INSCRIÇÕES 2018.1
O GRUPO DE ESTUDO EVIDÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENFERMAGEM EM
EMERGÊNCIA - EVEN da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) informa que estão abertas as
inscrições que objetiva o preenchimento de até 04 (quatro) vagas para ingresso de novos membros.
O grupo tem como objetivo discutir as melhores evidências científicas sobre assistência de
enfermagem nas situações de urgência e emergência, bem como a busca de novas tecnologias
assistenciais na área em estudo.
Sobre os critérios de inclusão:
Todos os alunos matriculados no curso de graduação em enfermagem da UNIFOR poderão se
candidatar.
Inscrições: A ficha de inscrição preenchida e o Currículo Lattes do candidato serão
encaminhados para o seguinte e-mail: thayna.oliver@hotmail.com Período de inscrições: 16 à 23
de fevereiro de 2018. Todos os alunos que enviarem a ficha de inscrição e o currículo para o email
acima deverão comparecer ao local de realização da prova escrita. O aluno que enviar a ficha de
inscrição fora desse período não participará desse processo.
Os candidatos farão uma prova escrita sobre o tema: revisão sistemática em enfermagem. As
questões terão como referência a seguinte bibliografia:
PEREIRA, Mauricio Gomes; GALVAO, Taís Freire. Etapas de busca e seleção de artigos em revisões
sistemáticas da literatura. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 23, n. 2, p. 369-371, jun. 2014 . Disponível em
<http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742014000200019&lng=pt&nrm=iso>.
acessos
em 06 fev. 2018.
DOOLEN, J. Meta-Analysis, Systematic, and Integrative Reviews: An Overview. Clinical Simulation in Nursing
(2017) 13, 28-30. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876139916301463
Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Disponível em: www.prisma-statement.org.

A prova será realizada no horário EF da manhã de terça (27.02.18) na sala que será exposta
na porta de entrada do Laboratório de enfermagem (Sala P31). Serão considerados aptos a segunda
fase (entrevista e análise curricular) aqueles candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 6,0 (seis)
na prova escrita. A prova escrita terá 10 questões, sendo oito em português e duas em inglês. Os
aprovados na prova escrita serão informados, por telefone e e-mail, sobre a data e local da entrevista
com análise curricular. Não haverá segunda chamada para nenhuma prova. Será realizada a média
das notas da prova escrita, entrevista e análise curricular para classificação final, considerando-se o
limite de vagas. Os aprovados serão informados por e-mail.
Dados a serem enviados por e-mail
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome: _________________________________ Matrícula: _________ Semestre: ____
Data de Nascimento: ____/____/____Celular: ( ) __________ Email: _________________
Coordenadoras: Profa. Rita Neuma D. C. de Abreu; Profa. Angela Maria U. Rodrigues
Obs.: o aluno classificado deverá cumprir frequência de pelo menos 75% (POR SEMESTRE) e
realizar todas as atividades propostas pelos coordenadores, caso contrário, não permanecerá no grupo.

