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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Coordenadoria de Pós-Graduação 

 
EDITAL 24/2013-PROPEP/UFAL  

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM – PRIMEIRO SEMESTRE DE 
2014 

Alterações incluídas conforme publicações da retificação em 10.10.2013. 

 

 

ONDE SE LÊ:  

 

Art. 5º Os candidatos deverão entregar, no período estabelecido no Art. 2º e no horário 
estipulado no Art. 3º deste Edital, os seguintes documentos:  
 
I. Formulário de inscrição obtido na Secretaria do PPGENF-Mestrado;  

II. 02 (duas) fotos 3x4;  

III. Cópias autenticadas de documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF, comprovante 
das obrigações militares para homens, Título de Eleitor e comprovante de quitação com a 
Justiça Eleitoral para brasileiros; Registro Nacional de Estrangeiros ou Passaporte para 
estrangeiros, Certidão de Casamento para casos de alteração do nome constante na Carteira 
de Identidade;  

IV. Cópia autenticada do Diploma ou Certidão de conclusão ou Declaração de Conclusão de 
Curso de Graduação, emitida pela Instituição onde o título foi obtido ou, ainda, declaração de 
que o candidato é concluinte no semestre 2013.2 (com carimbo e assinatura do coordenador).  

V. Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação;  

VI. Uma cópia do Curriculum Vitae resumido e organizado, exclusivamente, de acordo com os 
critérios indicados no Barema - Item F - CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE CURRÍCULO (Barema) sendo 
esta cópia impressa, assinada, encadernada e com documentação comprobatória dos últimos 
05 (cinco anos).  

VII. Projeto de pesquisa em 3(três) vias estruturado com base no modelo da FAPEAL disponível 
em http://www.fapeal.br/Pesquisador/formularios-para-a-solicitacao-de-
fomento/demaismodalidades.doc/view, podendo ser expandido até 15 páginas.  

VIII. Certificado ou comprovante do Exame de Proficiência em Língua Inglesa (quando for o 
caso);  

IX. Termo de compromisso do candidato com o cumprimento do Programa ao qual está 
concorrendo, cujo modelo está disponível na Secretaria do PPGENF-Mestrado.  

 

LEIA-SE 

 

Art. 5º Os candidatos deverão entregar, no período estabelecido no Art. 2º e no horário 
estipulado no Art. 3º deste Edital, os seguintes documentos:  
 
I. Formulário de inscrição obtido na Secretaria do PPGENF-Mestrado;  

II. 02 (duas) fotos 3x4;  



Edital de Abertura n.º  24/2013 – PROPEP/UFAL Retificação 01 em 10 de outubro de 2013    P á g i n a  | 2 

 

III. Cópias autenticadas de documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF, comprovante 
das obrigações militares para homens, Título de Eleitor e comprovante de quitação com a 
Justiça Eleitoral para brasileiros; Registro Nacional de Estrangeiros ou Passaporte para 
estrangeiros, Certidão de Casamento para casos de alteração do nome constante na Carteira 
de Identidade;  

IV. Cópia autenticada do Diploma ou Certidão de conclusão ou Declaração de Conclusão de 
Curso de Graduação, emitida pela Instituição onde o título foi obtido ou, ainda, declaração de 
que o candidato é concluinte no semestre 2013.2 (com carimbo e assinatura do coordenador).  

V. Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação;  

VI. Uma cópia do Curriculum Vitae resumido e organizado, exclusivamente, de acordo com os 
critérios indicados no Barema - Item C.4.1 - CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE CURRÍCULO (Barema) 
sendo esta cópia impressa, assinada, encadernada e com documentação comprobatória dos 
últimos 05 (cinco anos).  

VII. Projeto de pesquisa em 3(três) vias estruturado com base no modelo da FAPEAL disponível 
em http://www.fapeal.br/Pesquisador/formularios-para-a-solicitacao-de-
fomento/demaismodalidades.doc/view, podendo ser expandido até 15 páginas.  

VIII. Certificado ou comprovante do Exame de Proficiência em Língua Inglesa (quando for o 
caso);  

IX. Termo de compromisso do candidato com o cumprimento do Programa ao qual está 
concorrendo, cujo modelo está disponível na Secretaria do PPGENF-Mestrado.  

 

 

 

Maceió, 10 de outubro de 2013 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Célia Alves Rosendo 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

 

  

Prof. Dr. Irinaldo Diniz Basílio Júnior 
Coordenador de Pós-Graduação/PROPEP/UFAL 

Prof.ª Dr.ª Simoni Plentz Meneghetti 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação/UFAL 

  


