
                           

 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM 

EM ESTOMATERAPIA – 11ª TURMA 

 

Prezados candidatos ao Curso de Especialização em Enfermagem em Estomaterapia, 

 

Seguem informações referentes ao processo seletivo do Curso de Especialização em 

Enfermagem em Estomaterapia:  

 

1 - Público Alvo: O curso destina-se aos enfermeiros que atuam ou pretendam atuar na 

área de Enfermagem em Estomaterapia. 

 

2 - Local de Realização do Curso: O curso será realizado no Núcleo de Tecnologias e 

Empreendedorismo em Enfermagem (NUTEE/ PROFAE), localizado na Universidade 

Estadual do Ceará - UECE, Campus do Itaperi, Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do 

Itaperi, Fortaleza – CE, CEP: 60.714-903. 

 

3 - Período de duração do Curso: 

Início: 07/2022          Término: 12/2023 

 

4 - Vagas: Estão ofertadas 47 (quarenta e sete) vagas. 

 

5 -  Período de inscrição: 09 a 20/05/2022. 

Valor: R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 

Documentação Necessária:  

- Curriculum Vitae (comprovado com cópias); 

- Cópia autenticada do Diploma de enfermeiro e histórico escolar; 

- 1 foto 3x4; 

- Cópia de documentos de identidade, CPF e comprovante de quitação do Coren; 

- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

 

 



6 -  Seleção: 06 a 10/06/2022. 

 

6.1 -  Processo de seleção:  

 

a) Prova escrita - Carta de intenção do candidato ao Curso de Especialização (caráter 

eliminatório). 

 

O candidato deverá elaborar uma redação dissertativa sobre sua intenção em cursar a 

especialização, assim como suas expectativas com relação ao curso e suas contribuições 

para a prática nos serviços e para a Enfermagem em Estomaterapia durante e após a 

conclusão do curso. A nota mínima para a aprovação será 7,0 (sete). 

 

Itens Pontuação 

Coerência de apresentação 2,0 

Capacidade de argumentação 2,0 

Percepção e disponibilidade para fazer o curso. 1,0 

Interesse pela temática 1,0 

Aplicabilidade e contribuições no cenário dos serviços de saúde e 
pesquisa 

2,0 

Normas ortográficas 2,0 

 

b) Análise de currículo - Nessa etapa, serão avaliadas formação acadêmica e trajetória 

profissional, cursos extracurriculares.  

 

Itens Pontuação 

Experiência profissional  0,25 por semestre 

Experiência profissional em estomaterapia  0,5 por semestre 

Curso extracurricular na área de saúde com carga horária menor 
ou igual a 40h  

0,1 por curso 

Curso extracurricular na área de estomaterapia com carga horária 
maior de 40h  

0,2 por curso 

Participação em jornadas e congressos na área de saúde  0,1 por evento 

Participação em jornadas e congressos na área de estomaterapia  0,2 por evento 

Trabalhos apresentados em jornadas e congresso na área de 
saúde  

0,2 por trabalho 

Trabalhos apresentados em jornadas e congresso na área de 
estomaterapia  

0,4 por trabalho 

Artigo cientifico publicado em periódicos indexados Qualis A ou B  
0,5 e 0,25 por artigo 
para Qualis A e B, 
respectivamente 

Artigo cientifico publicado em periódicos indexados Qualis C 0,1 por artigo 

 

7 - Período de matrícula: 13 a 17/06/2022. 

Valor: R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais). 

 

 



8 – Investimento: O investimento do Curso perfaz o valor de $13.400,00 o que poderá ser 

dividido em até 20 parcelas.  

 

9. Prazo de Recurso: O prazo de recurso de decisão da Comissão de Seleção será de 24 

(vinte e quatro) horas, a contar do momento da publicação dos resultados. 

 

10 - Não haverá devolução de taxas e mensalidades sob qualquer alegação. 

 

                                           Fortaleza/CE, 10 de maio de 2022. 

 

 

 

LOCAL DAS AULAS:  

- Núcleo de Tecnologia/CT - (PROFAE) 

Av. Silas Munguba, 1700 – Campus do Itaperi 

Dias das aulas teóricas – sextas-feiras, à noite, e sábados, pela manhã e à tarde, 

quinzenalmente. 

- Os estágios ocorrerão de segunda a sexta-feira. 

 

Dados Bancários/Especialização 

Caixa Econômica Federal 
Agência: 1956 
Conta corrente: 925-9 -  Operação:003 
Favorecido:ABEN-Ceará 
CNPJ: 33.989.468/0008-86 (PIX) 
E-mail: abenceara@gmail.com 
OBS. Efetuar depósito identificado 

 

 

  


