
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – PPGENF 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -

MPEAPS 
 
RESPOSTA AO RECURSO DA CANDIDATA MARISA GOMES DOS SANTOS 
Referente ao processo seletivo do EDITAL Nº 01/2020/PPGENF 
 
        Com relação a pontuação atribuída ao desempenho acadêmico do Anexo III-
Critérios para pontuar os currículos dos candidatos, as comprovações apresentadas 
sobre a realização das atividades acadêmicas foram relacionadas ao item e) participação 
em projetos de pesquisa no qual a candidata comprova a participação no Projeto 
intitulado: “ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: VISÃO DOS ESTUDANTES DO 
CURSO DE ENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL”, foi considerado 0,3, pois 
foi comprovado apenas um projeto de pesquisa.  
        Com relação a declaração apresentada como participante “pesquisadora” em 
Projeto de Extensão, foi aceita como comprovação de participação conforme item g) 
participação em projetos ou programas de extensão, valendo 0,2 pontos por ser 
indicado como projeto de extensão, mesmo que na indicação do nome do responsável 
pelo projeto conste “Coordenadora do Projeto de Pesquisa” e não de Extensão. Sendo 
assim, no critério Desempenho acadêmico a candidata atingiu 0,5 pontos. 
        Com relação as atividades profissionais, todas as comprovações por tempo de 
serviço foram consideradas: declaração relacionada ao item a) atividade profissional 
como enfermeiro comprovada (2 anos e 5 meses), equivalente 7,25 pontos; o item f) 
supervisão de estágio de aluna de graduação (como enfermeiro), equivalente a 0,5 
pontos conforme declaração apresentada e; o item h) aprovação em concurso público 
(1 ponto). Sendo assim no critério Atividades profissionais a candidata atingiu 8,75 
pontos. 
Com relação as Atividades Científica não houve questionamentos. 
Frente ao exposto, a nota atribuída na 2º etapa do referido processo seletivo, 
permanece a mesma, ou seja, 0,33. 
 
 
Respeitosamente, 
 

Chapecó, 23 de julho de 2020. 
 
 
 

 
Denise Antunes de Azambuja Zocche 

Presidente da Comissão de Seleção do EDITAL 010/2020/Direção Geral/UDESC Oeste 
Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde. 


