CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
ENFERMAGEM EM ESTOMATERAPIA
(Reconhecido pelo WCET/USA e pela SOBEST)

1. Objetivos
 Capacitar

enfermeiros com conhecimentos e
habilidades para o cuidado de pessoas com estomias,
fístulas, feridas, incontinência anal e urinária, com a
implementação de experiências em cuidados
institucionais e domiciliares.

 Treinar enfermeiros, alunos do curso de
especialização, para aprimorar o nível de saúde
individual e coletiva das pessoas com estomias,
feridas, fístulas, incontinências e outras afecções que
requerem assistência do enfermeiro estomaterapeuta.
 Realizar

investigação científica na área da
Enfermagem em Estomaterapia, reconhecendo os
fatores determinantes no processo saúde-doença que
levam à ocorrência de feridas e incontinências,
assim como à construção de estomas respiratórios,
digestivos e urinários.

2. Público-alvo
O Curso de Especialização em Enfermagem em
Estomaterapia destina-se, exclusivamente, a
profissionais enfermeiros com graduação concluída,
regularmente inscritos junto ao Conselho Regional
de Enfermagem de sua área de atuação.

3. Inscrições
Período de Inscrição: 27/03 a 08/05/2019
Taxa de inscrição: R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais)
Local:- Núcleo de Tecnologia/NUTEE (PROFAE)
Av. Silas Munguba, 1700 – Campus do Itaperi
Fone: (85) 3101.9612 (Ana Vasconcelos)
Horários: 08:30 às 12:00/13:00 às 17:00

4. Documentação
• Original e cópia:
- Diploma de Curso de Graduação em Enfermagem
- Histórico Escolar de Curso de Graduação em
Enfermagem
- RG, CPF, Comprovante de residência
• Curriculum Vitae comprovado
• 01 foto (3x4) de frente e recente
• Comprovante de quitação do Coren
• Anteprojeto com, no máximo, 05 páginas (com o
tema relacionado à Enfermagem em Estomaterapia)

5. Etapas do Processo Seletivo
- 1ª Etapa (Eliminatória) - Prova Escrita 11/05/2019 (sábado/manhã)
- Divulgação dos resultados da 1ª etapa 24/05/2019
- 2ª Etapa (Classificatória) - Análise de
Currículo e de Anteprojeto – 27/05 a 07/06/19
Obs.: Anteprojeto com, no máximo, 05 páginas
(entrega no ato da inscrição), contendo:
- Introdução
- Objetivos
- Métodos
- Resultados esperados
- Referências
- Divulgação do resultado final – 10/06/2019

7. Vagas
Número de vagas: 35 (trinta e cinco)

8. Local das aulas
Local das aulas:
- Núcleo de Tecnologia/CT - (PROFAE)
Av. Silas Munguba, 1700 – Campus do Itaperi
Fone: (85) 3101.9612
Dias das aulas teóricas – sextas-feiras, à noite, e
sábados, pela manhã e à tarde, quinzenalmente.
Obs.:
- Os dias de aulas ministradas por professores de outros
estados acontecerão em dias da semana, sendo
informados com antecedência.
- Os estágios ocorrerão de segunda a sexta-feira.

9. Regimentação
RESOLUÇÃO n.º 01/2018 – CNE
RESOLUÇÃO C.E.P.E. n.º 931/2013 – CONSU/UECE
RESOLUÇÃO CONSU/UECE n.º 198/1999

10. Exigência para obtenção do título
- Elaboração e apresentação de Monografia.

11. Coordenação

Taxa de Matrícula: R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais)

- Enfa. ET Drª Maria Euridéa de Castro

Período de Matrícula: 11 a 21/06/2019

- Enfa. ET Drª Solange Gurgel Alexandre

Mensalidades: 20 parcelas de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais)
Obs.: Não serão devolvidas taxas de inscrição e
de matrícula em casos de desistência por parte do
aluno.

6. Início das aulas
Início das aulas: 05 e 06/07/2019

Informações sobre o curso:
Universidade Estadual do
Ceará/UECE
Núcleo de Tecnologias e
Empreendedorismo em
Enfermagem/NUTEE

Fone: (85) 3101.9612

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Departamento de Ensino Lato Sensu
Centro de Ciências da Saúde/CCS

Curso de Especialização
em Enfermagem
em Estomaterapia
Reconhecido pela World Council Enterostomal
Terapists (WCET) e Associação Brasileira de
Estomaterapia (SOBEST)
Promoção
Universidade Estadual do Ceará/UECE
Local de Execução
Núcleo de Tecnologia de Empreendedorismo em
Enfermagem/NUTEE

Parceria: Associação Brasileira de
Enfermagem/ABEn

