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Edital EE nº 08/2019 
 

International Collaboration of Nurse Scholars – ICoNS 
Summer School - Vilnius University, Lithuania – 13 a 19 de junho de 2019 

 

A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - EEUSP, integrante do 
International Collaboration of Nurse Scholars – ICoNS, anuncia a abertura de 
processo seletivo destinado a preencher 4 (quatro) vagas para o Summer School 
2019, a ser realizado na Vilnius University, Lithuania, entre 13 e 19 de junho de 
2019. 

 

1. DO SUMMER SCHOOL 

O Summer School propõe a formação de uma nova geração de pesquisadores 
globais em enfermagem por meio da educação em doutorado. 

O Programa será desenvolvido a partir das seguintes atividades e conteúdos: 

 Marco teórico de pesquisa; 

 Estrutura metodológica da pesquisa; 

 Questões éticas na pesquisa em ciências da saúde; 

 Escrita científica; e 

 Rede internacional de pesquisa. 

A participação no Summer School é gratuita, porém, as viagens e as acomodações 
são autofinanciadas. 

Na conclusão do Programa, aqueles que participaram com sucesso receberão um 
certificado de pesquisa internacional de enfermagem. 

 

2. DO OBJETIVO DO SUMMER SCHOOL 

Desenvolver uma rede colegiada de acadêmicos, pesquisadores e estudantes por 
um longo período, sustentável colaboração para compartilhar maneiras inovadoras e 
eficazes de realizar pesquisas em enfermagem, cuidados e promoção da saúde a 
partir de uma perspectiva internacional. 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO 

Alunos vinculados à EEUSP e matriculados no curso de doutorado dos Programas 
de Pós-Graduação da EEUSP. 

 

4. DOS REQUISITOS 

Para participar da seleção o aluno deve cumprir os seguintes requisitos: 
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4.1. Ser aluno vinculado à EEUSP e regulamente matriculado no curso de 
Doutorado dos Programas de Pós-Graduação da EEUSP. 

4.2. Ter prazo para depósito da tese a partir de julho de 2020. 

4.3. Alunos matriculados entre o 4º e o 6º semestre, na data de inscrição. 

4.4. Proficiência em inglês (compreensão e redação), a ser comprovada por meio de 
arguição e apresentação de abstract do artigo a ser desenvolvido no evento. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. A inscrição do candidato no processo seletivo será realizada no período 
estipulado no cronograma (item 8) e implicará o conhecimento e a aceitação integral 
das normas e das condições estabelecidas neste edital. 

5.2. A inscrição no processo seletivo poderá ser realizada de duas formas: 

5.2.1 Entre os dias 11 e 28 de fevereiro de 2019, das 8h às 17h, pela entrega 
no Serviço de Pós-Graduação da EEUSP do “Application for Registration - 
Summer School”, devidamente preenchido e assinado, inclusive pelo 
orientador, bem como dos documentos elencados no item 5.3 e os que 
comprovem o atendimento dos critérios descritos no item 6.3, no que couber; 

5.2.2 Pelo envio do “Application for Registration - Summer School”, 
devidamente preenchido e assinado, inclusive pelo orientador, bem como dos 
documentos elencados no item 5.3 e os que comprovem o atendimento dos 
critérios descritos no item 6.3, no que couber, todos digitalizados no formato 
“PDF”, ao e-mail do Serviço de Pós-Graduação da EEUSP – spgee@usp.br, 
com o assunto “Summer School 2019 - ICoNS”, de 11 de fevereiro até as 17h 
de 28 de fevereiro de 2019. 

5.3 Adicionalmente, o candidato deverá entregar/enviar (em inglês): 

5.3.1 Biografia de uma página, incluindo a área de pesquisa em que atua; 

5.3.2 Proposta incluindo: motivações e interesses em participar; experiências 
anteriores sobre questões de saúde global; e proposta de área de estudos 
sobre enfermagem internacional e saúde. 

5.4. O descumprimento das instruções para a inscrição acarretará a não efetivação e 
a consequente exclusão do candidato do processo seletivo. 

5.5 A EEUSP se isenta de quaisquer responsabilidades sobre inscrições via Internet 
não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

5.6. Não será aceita a adição de qualquer documentação após a data-limite para 
inscrição. 

5.7. Não serão validadas as inscrições que forem entregues incompletas ou 
efetuadas erroneamente ou não enviadas. 

mailto:spgee@usp.br
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5.8 O agendamento da arguição e da apresentação de abstract do artigo a ser 
desenvolvido no evento será divulgado no site http://www.ee.usp.br/site/, conforme 
cronograma (item 8). 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A Comissão de Pós-Graduação da EEUSP designará Comissão de Seleção, 
formada por 2 (dois) docentes e 1 (um) discente. 

6.2 A Comissão designada levará em conta os requisitos deste Edital para analisar 
as candidaturas dos alunos. 

6.3 A ordem de classificação dos alunos considerará os critérios abaixo: 

Critério Verificado Pontos 

Arguição e apresentação 
de abstract do artigo a ser 
desenvolvido no evento 

Nota atribuída pela Comissão de Avaliação 0 a 5 

Cumprimento da totalidade 
dos créditos em disciplinas 

Cumpriu 1 

Não cumpriu 0 

Produção científica desde 
o ingresso no Doutorado 

Publicação de artigo com o orientador 2 

Publicação em anais/artigo sem orientador 1 

Sem publicação 0 

Exame de Qualificação 
Aprovado 1 

Não realizado 0 

 

6.4 O resultado será divulgado no site http://www.ee.usp.br/site/, conforme previsto 
no cronograma (item 8). 

6.5 As vagas serão preenchidas seguindo a ordem de classificação e, em caso de 
desistência, serão convocados alunos da lista de espera. 

 

7. DA CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE MATRÍCULA 

7.1. O Serviço de Pós-Graduação da EEUSP enviará a documentação dos 
selecionados à Comissão Organizadora do Summer School, até 22 de março de 
2019. 

7.2. Em caso de desistência, o aluno deve comunicar e justificar por e-mail ao 
Serviço de Pós-Graduação da EEUSP - spgee@usp.br, até 20 de março de 2019. 

7.3. A vaga decorrente de desistência será transferida ao aluno melhor classificado 
da lista de espera. 

 

http://www.ee.usp.br/site/
http://www.ee.usp.br/site/
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8. DO CRONOGRAMA 

11/02 a 28/02/2019 Inscrição 

Até 08/03/2019 
Divulgação do agendamento para arguição e 
apresentação de abstract 

27/02 a 01/03/2019 

11 a 15/03/2019 
Arguição e apresentação de abstract 

11 a 15/03/2019 Análise das inscrições/arguições 

Até 18/03/2019 Divulgação do resultado 

Até 20/03/2019 Período de desistência 

22/03/2019 
Envio da documentação dos selecionados à 
Comissão Organizadora do evento 

13/06/2019 Início do Summer School 

19/06/2019 Término do Summer School 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O não atendimento das condições estabelecidas no presente Edital implicará a 
desclassificação do candidato, a qualquer tempo. 

9.2 A comunicação direta com o candidato será feita por meio do endereço 
eletrônico institucional da USP. 

9.3. A EEUSP não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de incorreção ou desatualização de seu endereço eletrônico, bem como 
por quaisquer outros problemas relacionados à sua conta pessoal de e-mail que 
impossibilitem a efetiva comunicação. 

9.4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos 
comunicados e demais publicações referentes a este processo seletivo. 

9.5. Informações não constantes do presente Edital deverão ser solicitadas 
exclusivamente pelo e-mail spgee@usp.br. 
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