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CONCURSO PÚBLICO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO AO
PPGENFERMAGEM/CCS–ANO LETIVO 2022
RESULTADO DA DEFESA DO PRÉ-PROJETO
DOUTORADO
PÓS-RECURSOS
Nº DE
INSCRIÇÃO
04
06
07
08
10
11
14
17
18
20
21
22
26
27
28
30

PROJETO
Letramento funcional em saúde e incapacidade funcional em idosos
acometidos pela covid-19
Construção e validação de protocolo para triagem de indivíduos
com lesão medular que apresentam fatores de risco associados a
sinais e sintomas depressivos
Impacto de uma intervenção educativa na promoção do letramento
funcional em saúde de adultos usuários da rede de
atenção psicossocial: estudo quase experimental
Efeito de uma tecnologia educacional para a promoção do
autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca: ensaio clínico
randomizado
Efeito de uma intervenção educativa em enfermagem em pacientes
com esclerose lateral amiotrófica: ensaio clínico randomizado
controlado
Excesso de peso infantil: relação com ações do programa crescer
saudável
Efetividade da cartilha educacional sobre alimentação
complementar saudável em menores de dois anos à luz da teoria de
callista roy: ensaio clínico randomizado
Efeito do álbum seriado sobre sífilis para gestantes e companheiros
Eficácia de uma tecnologia educacional no autocuidado da saúde
sexual e reprodutiva de mulheres (con)vivendo com hiv/aids
Construção e Avaliação de Tecnologia Educativa sobre Prevenção
de Infecção de Sítio Cirúrgico voltado para Profissionais de Saúde
Efeito de uma tecnologia educativa no combate ao bullying entre
adolescentes no ambiente escolar
Avaliação do uso de midias sociais na promoção do puerperio
saudável: protagonismo feminino e redes de apoio
ENF_POP14: construção e validação de um aplicativo de
Procedimentos Operacionais Padrão de um hospital de Urgência e
Emergência de Belém do Pará
Tecnologia educativa com foco na promoção da saúde do
adolescente e meio ambiente: estudo clínico randomizado
Educação em saúde no manejo para prevenção de lesões nasais em
prematuros
Aplicativo móvel de apoio aos enfermeiros no gerenciamento dos
riscos, prevenção e tratamento de lesão de pele em pediatria

PONTUAÇÃO
7,00
7,00
7,00
7,50
7,00
8,00
9,00
8,00
7,00
6,00
8,00
7,00
9,00
Faltou
7,50
8,00
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31
33
34
35

Efetividade de uma intervenção educativa sobre prevenção da
obesidade em estudantes
Efeito dos Florais de Bach no estresse ocupacional de enfermeiros
atuantes na assistência hospitalar ao COVID-19
Efeito de intervenção educativa em saúde sexual para o
conhecimento de adolescentes escolares sobre iniciação
sexual segura
Efeito de uma intervenção educativa telefônica no estilo de vida de
pessoas com depressão

8,00
7,00
8,50
8,50

Observação: 4.1.3 Defesa do Pré-projeto. A defesa do pré-projeto, de caráter classificatório,
terá peso 4 (quatro).

