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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE SAÚDE 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS E PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE 

 

 

EDITAL Nº 04/2017 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS E PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE – 2017 

  

 

A Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte torna pública a abertura das 

inscrições para o processo seletivo referente ao CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

CUIDADOS E PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE, ao qual poderão se submeter os 

profissionais portadores de diploma de curso superior na área da saúde e/ou profissionais portadores 

de diploma de curso superior com atuação profissional na promoção da saúde.  

  

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. Período: 12 a 30/04/2017; 

1.2. Local: Os candidatos deverão fazer a inscrição on-line através do site www.sigaa.ufrn.br, 

clicando no link LATO SENSU, posteriormente, no link PROCESSOS SELETIVOS e, após, 

procurar o processo seletivo denominado EDITAL Nº 04/2017 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

CANDIDATOS CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS E PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS EM SAÚDE. No ato da inscrição por meio do site, em campos específicos 

disponibilizados via questionário, o candidato deverá anexar os documentos conforme orientação 

disposta no item seguinte (1.3); 

1.3. Envio de documentos necessários à inscrição: O candidato deverá proceder com o envio on-line 

de toda a documentação necessária. Nenhum documento deverá ser entregue presencialmente ou 

por meio físico. Os documentos anexados devem estar no formato PDF. Importante identificar cada 

um dos arquivos anexados com nome correspondente ao seu conteúdo seguido da identificação do 

candidato (ex.: Currículo João Braz; Foto João Braz; Identidade João Braz; etc.);  

 

Documentos necessários:  

I – Formulário de inscrição devidamente preenchido através do site www.sigaa.ufrn.br (lado 

esquerdo da página – lato sensu – processo seletivo) assinado pelo candidato ou procurador 

constituído na forma da Lei; 

II – Currículo em formato livre com cópia dos devidos documentos comprobatórios; 

III – Cópia do diploma de graduação de curso superior legalmente reconhecido pelo Ministério da 

Educação e do Desporto (se estrangeiro, devidamente validado) ou declaração de conclusão do 

curso concedido pela respectiva Coordenação de Curso da Instituição;  
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IV – Histórico escolar do curso de Graduação; 

V – Uma foto 3x4; 

VI – Cópia do documento de identidade e CPF;  

VII – Prova de quitação eleitoral;  

VIII – Prova de quitação com o serviço militar para o candidato brasileiro do sexo masculino; 

IX – Cópia do passaporte e visto de permanência para os candidatos estrangeiros; 

X – Carta de Intenção. 

 

2. DAS VAGAS 

  

2.1 São dispostas 40 vagas para a comunidade, sendo até 4 vagas reservadas para servidores 

efetivos e ativos do quadro da UFRN, portadores do diploma de curso superior.  

 

3. DO CURSO 

  

3.1. Duração: O curso terá 390 horas-aula presenciais em caráter obrigatório e frequência mínima 

de 75% por disciplina.  

3.2. Período e Periodicidade: O curso funcionará com aulas as quintas e sextas, no período da tarde 

e noite, e aos sábados no período da manhã e da tarde, uma vez por mês. O calendário de atividades 

será divulgado por ocasião da matrícula do curso. 

  

4. DA SELEÇÃO 

  

4.1 O processo seletivo ocorrerá entre os dias 12/04 a 24/05/2017 e consistirá de duas etapas, com 

pesos iguais:  

1ª. Etapa: Análise da Carta de Intenção, peso 60%. 

2ª. Etapa: Análise curricular, onde serão avaliadas a experiência acadêmica e a experiência 

profissional do candidato, peso 40%.  

4.2. A média final do candidato é expressa em valores de uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), com 

caráter classificatório por ordem decrescente, sendo considerados aprovados aqueles que obtiverem 

as melhores notas até o preenchimento das vagas ofertadas neste Edital.  

4.3. A nota final (NF) do candidato será calculada da seguinte forma:  

NF = NE1 x 0,6 + NE2 x 0,4  

NE1 – Nota da Etapa 1 – Análise Carta de Intenção  

NE2 – Nota da Etapa 2 – Análise curricular  

O resultado da seleção será divulgado no dia 24/05/2017. 
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5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

  

Em caso de empate no resultado final, terá preferência:  

a) maior nota na análise curricular;  

b) a ordem de inscrição.  

  

6. TAXA DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADES 

  

Taxa de inscrição no processo seletivo no valor de R$ 60,00 a ser efetivada até o dia 05/05/2017. O 

comprovante do pagamento da GRU deverá ser encaminhando à coordenação do curso até as 18h 

do dia 24/04/2017, via e-mail: cuidadosepraticas2017@gmail.com 

16 (dezesseis) parcelas mensais de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais);  

O pagamento da primeira mensalidade, para os alunos aprovados no processo seletivo e 

devidamente matriculados deverá ser realizado até o dia 10/05/2017; 

  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Os resultados de cada uma das etapas do processo seletivo serão publicados, obrigatoriamente 

antes da aplicação da etapa seguinte, na página eletrônica pública do programa via SIGAA. 

7.2 Do resultado de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso devidamente 

fundamentado, no prazo de até dois (2) dias úteis a contar da publicação do resultado da etapa. Na 

hipótese do recurso não ser analisado e decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao 

candidato, a sua participação na mesma sub judice. 

7.3 A matrícula dos alunos aprovados será realizada entre os dias 29/05/2017 a 31/05/2017, na sala 

da Secretaria da Direção Geral da Escola de Saúde, das 8h às 11:30h e das 14h às 20h; 

7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Especialização em Cuidados 

e Práticas Integrativas em Saúde. 

 

8. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

Data Fase Procedimento 

12/04 a 

30/04/2017; 
Inscrições 

Acessar www.sigaa.ufrn.br > lato sensu > processos 

seletivos > PROCESSO SELETIVO EM 

CUIDADOS E PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM 
SAÚDE 

Até 

05/05/2017 

Envio de comprovante de 

pagamento da Taxa de 

Inscrição 

Pagamento da taxa de inscrição por meio de GRU 

(Guia de recolhimento da União; 

Envio de comprovante de pagamento de taxa de 

inscrição via e-mail: 

cuidadosepraticas2017@gmail.com 

02/05/2017 a Análise Carta de Intenção Comissão de Avaliação 

mailto:cuidadosepraticas2017@gmail.com
http://www.sigaa.ufrn.br/
mailto:cuidadosepraticas2017@gmail.com
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11/05/2017 (Etapa 1) 

12/05/2017 Resultado Etapa 1 
Divulgação na fanpage, quadro de avisos da 

ESUFRN; 

15 a 

16/05/2017 
Recurso Interposição de Recursos Etapa 1 

15/05/2017 e 

18/05/2017 
Análise curricular (Etapa 2) 

Divulgação na fanpage, quadro de avisos da 

ESUFRN; 

19/05/2017 Resultado Etapa 2 
Divulgação na fanpage, quadro de avisos da 

ESUFRN;  

22 e 

23/05/2017 
Recurso Interposição de Recursos Etapa 2 

24/05/2017 Resultado final 
Divulgação na fanpage, quadro de avisos da 

ESUFRN; 

25 e 

26/05/2017 
Recurso Interposição de Recursos Resultado Final 

29 a 

31/05/2017  

Matrícula dos alunos no 

curso 

Presencial, das 8h às 12h, 14h às 17h e das 19h às 

22h na Secretaria da Direção Geral 

Até o dia 

10/06/2017 

Pagamento da primeira 

mensalidade 

Por meio de GRU (Guia de recolhimento da União) a 

ser entregue aos alunos após a efetivação da 

matrícula; 

 

 

9. DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA DA ESPECIALIZAÇÃO 

 

DISCIPLINAS C.H. 

Abordagem Metodológica Humanescente  30 

Práticas Corporais Transdisciplinares I  15 

Princípios Quânticos na Saúde 15 

Políticas de PIC e Gestão de Serviços 15 

Corporeidade e multidimensionalidade humana 15 

Práticas Corporais Transdisciplinares II  15 

Medicina Antroposófica 15 

Medicina Tradicional Chinesa 15 

Termalismo e Crenoterapia 15 

Fitoterapia  15 

Homeopatia 15 

Terapia Comunitária Integrativa 15 

Radiestesia e geoterapia  15 

O processo de produção do conhecimento em PIC  30 

Cromoterapia 15 

Práticas contemplativas/meditação 15 

Reiki (iniciação 1) 15 

Fundamentos da Nutrição Funcional 15 

Processo de trabalho em PICS 15 
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Tanatologia e Espiritualidade 15 

Aromaterapia 15 

Terapia Floral 15 

Fechando o ciclo no TCC  30 
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Anexo A – Tabela de Pontuação para a Análise Curricular  

Quesito 
Pontos 

Na área do curso Em área correlata 

Graduação em curso reconhecido pelo MEC; 10 pontos 5 pontos 

Exercício em atividade profissional na promoção da 

saúde; 

10 pontos por semestre até o máximo de 

100 pontos 

Título de reconhecimento de mérito acadêmico em 

curso de graduação reconhecido pelo MEC; 
10 pontos 5 pontos 

  

O candidato que obtiver o maior número de pontos receberá nota 10,00 (dez) neste e os demais 

receberão notas na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), com duas casas decimais, com a aplicação de 

regra de três simples e baseando-se na maior pontuação verificada na análise da documentação 

apresentada por cada candidato. 

 

 

 

 

 

 

Anexo B – Tabela de Pontuação para a Análise Carta de Intenção 

Quesito Pontos 

Coerência e coesão textual, com uso correto da Língua Portuguesa; Até 2,5 pontos 

Utilização dos conteúdos, evidenciando a compreensão do tema objeto da pós-

graduação; 
Até 2,5 pontos 

Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa; Até 2,5 pontos 

Articulação adequada do objetivo profissional e das expectativas futuras com 

a pós-graduação. 
Até 2,5 pontos 

 


