MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
“Especialização em Assistência Interdisciplinar em Saúde Mental Infantojuvenil”

EDITAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
(ESPECIALIZAÇÃO) EM ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE
MENTAL INFANTOJUVENIL

1. Da organização geral:
a) Unidade Proponente: Instituto de Ciências da Saúde, Curso de
Enfermagem.
b) Portarias e resoluções de aprovação do curso:




RESOLUÇÃO CONSEPE N°. 67, DE 24 DE SETEMBRO DE
2018: Aprovação do Programa de Pós Graduação Lato Sensu em
Assistência Interdisciplinar em Saúde Mental Infantojuvenil do
Curso de Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde (Campus
Universitário de Sinop);
Tramitação de acordo com Resolução CONSEPE 55/ 2014.

c) Objetivo do curso: qualificar profissionais das áreas da saúde,
biológicas e humanas para ampliar o alcance das políticas
públicas nacionais de assistência a criança e ao adolescente
portador de transtorno mental/ dependente de álcool e/ou outras
drogas, em âmbito interdisciplinar e intersetorial.

2. Das disposições preliminares:
a) Especificidades do processo seletivo: o processo seletivo inclui
apresentação de documentos exigidos, conclusão do nível de
graduação e apresentação de uma carta de expressão de
interesse em que conste a área de trabalho atual do candidato, sua
relação com o tema da especialização e a descrição de seu
interesse em cursar a pós-graduação.
b) Referência de horário oficial: horário oficial de Mato Grosso
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c) Datas importantes:


Inscrições on line OU presenciais OU via
Correios: 05 de novembro a 10 de fevereiro de
2019.



Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas:
12 de fevereiro de 2019.



Período para recurso: 13 de fevereiro de 2019



Divulgação do resultado final: 14 de fevereiro de
2019.



Matrícula: 18 de fevereiro a 07 de março de 2019



Desenvolvimento do curso: 09 de março de 2019
a 13 de março de 2021.

3. Do público-alvo:
Portadores de diploma de ensino superior fornecido por entidades oficiais,
reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação, nas áreas de ciências biológicas,
saúde, assistência social, direito, psicologia, educação, filosofia, teologia, entre
outras que possam se relacionar à temática.

4. Do número de vagas:
a) Total de vagas: 54 vagas para alunos pagantes e 6 vagas sem ônus
para bolsistas (ver item b).
b) Das vagas sem ônus: 10% (dez por cento) das vagas do curso
serão preenchidas por alunos bolsistas (mínimo de 5% para
carentes e 5% para servidores), conforme aprovação no processo
seletivo.

5. Do investimento:
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O curso tem custo individual de oito mil, setecentos e cinquenta reais (R$ 8.750,00),
a serem parcelados em vinte e cinco (25) mensalidades de trezentos e cinquenta
reais (R$ 350,00).

6. Das inscrições para o processo seletivo:
a) Orientações e procedimentos a serem seguidos:
As inscrições poderão ser realizadas on line, pessoalmente, junto à Secretaria do
Curso de Pós Graduação em Assistência Interdisciplinar em Saúde Mental
Infantojuvenil, SALA 1, BLOCO das COORDENAÇÕES (Secretaria da Pósgraduação) com a secretária Maryana Meyer, ou encaminhadas por correio, desde
que postadas até o dia 10 de fevereiro de 2019.
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, em um
envelope lacrado.
 Cópia do RG e CPF;
 Cópia da certidão de nascimento ou casamento, em caso de alteração de sobrenome;
 Cópia do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido no país ou declaração
de conclusão expedida pelo órgão responsável pelo registro escolar da instituição;
 Histórico escolar da graduação;
 Quando tratar-se de diploma obtido no exterior apresentar: Cópia do diploma de
conclusão de curso de graduação revalidado por instituição nacional credenciada;
 Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO);
 Currículo no formato Vitae ou no formato Lattes;
 CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, em que constem: 1) área de trabalho atual do
candidato, 2) a relação entre sua área de trabalho e o tema saúde mental infantojuvenil e
3) a descrição de seu interesse em cursar a pós-graduação, incluindo suas expectativas em
relação à representatividade do curso em suas vivências profissionais (como o curso
poderá beneficiar seu trabalho); não precisa ser reconhecida em cartório;
 Comprovante de pagamento da Taxa de inscrição (R$ 100,00), o boleto deve ser emitido
no site da fundação UNISELVA; (http://www.fundacaouniselva.org.br/novoSite/).
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Para as vagas sem ônus destinadas a funcionários da UFMT, acrescentar os seguintes
documentos: Carta-solicitação da vaga; documento que comprove ser servidor do quadro
permanente da UFMT; Para candidatos a vagas sem ônus carente enviar comprovante de
isenção do IR.
 O envelope lacrado com todos os documentos exigidos deverá conter a seguinte
descrição:

UNIVERSIDADE

FEDERAL

DE

MATO

GROSSO

Campus Universitário de Sinop/ Instituto de Ciências da Saúde – UFMT/CUS/ICS.
Av. Alexandre Ferronato, 1200, Distrito Industrial, CEP 78 550 000, Sinop – MT.
Especialização

em

Assistência

Interdisciplinar

em

Saúde

Mental

Infantojuvenil.

A/ C PROFA. EMILIANE SILVA SANTIAGO



Período e local das inscrições:

Data: 05 de novembro a 10 de fevereiro de 2019.

Local:
UNIVERSIDADE

FEDERAL

Campus

Universitário

DE

MATO

GROSSO

de

Sinop

Av. Alexandre Ferronato, 1200, Distrito Industrial, CEP 78 550 000, Sinop – MT
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – Campus de Sinop
Secretaria do Curso de Pós Graduação em Assistência Interdisciplinar em Saúde
Mental Infantojuvenil, SALA 1, BLOCO das COORDENAÇÕES (Secretaria da
Pós-graduação) com a secretária: Maryana Meyer
Das 8:00 às 11:30h e das 13:30 às 17:00h
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Maiores informações no site: http://www.ufmt.br/pgsmi com Profa. Emiliane Silva
Santiago emilianesant@gmail.com ou com a secretária do curso Maryana Meyer
pelo telefone: 3533 3132 ou

ppgsaudementalufmt@gmail.com (respeitando o

horário das 8:00 às 11:30h e das 13:30 às 17:00h).



Inscrições on line OU presenciais OU via
Correios: 05 de novembro a 10 de fevereiro de
2019.



Taxa de inscrição: cem reais (R$ 100,00)



Do indeferimento/deferimento das inscrições: 12/
02/ 2019



Recursos administrativos: 13/ 02/ 2019



Resultado final: 14/ 02/ 2019



Matrícula: 18/02 a 07/03 de 2019

O resultado do deferimento das inscrições será divulgado no site da UFMT e em mural
junto à Secretaria do Curso de Enfermagem e por e-mail direcionado aos candidatos.
Não haverá devolução de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades em caso de
desistência.
Em caso de vagas remanescentes, o período de inscrição será prorrogado.

7. Do processo seletivo específico:
a) Dos critérios de seleção: considerando-se a carência de
profissionais especialistas na área do curso na região, bem como a
demanda de casos em saúde mental, o curso será aberto a
profissionais graduados nas áreas especificadas no edital. Em
caso de número de candidatos superior ao número de vagas, os
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candidatos serão selecionados de acordo com a sequência de
inscrição.
b) Dos critérios para comprovação de carência financeira: será
aplicado um índice de carência para comprovar carência
financeira

8. Dos

recursos

administrativos:

Deverão

ser

protocolados

via

SEI

(https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&a
cao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0)
até dia 13/ 02/ 2019, endereçados ao Curso de Especialização em Assistência
Interdisciplinar em Saúde Mental Infantojuvenil, A/C Profa. Dra. Emiliane
Silva Santiago (Curso de Enfermagem). Não serão recebidos recursos
encaminhados por outros meios não especificados neste Edital.

9. Da divulgação do resultado final do processo seletivo:
Resultado final: 14/ 02/ 2019

10. Da matrícula:
a) Das orientações e procedimentos a serem seguidos:


Período e local da matrícula: A matrícula dos 60
selecionados (ou 56 em havendo vagas sem
ônus), deverá será feita, pessoalmente ou
mediante procuração com firma reconhecida,
obrigatoriamente no período compreendido entre:
18 de janeiro a 07 de março de 2019 sem
exceção, no horário indicado abaixo. Será
considerado desistente o aluno que desrespeitar
os prazos ou não apresentar toda a documentação
exigida; (O candidato aprovado neste processo
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seletivo deverá apresentar no ato da matricula o
comprovante de pagamento da matricula no valor
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) o boleto
deve

ser

emitido

no

site

da

fundação

UNISELVA:
http://www.fundacaouniselva.org.br/novoSite/. A
documentação apresentada no ato da inscrição
será aproveitada para a realização da matrícula).

Local:

UNIVERSIDADE

FEDERAL

DE

MATO

GROSSO

Campus Universitário de Sinop
Av. Alexandre Ferronato, 1200, Distrito Industrial, CEP 78 550 000, Sinop – MT
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – Campus de Sinop
Secretaria do Curso de Pós Graduação em Assistência Interdisciplinar em Saúde
Mental Infantojuvenil, SALA 1, BLOCO das COORDENAÇÕES (Secretaria da
Pós-graduação) com a secretária: Maryana Meyer
Das 8:00 às 11:30h e das 13:30 às 17:00h
Maiores informações no site: http://www.ufmt.br/pgsmi com Profa. Emiliane Silva
Santiago emilianesant@gmail.com ou com a secretária do curso Maryana Meyer
pelo telefone: 3533 3132 ou

ppgsaudementalufmt@gmail.com (respeitando o

horário das 8:00 às 11:30h e das 13:30 às 17:00h).

11. Da segunda chamada: Na existência de vaga(s) remanescente(s) decorrentes de
desistência ou desclassificação no ato da matrícula, os candidatos classificados
selecionados a partir da 51ª posição serão convocados pelo edital de resultados
do processo seletivo e matrícula e estarão aptos a requerer suas matrículas, até
que se conclua as 50 vagas oferecidas.
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12. Da estrutura de funcionamento do curso
a) Da duração do curso: 380 horas.
b) Das disciplinas e da carga horária: o curso será oferecido em
regime inteiramente presencial, totalizando vinte e cinco
disciplinas modulares, cada uma com carga horária de 15 a 30
horas, sempre no segundo final de semana de cada mês (exceto
Dia das Mães, dos Pais e Páscoa momentos que as aulas
ocorrerão no terceiro final de semana), totalizando 380 horas
presenciais.

Os

docentes

responsáveis

pelas

disciplinas

determinarão as formas de avaliação a serem executadas
preferencialmente durante a aula.
c) Das aulas:
 Das aulas presenciais:
 Local: todas as disciplinas serão conduzidas em
salas de aula do Campus Universitário de Sinop.
 Dias e horários: As aulas serão oferecidas em
consonância

com

o

calendário

a

ser

disponibilizado no ato da matrícula, em finais de
semanas (exceto Dia das Mães, dos Pais e Páscoa
momentos que as aulas ocorrerão no terceiro final
de semana), no período compreendido entre 09 de
março de 2019 a 13 de março de 2021. As aulas
serão ministradas aos sábados das 8:00 às 12
horas, das 13:30 às 17:30 horas e domingos das
8:00 às 12 horas.
 Do Trabalho individual de Conclusão (obrigatório):

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
“Especialização em Assistência Interdisciplinar em Saúde Mental Infantojuvenil”

d) Do tipo e das características: Uma das disciplinas, Metodologia
Científica, pretende instrumentalizar os alunos para a confecção
de um trabalho de curso (TC), a ser apresentado ao final do curso,
em 20 e 21 de fevereiro de 2021, durante a “II Jornada de Saúde
Mental Regional Teles Pires”, na modalidade Pôster e seu
Resumo Expandido será publicado nos Anais do Evento.
e) Os TCs serão orientados por docentes do curso (máximo de 5 TCs
por docente). A entrega e apresentação do TC na área temática do
curso é requisito fundamental para aprovação do aluno. Não serão
agendadas datas posteriores para entrega e apresentação dos TCs
em hipótese alguma.
f) Fica por decisão do discente e seu orientador a opção por Projeto
de Pesquisa ou Projeto de Intervenção.

13. Das exigências para obtenção do certificado de conclusão do curso:

a) Frequência mínima correspondente a 75% da carga horária
ministrada em cada disciplina;
b) Obtenção de nota mínima “7,0” em cada disciplina (em uma
escala de 0 a 10), a partir dos critérios estabelecidos pelos
docentes;
c) Obtenção de nota mínima “7,0” na monografia ou no
Trabalho individual de Conclusão (em uma escala de 0 a
10) - este deverá ser apresentado presencialmente, na “II
Jornada de Saúde Mental Regional Teles Pires”, na
modalidade Pôster, perante banca composta, no mínimo,
pela coordenadora ou vice coordenadora da Especialização.
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As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Coordenação do Curso. É
de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e
comunicados referentes ao Processo Seletivo, aos quais será dada a devida publicidade
pelos meios pertinentes (fixação dos editais junto à Secretaria do Curso de Enfermagem
do Campus Universitário de Sinop e site da Universidade Federal de Mato Grosso).

A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá arquivada por até 30 dias
após a divulgação do resultado final do processo seletivo e poderá ser retirada na
secretaria do programa de pós-graduação pelo candidato. Após este período a
documentação será descartada.

14. Local e data: Sinop, 01 de novembro de 2018.

Profa. Dra. Emiliane Silva Santiago
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Assistência
Interdisciplinar em Saúde Mental Infantojuvenil

