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PROTOCOLO DE OFERTA DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

➢ AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE PROTOCOLO SERÃO A BASE PARA GERENCIAMENTO DO 
CURSO/ATIVIDADE NA FADESP. FAVOR FORNECÊ-LAS COM A MÁXIMA PRECISÃO. 

 

Instituto: Ciências da Saúde 
Faculdade: Enfermagem 
Coordenador: Amariles Maria das Graças Ferreira Pacheco 
Telefones: (91) 3201 6843 
E-mail: mari@ufpa.br 

Site do curso/evento/atividade: 
Localização da Secretaria do curso (bloco, sala, etc): Av. Geberalíssimo 
Deodoro, N.º 01, Umarizal, CEP 66.050-160, Belém-PA 
 
Nº Registro SIEX (dado obrigatório*): 
*exceto para cursos de Especialização 

 

1- INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Nome do Projeto Especialização em Enfermagem em Urgência e Emergência com Ênfase em Trauma 

Tipo 
 

( X ) Curso  (   ) Evento  (   ) Atividade  
 

 

Nível 
 

(   )  Iniciação (   )  Atualização (   ) Aperfeiçoamento (   )  Qualificação ( X ) Especialização  

Objetivo 

✓ GERAL: 
Aprimorar os conhecimentos técnico–científicos, instrumental e gerencial, a partir          
de proposta metodológica própria da profissão, para assistência junto a clientes   
criticamente enfermos que requeiram cuidados e tratamentos intensivos  
humanizados; 

✓ ESPECÍFICOS: 
Qualificar os enfermeiros envolvidos em todas as dimensões assistenciais às urgências e 
emergências. 
Aprimorar o processo de classificar o atendimento às Urgências e Emergências; 
Ampliar o campo de atuação dos enfermeiros no mercado de trabalho. 

Pré-requisitos 
Diploma de Graduação em Enfermagem, Declaração de está cursando o último semestre de 
Graduação em enfermagem 

Público-alvo (   ) Turma fechada  
Especificar público-alvo: Enfermeiros, Alunos do último semestre do Curso de Graduação em 

Enfermagem 

Período de realização do curso, 
dias da semana e horários de 
cada turma. 
 
(   )  Curso à distância * 
 
 

 

Turma: 1 De 26/Abril/2021 à 
30/Setembro/2022 

Dias e Horário: 2ª a 6ª, de 18 às 22 h 

Turma: 2 De ___/___/___ a ___/___/___ Dias e Horário: 

Acrescente as demais turmas, se houver: Dias e Horário: 

(   ) início não definido* 
*INFORMAR PERÍODO PREVISTO 
De ___/___/___ a ___/___/___ 

* MÓDULOS PRESENCIAIS: 
(informar quantidade, datas das realizações) 

Local de realização 
(   )  Curso à distância* 
(   ) Local não definido 

Fornecer dados completos (Unidade, Departamento, bloco, andar, sala, etc): 
Instituto de Ciências da Saúde / Faculdade de Enfermagem / Secretaria de Pós-Graduação / 
Av. Generalíssimo Deodoro, 1, Umarizal, CEP: 66.050-160, Belém-PA 
* Em caso de curso a distância informar site da plataforma do curso. 

 

Carga-horária 
1) carga-horária teórica: 

  480 hs  
2) carga-horária prática: 

120 hs       
Carga-horária total (1+2): 

600 h 
 

Forma de realização 
 

( X ) presencial  (   ) à distância  (   ) semi-presencial (parte presencial e parte à distância) 

Período de inscrições 
/cadastramento no site 
(   ) não haverá inscrição para 
seleção no site* 

Período que ficará disponível para os alunos se cadastrarem no site: 

Cadastramento:   Prorrogadas até 

05/Março/2021 
Seleção: 19/Março a 01/Abril/2021 

Local para realização da 
matrícula acadêmica e local para 
apresentação da documentação 

 

Instituto de Ciências da Saúde / Faculdade de Enfermagem / Secretaria de Pós-Graduação / 
Av. Generalíssimo Deodoro, 1, Umarizal, CEP: 66.050-160, Belém-PA (Enviar documentação 
via e-mail: epifanio@ufpa.br) 

Nº de vagas por turma 1) Nº de vagas pagas:  28 
 

2) Nº de Bolsas:  12 Total de vagas: 40 

Pessoa e local para o 
encaminhamento das solicitações 
de bolsas dos alunos 

Instituto de Ciências da Saúde / Faculdade de Enfermagem / Secretaria de Pós-Graduação / 
Av. Generalíssimo Deodoro, 1, Umarizal, CEP: 66.050-160, Belém-PA. 

Nº mínimo de alunos para a 
viabilização 

28 alunos pagantes 

RESERVADO À FADESP 
 

Projeto/Subprojeto: 
 

 
 

Código do curso: 
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Contato do Curso para ser 
divulgado no site 

Instituto de Ciências da Saúde / Faculdade de Enfermagem / Secretaria de Pós-Graduação / 
Av. Generalíssimo Deodoro, 1, Umarizal, CEP: 66.050-160, Belém-PA, Telefone: 3201 6843, 
3201 6821, contato com: Moises Mota, e-mail: epifanio@ufpa.br 

 

2 – INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSO SELETIVO 

(preencha este campo apenas se houver algum tipo de avaliação anterior à matrícula para selecionar 
os participantes do curso) 
* não obrigatório se o processo seletivo já tenha ocorrido, essas informações não serão divulgadas. 

(   ) já houve a seleção na secretaria do curso 

Valor da taxa de inscrição para seleção 
(X ) a ser arrecadado na FADESP  
(   ) Toda seleção será realizada na Secretaria do curso, incluindo 
arrecadação da taxa de inscrição. 

 

R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) 

   (   ) seleção gratuita 

Período de inscrições para a seleção De : Prorrogada, até 05/Março/2021 

Documentação que o aluno deve entregar na secretaria do curso 

para participar da seleção 

1- Formulário de inscrição preenchido;  

2- Documento de identidade (RG) e CPF (cópias); 

3- 01 foto 3X4; 

4- Diploma de Graduação em Enfermagem ou Declaração 

de Conclusão do Curso ou declaração de está cursando 

o ultimo semestre da graduação para os graduandos; 

5- Prova de quitação com o Serviço Militar para os 

candidatos brasileiros do sexo masculino; 

6- Titulo de eleitor, no caso de ser brasileiro comprovar em 

estar em dia com as obrigações eleitorais; 

7- O candidato deverá declarar que estar de pleno acordo 

com as normas contidas no presente Edital. 

8- Pagamento da taxa de inscrição. 

9- Curriculum vitae (Lattes) 

Local para inscrição da seleção, pessoa responsável e telefone de 

contato (será divulgado no site da FADESP) 

Instituto de Ciências da Saúde / Faculdade de Enfermagem 

/ Secretaria de Pós-Graduação / Av. Generalíssimo 

Deodoro, 1, Umarizal, CEP: 66.050-160, Belém-PA, 

Telefone: 3201 6843, 3201 6821, contato com: Moises 

Mota, e-mail: epifanio@ufpa.br 

Período de seleção 
 

De: 19/Março a 01/Abril/2021 

Procedimentos adotados para a seleção 

( X ) Prova Escrita 

( X ) Entrevista   

A)- PROCESSO SELETIVO PARA CANDIDATOS A 

BOLSA 

Prova escrita de conhecimento especifico na área da 

enfermagem em urgência e emergência, com aprovação do 

candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0 

(eliminatória) e entrevista. 

Prova escrita: 19/Março/2021 de 09 as 11 h 

Entrevista: 23/Março/2021 de 09 as 18 h 

 

B)- PROCESSO SELETIVO PARA COMUNIDADE 

GERAL 

Somente entrevista.  

Entrevista:  24/Março/2021 de 09 as 18 h 

  

O preenchimento das vagas seguirá a ordem de 

classificação dos candidatos, no caso de empate, terá 

preferência o de maior idade. 
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2 – INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSO SELETIVO 

(preencha este campo apenas se houver algum tipo de avaliação anterior à matrícula para selecionar 

os participantes do curso) 
* não obrigatório se o processo seletivo já tenha ocorrido, essas informações não serão divulgadas. 

Data de divulgação do resultado  Os resultados serão disponibilizados no dia 26/Março/2021 
a partir das 14:00 h no site da FADESP 
(www.fadesp.org.br). 
Serão aceitos recursos a partir de 26/Março/2021 e julgados 
até às 18 horas do dia 01/Abril/2021. 
 
 
 

Outras informações importantes: Da Matricula 
• A data de confirmação de matricula será realizada no 

período de 05 a 10/Abril/2021, conforme 
procedimento de matricula on line através do site da 
FADESP , para os candidatos aprovados. 

• Os candidatas que não se matricularem até às 17:00 

horas do último dia, serão considerados desistentes, 
sendo chamados os candidatos subsequentes, 
obedecendo a ordem de classificação os quais terão 72 
horas para matricula, seguindo-se chamadas 
sucessivas, até o início do Curso. 

 
 

 

 

 

3 – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE COBRANÇA 
 

Formas de pagamento do curso 
 

cursos ( X ) boleto bancário  
  

 

Valor do Curso 
(   ) já houve parte da arrecadação na secretaria 
do curso – Especifique:_____________ 

 

Total do Curso: R$ 
9.360,00 

 

Valor parcelado: 18 x R$ 520,00 
- Data de vencimento das parcelas: 10  
- Quantidade de boletos a emitir: 18  
- A partir do mês: Abril/2021 
- Vencimento do 1º boleto: até 10/Abril/2021 

Valor à vista: 
R$ 9.360,00 
 

 

Será praticado algum desconto ou valor especial? 
 

 

( X) não (   ) sim. Especifique: 
 

Valor da Matrícula/Inscrição 
( X ) já corresponde ao 1º boleto 
(    ) matrícula paga na secretaria do curso 

 

R$ 520,00 (   ) Valor pago separadamente 
(X ) incluído no valor total do curso 

(   ) não emitir boleto de matrícula 
(   ) emitir o boleto com vencimento:_______ 

Outras informações importantes:  

Contato (pessoa responsável, e-mail, telefone) para 
análises de pedidos de descontos e isenções de 
pagamentos: 

Instituto de Ciências da Saúde / Faculdade de Enfermagem / 
Secretaria de Pós-Graduação / Av. Generalíssimo Deodoro, 1, 
Umarizal, CEP: 66.050-160, Belém-PA. Profa Francilene da Luz Belo, 
3201 6843 E-mail: fbelo@ufpa.br 

 

 

4 – MINISTRANTES / INSTRUTORES / PALESTRANTES* 
*opcional, para divulgar no site. 

 

Pertencentes à UFPA 

Professor Titulação Lotação 

Andressa Tavares Parente Doutor Fac. de Enfermagem/UFPA 

Cláudia Ribeiro Menezes Mestre Fac. de Enfermagem/UFPA 

Chriscia Fernandes Damous Especialista SAMU/SESPA 

Esleane Vilela Vasconcelos Mestre Fac. de Enfermagem/UFPA 

Elisângela da Silva Ferreira Mestre Fac. de Enfermagem/UFPA 

Fernando Henrique Brandão Molento Mestre Instituto Evandro Chagas 

Francilene da Luz Belo Mestre Fac. de Enfermagem/UFPA 

Idelso de Jesus de Souza Leal Jr. Especialista Fac. de Enfermagem/UFPA 

Marília de Fátima Vieira de Oliveira Doutor Fac. de Enfermagem/UFPA 

Silvio Èder Dias da Silva Doutor Fac. de Enfermagem/UFPA 
 

IMPORTANTE: NO CASO DE MUDANÇAS NO CORPO DOCENTE APÓS A CONTRATAÇÃO DO CURSO PELO ALUNO, OS PROFESSORES 
INCLUÍDOS DEVERÃO TER CURRÍCULOS COMPATÍVEIS COM OS DOS QUE FORAM SUBSTITUÍDOS. 
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5 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS* 
*opcional, para divulgar no site 

 

Material didático 
 

( X ) não   (  ) sim Qual? ______________________________________ 
                (  ) incluído   
                (  ) não incluído. Onde adquirir?________________________ Valor: ________ 
 

 

Critérios para aprovação 
 

Freqüência mínima:   75 %   Pontuação mínima: 5,0 (Reg)        (   ) não há avaliação      
 

 

Certificado 
 

(  ) não    ( X) sim 
               (   ) Enviado pelo correio  (   ) Entregue no curso/evento 
               (   ) outro – Especificar:____________________________________ 
 

 

IMPORTANTE: O CERTIFICADO SÓ DEVERÁ SER ENTREGUE AO ALUNO QUE NÃO TIVER DÉBITO FINANCEIRO COM A FADESP 
 

 

 

6 – INFORMAÇÕES SOBRE DIVULGAÇÃO 
 

Dados da FADESP que devem ser 
informados no material de divulgação 
produzido 

- Site para inscrições e matrículas: www.fadesp.org.br, www.ufpa.br,  
www.ufpa.br/ics 

Divulgação feita pela FADESP sem 
ônus para o Projeto 

- Disponibilização de banner e página de inscrições no site da FADESP 
- Divulgação no Jornal da FADESP 
 

O Curso tem logomarca? (   ) sim   ( X ) não 
 

 

IMPORTANTE 
 

 ● Para que seja disponibilizado um banner eletrônico do curso ou evento no site da FADESP, a Coordenação deve enviar à 
FADESP, através de e-mail (wanessa@fadesp.org.br), o cartaz, logomarca ou outra imagem que possa ser aproveitada para este 

fim. O banner será disponibilizado em formato padrão estabelecido pela FADESP. 
 

● Os folders, cartazes e outras peças gráficas de divulgação deverão estar coerentes com o que for divulgado no site da FADESP. 
 

● Arquivos que precisam estar linkados no site da FADESP deverão ser enviados ao Setor de Projetos através de e-mail: Edital, 
formulário de inscrição específico, Bibliografia para seleção, Programa, Ementa das disciplinas, etc. 
● Qualquer alteração nos dados informados neste Protocolo deve ser informada à FADESP 
 em tempo hábil (pelo menos três dias úteis antes do início do curso) para que os alunos matriculados sejam devidamente 
comunicados. 
 
 

 

 

Responsável pelas informações: 

Telefone(s):  Moisés Epifânio Mota           Fax:   3201 6843 / 6821          E-mail: epifanio@ufpa.br 

 

 

 

Assinatura Coordenador: Francilene da Luz Belo        Data: 11 / 02 /2020. 
 

 

OBS: Enviar este formulário para o e-mail: ________________________ 

 

http://www.fadesp.org.br/
http://www.ufpa.br/
http://www.ufpa.br/ics

