufcspa.edu.br 01 01 
Filipe Santana da 
Silva 

filipe@ufcspa.edu.br 01 - 

Karin Viegas karinv@ufcspa.edu.br 01 01 
Rita Catalina Aquino 
Caregnato 

ritac@ufcspa.edu.br 02 01 
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Linha 2: Redes de atenção à saúde e gestão do cuidado de enfermagem. 
Abrange intervenções para fortalecimento das redes, atenção no contexto do Sistema 
Único de Saúde, das políticas públicas e da gestão do cuidado de enfermagem nos 
diferentes cenários de prática. Engloba intervenções para o fortalecimento de 
processos organizacionais e avaliação das tecnologias em saúde.  
Orientadores E-mail Vagas 

Ingresso Regular 
Vagas Edital 

CAPES/COFEN 
Adriana 
Aparecida Paz 

adrianap@ufcspa.edu.br 01 02 

Alisia Helena 
Weis 

alisia@ufcspa.edu.br 01 - 

Ana Cristina 
Wesner  

cristinawesner@ufcspa.edu.br 01 - 

Annie Jeanninne 
Bisso Lacchini 

annieb@ufcspa.edu.br 01 - 

Carine Raquel 
Blatt 

carineblatt@ufcspa.edu.br 01 01 

Graciele 
Fernanda da 
Costa Linch 

gracielelinch@ufcspa.edu.br 
- 02 

Quadro 1: Área de concentração, linhas de pesquisa e docentes do PPGENF. 

 
Leia-se: 
O PPGENF conta com uma área de concentração e duas linhas de pesquisa. O número total de 

vagas regulares ofertadas será de 21, distribuídas por orientador, conforme descrito no Quadro 

1.  

Área de Concentração: Enfermagem 
Linha 1: Práticas inovadoras e tecnologias de enfermagem na atenção à saúde. 
Propõe-se a instrumentalizar o processo de cuidar considerando seus aspectos 
históricos, contemporâneos e éticos. Abrange o desenvolvimento, a utilização e/ou 
inovação de recursos tecnológicos e modelos do processo de cuidar nas diferentes 
etapas do ciclo vital.  
Orientadores E-mail Vagas 

 
Emiliane Nogueira de Souza emilianes@ufcspa.edu.br 3 
Eliane Rabin elianer@ufcspa.edu.br 2 
Filipe Santana da Silva filipe@ufcspa.edu.br 1 
Karin Viegas karinv@ufcspa.edu.br 2 
Rita Catalina Aquino Caregnato ritac@ufcspa.edu.br 3 
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Linha 2: Redes de atenção à saúde e gestão do cuidado de enfermagem. 
Abrange intervenções para fortalecimento das redes, atenção no contexto do Sistema 
Único de Saúde, das políticas públicas e da gestão do cuidado de enfermagem nos 
diferentes cenários de prática. Engloba intervenções para o fortalecimento de 
processos organizacionais e avaliação das tecnologias em saúde.  
Orientadores E-mail Vagas 
Adriana Aparecida Paz adrianap@ufcspa.edu.br 3 
Alisia Helena Weis alisia@ufcspa.edu.br 1 
Ana Cristina Wesner  cristinawesner@ufcspa.edu.br 1 
Annie Jeanninne Bisso Lacchini annieb@ufcspa.edu.br 1 
Carine Raquel Blatt carineblatt@ufcspa.edu.br 2 
Graciele Fernanda da Costa Linch gracielelinch@ufcspa.edu.br 2 

Quadro 1: Área de concentração, linhas de pesquisa e docentes do PPGENF. 

 

4 – No item 2. DAS LINHAS DE PESQUISA, ORIENTADORES E VAGAS, onde lê-se: 

As áreas temáticas de cada professor orientador para vagas regulares e para vagas do Edital 

28/2019 CAPES/COFEN estão descritas no Quadro 2. 

 

Área de Concentração: Enfermagem 
Linha 1. Práticas inovadoras e tecnologias de enfermagem na atenção à saúde: Propõe-se a 
instrumentalizar o processo de cuidar, considerando seus aspectos históricos, 
contemporâneos e éticos. Abrange o desenvolvimento, a utilização e/ou inovação de 
recursos tecnológicos e modelos do processo de cuidar nas diferentes etapas do ciclo vital. 
Orientadores Áreas temáticas 

Emiliane Nogueira de Souza 

Doenças crônicas não transmissíveis – cardiovasculares; 
Processo de enfermagem e taxonomias (NANDA-I, NIC, 
NOC); Cuidado de enfermagem e processos em 
intensivismo; Tecnologia da informação e comunicação 
no cuidado à saúde. 
Vagas Edital CAPES/COFEN: 
1. Aprimorar o conhecimento técnico-científico e 
especializado dos enfermeiros para a aplicabilidade da 
SAE nas organizações de saúde por meio de recursos 
didáticos e cursos de formação profissional. 
2. Fomentar o desenvolvimento do raciocínio clínico e do 
registro eletrônico do processo de enfermagem 
(diagnósticos, resultados e intervenções) pelo 
enfermeiro. 
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Eliane Rabin 

Atenção integral a mulher com câncer ginecológico e 
família; consulta de enfermagem e a sistematização da 
assistência; pesquisa tecnológica; práticas integrativas, 
complementares e espiritualidade; grupos. 
Vagas Edital CAPES/COFEN 
Realizar ações coordenadas na perspectiva da integração 
ensino-serviço para implantação, implementação e 
consolidação da SAE, fortalecendo a produção de 
conhecimento com aplicabilidade na enfermagem. 

Filipe Santana da Silva 

Aplicação da tecnologias computacionais em problemas 
da saúde e da enfermagem; Processamento, análise e 
interpretação de dados em saúde utilizando 
terminologias e ontologias biomédicas; Padrões para 
Interoperabilidade em Saúde; Saúde Móvel; eSaúde; 
Sistemas de Informação; Protocolos e diretrizes para a 
enfermagem para a aplicação em Telessaúde; Tele-
enfermagem; Informática em Saúde para a Saúde 
Pública; Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-
RES); Estratégias centradas no paciente. 

Karin Viegas 

Protocolos e diretrizes clínicas; Pesquisa tecnológica 
(aplicativos e software); Pesquisa implementação; 
Envelhecimento; Doenças crônicas não transmissíveis. 
Aplicação e avaliação de tecnologias em saúde; 
emergência; trauma. 
Vagas Edital CAPES/COFEN 
Promover a comunicação efetiva dos profissionais de 
enfermagem, em uma mesma linha de cuidado, criando 
fluxos e protocolos assistenciais seguros ao 
paciente/família, equipe de enfermagem e de saúde. 

Rita Catalina Aquino Caregnato 

Educação na área da saúde; Centro Cirúrgico e  
Centro de Material e Esterilização; Controle e Prevenção 
de Infecções; Cuidado de enfermagem e processos em 
intensivismo; Enfermagem perioperatória; Segurança do 
paciente na assistência hospitalar. 
Vagas Edital CAPES/COFEN 
Difundir as estratégias empreendidas na criação técnica, 
tecnológica e inovação de produtos da SAE, em relação a 
aplicabilidade na prática profissional, social e das 
organizaçõe de saúde. 

Quadro 2: Áreas temáticas de cada professor orientador. 
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Linha 2. Redes de atenção à saúde e gestão do cuidado de enfermagem: Abrange 
intervenções para fortalecimento das redes, atenção no contexto do Sistema Único de 
Saúde, das políticas públicas e da gestão do cuidado de enfermagem nos diferentes 
cenários de prática. Engloba intervenções para o fortalecimento de processos 
organizacionais e avaliação das tecnologias em saúde. 

Orientadores Áreas temáticas 

Adriana Aparecida Paz 

Saúde do trabalhador; Gestão do cuidado; 
Educação em enfermagem; Vigilância em saúde; 
Aplicativos Móveis; Tecnologias em saúde. 
Vagas Edital CAPES/COFEN:  
1. Aprimorar o conhecimento técnico-científico e 
especializado dos enfermeiros para a 
aplicabilidade da SAE nas organizações de saúde 
por meio de recursos didáticos e cursos de 
formação profissional. 
2. Fomentar o desenvolvimento do raciocínio 
clínico e do registro eletrônico do processo de 
enfermagem (diagnósticos, resultados e 
intervenções) pelo enfermeiro. 

Alisia Helena Weis 

Processo de trabalho em saúde e enfermagem; 
Avaliação dos serviços de atenção primária à 
saúde; Atributos da atenção primária à saúde; 
Tecnologias em saúde. 

Ana Cristina Wesner 

Psicoeducação para pacientes e familiares com 
transtornos mentais. Práticas de cuidado em 
saúde mental nas diferentes etapas do ciclo vital. 
Saúde mental na atenção primária, secundária e 
terciária. Atenção à saúde do indivíduo e da 
família em sofrimento psíquico.  

Annie Jeanninne Bisso Lacchini 

Reinserção social do indivíduo em sofrimento 
psíquico e sua família; Saúde Mental na Atenção 
Básica; Políticas Públicas em Saúde Mental; 
Cuidado em Saúde Mental no uso e abuso de 
crack, álcool e outras drogas; Atenção à saúde do 
indivíduo em sofrimento psíquico e sua família. 

Carine Raquel Blatt 

Avaliação de Serviços de Saúde, Avaliação 
Econômica em Saúde; Assistência ao paciente com 
doenças crônicas como Hipertensão, HIV, 
Tuberculose, Transplante e Hepatite C. 
Vagas Edital CAPES/COFEN 
Promover a comunicação efetiva dos profissionais 
de enfermagem, em uma mesma linha de 
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cuidado, criando fluxos e protocolos assistenciais 
seguros ao paciente/família, equipe de 
enfermagem e de saúde. 

Graciele Fernanda da Costa Linch 

Processo de Enfermagem e Taxonomias (NANDA-I, 
NIC, NOC); Qualidade de Registros de 
enfermagem; Registro eletrônico em Saúde; 
Avaliação e Indicadores de qualidade com foco 
nos Registros; Adaptação e Validação de Escalas 
de Enfermagem; Informática em Saúde; Produção 
de vídeos.  
Vagas Edital CAPES/COFEN 
1. Aprimorar o conhecimento técnico-científico e 
especializado dos enfermeiros para a 
aplicabilidade da SAE nas organizações de saúde 
por meio de recursos didáticos e cursos de 
formação profissional. 
2. Realizar ações coordenadas na perspectiva da 
integração ensino-serviço para implantação, 
implementação e consolidação da SAE, 
fortalecendo a produção de conhecimento com 
aplicabilidade na enfermagem. 

Quadro 2: Áreas temáticas de cada professor orientador. 
 
 

Leia-se: 

As áreas temáticas de cada professor orientador para vagas regulares estão descritas no Quadro 

2. 

Área de Concentração: Enfermagem 
Linha 1. Práticas inovadoras e tecnologias de enfermagem na atenção à saúde: Propõe-se a 
instrumentalizar o processo de cuidar, considerando seus aspectos históricos, 
contemporâneos e éticos. Abrange o desenvolvimento, a utilização e/ou inovação de 
recursos tecnológicos e modelos do processo de cuidar nas diferentes etapas do ciclo vital. 
Orientadores Áreas temáticas 

Emiliane Nogueira de Souza 

Doenças crônicas não transmissíveis – cardiovasculares; 
Processo de enfermagem e taxonomias (NANDA-I, NIC, 
NOC); Cuidado de enfermagem e processos em 
intensivismo; Tecnologia da informação e comunicação 
no cuidado à saúde. 
Aprimorar o conhecimento técnico-científico e 
especializado dos enfermeiros para a aplicabilidade da 
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SAE nas organizações de saúde por meio de recursos 
didáticos e cursos de formação profissional. 
Fomentar o desenvolvimento do raciocínio clínico e do 
registro eletrônico do processo de enfermagem 
(diagnósticos, resultados e intervenções) pelo 
enfermeiro. 

Eliane Rabin 

Atenção integral a mulher com câncer ginecológico e 
família; consulta de enfermagem e a sistematização da 
assistência; pesquisa tecnológica; práticas integrativas, 
complementares e espiritualidade; grupos. 
Realizar ações coordenadas na perspectiva da integração 
ensino-serviço para implantação, implementação e 
consolidação da SAE, fortalecendo a produção de 
conhecimento com aplicabilidade na enfermagem. 

Filipe Santana da Silva 

Aplicação da tecnologias computacionais em problemas 
da saúde e da enfermagem; Processamento, análise e 
interpretação de dados em saúde utilizando 
terminologias e ontologias biomédicas; Padrões para 
Interoperabilidade em Saúde; Saúde Móvel; eSaúde; 
Sistemas de Informação; Protocolos e diretrizes para a 
enfermagem para a aplicação em Telessaúde; Tele-
enfermagem; Informática em Saúde para a Saúde 
Pública; Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-
RES); Estratégias centradas no paciente. 

Karin Viegas 

Protocolos e diretrizes clínicas; Pesquisa tecnológica 
(aplicativos e software); Pesquisa implementação; 
Envelhecimento; Doenças crônicas não transmissíveis. 
Aplicação e avaliação de tecnologias em saúde; 
emergência; trauma. 
Promover a comunicação efetiva dos profissionais de 
enfermagem, em uma mesma linha de cuidado, criando 
fluxos e protocolos assistenciais seguros ao 
paciente/família, equipe de enfermagem e de saúde. 

Rita Catalina Aquino Caregnato 

Educação na área da saúde; Centro Cirúrgico e  
Centro de Material e Esterilização; Controle e Prevenção 
de Infecções; Cuidado de enfermagem e processos em 
intensivismo; Enfermagem perioperatória; Segurança do 
paciente na assistência hospitalar. 
Difundir as estratégias empreendidas na criação técnica, 
tecnológica e inovação de produtos da SAE, em relação a 
aplicabilidade na prática profissional, social e das 
organizaçõe de saúde. 
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Quadro 2: Áreas temáticas de cada professor orientador. 
 
 

Linha 2. Redes de atenção à saúde e gestão do cuidado de enfermagem: Abrange 
intervenções para fortalecimento das redes, atenção no contexto do Sistema Único de 
Saúde, das políticas públicas e da gestão do cuidado de enfermagem nos diferentes 
cenários de prática. Engloba intervenções para o fortalecimento de processos 
organizacionais e avaliação das tecnologias em saúde. 

Orientadores Áreas temáticas 

Adriana Aparecida Paz 

Saúde do trabalhador; Gestão do cuidado; 
Educação em enfermagem; Vigilância em saúde; 
Aplicativos Móveis; Tecnologias em saúde. 
Aprimorar o conhecimento técnico-científico e 
especializado dos enfermeiros para a 
aplicabilidade da SAE nas organizações de saúde 
por meio de recursos didáticos e cursos de 
formação profissional. 
Fomentar o desenvolvimento do raciocínio clínico 
e do registro eletrônico do processo de 
enfermagem (diagnósticos, resultados e 
intervenções) pelo enfermeiro. 

Alisia Helena Weis 

Processo de trabalho em saúde e enfermagem; 
Avaliação dos serviços de atenção primária à 
saúde; Atributos da atenção primária à saúde; 
Tecnologias em saúde. 

Ana Cristina Wesner 

Psicoeducação para pacientes e familiares com 
transtornos mentais. Práticas de cuidado em 
saúde mental nas diferentes etapas do ciclo vital. 
Saúde mental na atenção primária, secundária e 
terciária. Atenção à saúde do indivíduo e da 
família em sofrimento psíquico.  

Annie Jeanninne Bisso Lacchini 

Reinserção social do indivíduo em sofrimento 
psíquico e sua família; Saúde Mental na Atenção 
Básica; Políticas Públicas em Saúde Mental; 
Cuidado em Saúde Mental no uso e abuso de 
crack, álcool e outras drogas; Atenção à saúde do 
indivíduo em sofrimento psíquico e sua família. 

Carine Raquel Blatt 

Avaliação de Serviços de Saúde, Avaliação 
Econômica em Saúde; Assistência ao paciente com 
doenças crônicas como Hipertensão, HIV, 
Tuberculose, Transplante e Hepatite C. 
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Promover a comunicação efetiva dos profissionais 
de enfermagem, em uma mesma linha de 
cuidado, criando fluxos e protocolos assistenciais 
seguros ao paciente/família, equipe de 
enfermagem e de saúde. 

Graciele Fernanda da Costa Linch 

Processo de Enfermagem e Taxonomias (NANDA-I, 
NIC, NOC); Qualidade de Registros de 
enfermagem; Registro eletrônico em Saúde; 
Avaliação e Indicadores de qualidade com foco 
nos Registros; Adaptação e Validação de Escalas 
de Enfermagem; Informática em Saúde; Produção 
de vídeos.  
Aprimorar o conhecimento técnico-científico e 
especializado dos enfermeiros para a 
aplicabilidade da SAE nas organizações de saúde 
por meio de recursos didáticos e cursos de 
formação profissional. 
Realizar ações coordenadas na perspectiva da 
integração ensino-serviço para implantação, 
implementação e consolidação da SAE, 
fortalecendo a produção de conhecimento com 
aplicabilidade na enfermagem. 

Quadro 2: Áreas temáticas de cada professor orientador. 
 

 

5. Os demais itens do Processo Seletivo mantêm-se inalterados. 

 

 

Porto Alegre, 12 de agosto de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Graciele Fernanda da Costa Linch 
Coordenadora do PPGENF 

 
Prof. Dra. Márcia Giovenardi 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 


