
 

 

 
FACULDADE RODOLFO TEÓFILO – FRT 

ASSESSORIA DE PÓS 
GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
EDITAL Nº 01/2020 – Pós Graduação Lato Sensu  

Processos Seletivos de discentes – Curso de especialização em Enfermagem em 

Estomaterapia 

 
A FACULDADE RODOLFO TEÓFILO- FRT, credenciada pelo parecer 
CNE/CES nº 537/2017 homologado pela Portaria No 1582, de 22 de dezembro 
de 2017, publicada na seção 1 do D.O.U de 26/12/2017, edição 246, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições 
para o processo seletivo de discentes para a I Turma de Pós Graduação Lato 
Sensu em Estomaterapia, nas condições indicadas neste edital.  

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Curso de Pós-Graduação de Enfermagem em Estomaterapia da 
Faculdade Rodolfo Teófilo (FRT) está em acreditação pela Associação 
Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) e World Council of Enterostomal 
Therapists (WCET) 

 

1.2 O processo seletivo do referido curso será conduzido por uma 
Comissão Organizadora. 

 
 
2. DA FINALIDADE 
 

2.2 Trata-se de um processo seletivo destinado, exclusivamente, para 
enfermeiros, com vistas ao preenchimento de 35 (trinta e cinco) vagas para o 
período letivo 2020-2022. 

2.3 O Curso de Pós-Graduação de Enfermagem em Estomaterapia 
constitui o ensino de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), destinado a 
enfermeiros graduados em Instituição de Ensino Superior e com situação 
regular no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).  

2.4 A carga horária total do curso é de 580 (quinhentas e oitenta) 
horas das quais 50% (255 horas) serão desenvolvidas sob a forma de 
atividades teóricas e 50% (255 horas) sob a forma de  atividades teórico-
práticas em unidades e serviços de saúde da rede estadual, municipal e 
filantropico. Contando ainda com 70 (setenta) horas para 
desenvolvimento profissional e realização de TCC sob orientação de 
docentes/preceptores estomaterapeutas. 
 
 



 

 

3. DO OBJETIVO 
 
3.1 Capacitar o enfermeiro a prestar assistência especializada aos 

pacientes com feridas agudas, crônicas e complexas, pacientes com estomias, 
incontinentes (urinário e anal), fístulas, catéteres e drenos. 
 
 

4. DA MENSALIDADE 
 

4.1 O valor da mensalidade será R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais) totalizando 20 mensalidades, que deverão ser pagas até o dia 05 (cinco) 
de cada mês. Pagando até a data de vencimento será cobrado o valor de 
585,00 (Quinhentos e oitenta e cinco reais).  
 
 

5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço 

eletrônico https://www.frt.edu.br/ no período 05 de outubro a 12 de outubro de 
2020, através do preenchimento do formulário de inscrição (no site). A FRT não 
cobra taxa de inscrição. 
 
 

6. NORMAS GERAIS 
 

6.1 É vedada a participação do profissional, mesmo os graduados, que: 
 

 Esteja cursando ou já tenha anteriormente concluído o 
Curso de Pós-Graduação de Enfermagem em 
Estomaterapia reconhecido pela SOBEST, em qualquer 
Estado da Federação; e 

 

 Que não tenha registro de classe no conselho 
profissional da categoria até a data da efetiva matrícula 
no programa, conforme calendário de atividades; 

 

6.2 Em se tratando de profissionais de saúde brasileiros, formados por 
instituições estrangeiras, o diploma deve estar revalidado por Universidade 
Pública, conforme Resolução CNE nº 1 de 28/01/02. 

 
6.3 A inscrição implica no reconhecimento e na aceitação pelo candidato 

das condições gerais previstas neste Edital. 
 

6.4 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no 
Requerimento de Inscrição, bem como apresentação de documentos falsos ou 
não condizentes, determinará o cancelamento da inscrição ou anulação de 



 

 

todos os atos decorrentes, em qualquer época. A FRT não se responsabilizará 
por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, incompletas 
ou desatualizadas fornecidos pelo candidato. 

 

6.5 Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato estará 
declarando, que preenche todos os requisitos exigidos, implicando, de sua 
parte, no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas neste 
edital e no Regimento desta IES. 

 

6.6 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por solicitações 
de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falha de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores  de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 
7. DA DIVULGAÇÃO DAS LISTAS DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E 

INDEFERIDAS 
  

7.1 As listas de inscrições deferidas e indeferidas serão divulgadas no 
site desta IES (www.frt.edu.br). 

 

 
8. DO PROCESSO SELETIVO 
 

8.1 O processo seletivo será realizado em três etapas:  
 Primeira etapa - Prova objetiva pela plataforma Google Forms;  
 Segunda etapa – Entrevista; e análise curricular 
 Terceira etapa análise de um pré-projeto.(classificatória). 
 
8.2 A prova deverá ser realizada pela plataforma google forms no dia 

12/10/2020 (segunda-feira), início às 10h da manhã, com duração de 60 
minutos.  

 

§1o - A prova será do tipo objetiva de múltipla escolha e contará de 20 
(vinte) questões de conhecimentos específicos, sendo 5 (cinco) referentes a 
pele e feridas, 5 (cinco) referentes a incontinências urinária e anal, 5 (cinco) 
referentes a estomias e 5 (cinco) referente a cateteres, sondas, drenos e 
fístulas. 

 

§2o - Cada questão valerá 0,5 pontos, sendo a nota máxima de 10 
pontos e a mínima exigida para aprovação nesta etapa de 6,0 pontos, 
correspondente a 60% (sessenta por cento) da prova.  

 
8.3 Somente serão submetidos à segunda e terceira etapa do processo 

seletivo (entrevista, análise curricular e pré-projeto), os candidatos que 
obtiverem a nota igual ou superior a 6,0 pontos na prova objetiva online.  

 



 

 

8.4 O candidato que passar na primeira fase, será contactado para a 
marcação da entrevista, entrega do currículo lattes e pré- projeto.  

 
8.5 O pré-projeto de pesquisa deverá conter de 5 a 8 páginas 

obedecendo as normas da ABNT contendo:  
 Introdução (delimitação do problema,  justificativa e relevância com 

base na literatura); 
 Objetivos; 
 Método; e  
 Referências  
 Obs.: As páginas pré-textuais, apêndices e anexos não serão contadas 

como páginas do pré-projeto.  
 
§Único O pré-projeto deve estar inserido no eixo temático das ações da 

Estomaterapia e a pontuação será expressa em valores de 0 a 10 conforme 
critérios estabelecidos pela comissão organizadora. 

 

8.6 A nota final corresponderá à soma entre a nota da prova objetiva 
(NP), nota da entrevista (NE) e nota do pré-projeto(NPP) seguindo à fórmula: 

 

NP+NE+NPP 

3 

 

§Único Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos para fins 
de classificação, terá preferência o candidato que tiver obtido a maior nota na 
prova objetiva. Persistindo o empate, será considerada a maior nota obtida na 
entrevista. Se o empate se mantiver, a idade superior a sessenta anos será 
considerada como critério de desempate final, conforme Artigo 27, parágrafo 
único, do Estatuto do Idoso. 

 
8.7 O conteúdo programático da prova objetiva está listado a seguir: 
 

 FERIDAS: Anatomia e fisiopatologia da pele; Avaliação da pessoa 
com feridas (exame físico geral e da pele); Avaliação dos fatores que afetam a 
integridade cutânea; Fases da cicatrização de feridas; Manejo de feridas; 
Preparo do leito da lesão: limpeza e desbridamento; Coberturas; Assistência da 
enfermagem em estomaterapia no cuidado a feridas infectadas; Assistência da 
enfermagem em estomaterapia no cuidado a feridas cirúrgicas; Assistência da 
enfermagem em estomaterapia no cuidado a Lesão por pressão; Assistência da 
enfermagem em estomaterapia no cuidado a úlceras dos membros inferiores. 

 

 ESTOMIAS: Anatomia e fisiopatologia o sistema gastrointestinal e 
do sistema genito-urinário; Câncer (Estágios; Radioterapia e quimioterapia; 
Manejo de problemas relacionados com radiação e quimioterapia); Condições 
que requerem estomias urinários e intestinais; Classificação dos estomas 
urinários e intestinais; Aspectos gerais das técnicas cirúrgicas que levam a 



 

 

confecção dos principais estomas urinários e intestinais; Situação clínicas que 
levam a confecção de estomias intestinais e urinárias; Assistência de 
enfermagem em estomaterapia no período pré e pós-peratório de cirurgias 
geradoras de estoma urinário e intestinal; Assistência de enfermagem em 
estomaterapia no cuidado as pessoas com estomas urinários e intestinais. 

 

 INCONTINENCIAS: Anatomia e fisiopatologia o sistema 
gastrointestinal e do sistema genito-urinário masculino e feminino; 
Neurofisiologia da micção e da evacuação; Classificação da incontinência 
urinária e anal; Avaliação do pessoa com incontinência urinária e anal; 
Assistência de enfermagem em estomaterapia no cuidado as pessoas com 
incontinências urinárias e intestinais. 

 

 CATETERES, SONDAS, DRENOS E FÍSTULAS: Tipos e 
características dos tubos, sondas e drenos; cuidados  de enfermagem em uso 
de cateteres, sondas, drenos e fístulas;  

 

 
9. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

9.1 Em decorrência da situação atual de pandemia e obedecendo a 
legislação estadual a prova será realizada por meio da plataforma Google 
Forms na modalidade online 

 
§ 1º A duração da prova será de 60 minutos e sua aplicação ocorrerá a 

partir das 10:00h da manhã encerrando-se as 11:00 horas do dia 12 de outubro 
de 2020. A comissão organizadora disponibilizará por email ou WhatsApp de 
cada candidato o link onde o candidato terá acesso a prova. 

 

§ 2º Após concluir e enviar a prova para a plataforma Google Forms, o 
candidato terá acesso a nota atingida e as respostas corrigidas. 

 
§ 3º O candidato deve estar apto a trabalhar com a plataforma Google 

Forms. 
 
§ 4º Não haverá segunda chamada para realização da prova. O 

candidato que não realizar a prova como previsto neste edital estará 
automaticamente excluído do Processo Seletivo. 

 

 

10.  DOS RECURSOS 
 

10.1 Os recursos tratados no cronograma de atividade em relação a 
prova objetiva deverão ser feitos via ouvidoria@frt.edu.br. 



 

 

§ 1º Não serão concedidas revisões de provas, cabendo recursos de 
questões.  

§ 2º O gabarito oficial da prova será divulgado no mesmo dia da prova, 
conforme plataforma google Forms após o envio pelo candidato de suas 
respostas concluídas.  

§ 3º O recurso contra a(s) questão(es) deverá apresentar argumentação 
e indicar bibliografia com citação e página que respalde o recurso. Mera citação 
de bibliografia sem anexar cópia do artigo ou capítulo do livro não será 
considerada. Esse recurso deverá ser entregue pelo email institucional no 
período de 13 e 14 de outubro de 2020. 

§ 4º Todos os recursos serão analisados pela Comissão do Processo 
Seletivo que darão decisão terminativa sobre os mesmos, constituindo-se em 
única e última instância administrativa. 

 

§ 5º Se houver alteração do gabarito, por força de provimento de algum 
recurso, este será alterado e as provas serão corrigidas de acordo com o novo 
gabarito.  

§ 6º Caso alguma questão seja anulada, será atribuída a pontuação 
referente à questão a todos os candidatos que tenham realizado a prova. 

§ 7º Em caso de alteração da classificação dos candidatos por força de 
provimento de algum recurso, poderá ocorrer uma retificação da classificação e 
será considerado válido o resultado final. 
 
 

11. DO RESULTADO FINAL 
 

11.1 O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no site da 
Faculdade Rodolfo Teófilo (www.frt.edu.br), no dia 23/10/2020 obedecendo à 
ordem alfabética. Será considerado o preenchimento das vagas ofertadas para 
a especialização, ficando os classificáveis na lista de espera para vagas 
remanescentes. 

 

12. DA MATRÍCULA 
 

12.1 A matrícula será realizada no período de 26 /10/2020 à 
29/10/2020, de forma presencial na  sede  da  FRT ,  loca l i zada  na  Av.  
Imperado r  1360 ,  Fa r ia  B r i to ,  Fo r ta leza -  CE .  

 

§ 1º Serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos para 
matrícula:  
 RG  
 CPF  
 TÍTULO ELEITOR 
 COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
 1 FOTO 3X4 
 DIPLOMA DE GRADUAÇÃO 
 HISTÓRICO ESCOLAR DE GRADUAÇÃO 

http://www.frt.edu.br/


 

 

 CARTEIRA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL 
 COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO COREN ATUALIZADO 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 CURRÍCULO Lattes 
 

12.2 A matriculada será considerada efetivada após o cumprimento das 
prerrogativas exigidas no edital. E estará condicionada à apresentação dos 
documentos relacionados no item 12.1 deste edital. 

 

12.3 O candidato que não efetivar a matrícula na data marcada para a 
mesma será considerado desistente do processo seletivo, sendo convocado 
outro candidato para a vaga. 

 
 

13. DO INÍCIO DO CURSO 
 

13.1 O Curso de Pós-Graduação de Enfermagem em Estomaterapia da 
FRT terá início previsto a partir do dia 30/10/2020 a ser posteriormente 
confirmada. 

 
 

14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1 No caso de não atingir a quantidade de candidados para as vagas 
ofertadas, será realizado um novo processo seletivo para o preenchimento de 
vagas remanescentes. 

14.2 Eventuais modificações, atualizações ou acréscimos serão 
publicados em edital ou aviso a ser divulgado no site da Faculdade Rodolfo 
Teófilo. 

 

Fortaleza 05 de outubro de 2020. 

 
 

 
 
  

Profa. Dra. Aurilene Lima da Silva 
Coordenadora do Curso de 

Especialização em Estomaterapia – FRT 
Coordenadora da Comissão de Seleção 

Profa. Esp. Denise Gurgel Lima Zaranza Lopes 
Vice-Coordenadora do Curso de Especialização em 

Estomaterapia – FRT 

 

Prof. Me. Juliana Ramiro Luna Castro 

Assessoria de Pós-graduação Lato Sensu - FRT 

 

 

Prof. Dr. Manfredo Luiz Lins e Silva 

Diretor Geral - FRT 

 



 

 

ANEXO I 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
  

Lançamento do edital 05/10/2020 

Período de inscrições 05/10 a 12/10/2020 

Realização e resultado da prova objetiva 12/10/2020 

Recurso de questões da prova 13 e14/10/2020 

Resultado dos recursos 16/10/2020 

Relação dos alunos aprovados na primeira fase 19/10/2020  

Entrega do Pré-projeto 19 a 21/10/2020 

Entrevista  19 a 21/10/2020  

Resultado final 23/10/2020 

Matrículas dos candidatos aprovados 26 a 29/10/2020 

Aula inaugural a confirmar 30/10/2020 



 

 

ANEXO II  
AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO 

 
 

 
Inscrição:   
Avaliador:    

 

Critério Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

                                                     ESTRUTURA 

Problema e contextualização do objeto de 
pesquisa/ Justificativa / Relevância 

3,0  

Adequação do desenho metodológico à 
proposta de pesquisa 

2,0  

Alinhamento ao eixo temático a ações da 
estomaterapia 

2,0  

Coerência entre objeto de estudo, objetivos 
e metodologia 

1,0  

Atualização e abrangência da 
bibliografia 

1,0  

Formatação conforme normas da 
ABNT 

1,0  

 
  



 

 

SUGESTÕES DE LEITURA 

 

 

1 - Feridas: como tratar 

Borges, E.L. et al. Feridas: como tratar. Belo Horizonte: Coopmed, 2001 

2 - Conceito e classificação de lesão por pressão: atualização do National 
Pressure Ulcer Advisory Panel 

Moraes, J.T. et alConceito e classificação de lesão por pressão: atualização do 
National Pressure Ulcer Advisory Panel. Revista de Enfermagem do Centro-
Oeste Mineiro, 2016 

3 - Systematic review of topic treatment for venous ulcers 

Borges, E.L. Caliri, M.H.L, Haas, V.J. Systematic review of topic treatment for 
venous ulcers. Revista latino-americana de enfermagem 15 (6), 1163-1170 

4 - Manual para prevenção de lesões de pele: recomendações baseadas 
em evidências 

Domansky, R.C. Borges, E.L. Manual para prevenção de lesões de pele: 
recomendações baseadas em evidências. Rio de Janeiro: Rubio 2, 2014  

5 - Tratamento tópico de úlcera venosa: proposta de uma diretriz baseada 
em evidências 

Borges, E.L. Tratamento tópico de úlcera venosa: proposta de uma diretriz 
baseada em evidências. Universidade de São Paulo 

6 – Tubos, sondas e drenos. 

Pohl, F.F. Petroianu, A. Tubos, sondas e drenos. Guanabara Koogan: Rio de 
Janeiro, R.J, 2000 

7 – Gauyton and Hall, O sistema urinário: anatomia funcional e formação 
da urina pelos rins 

Guyton, A.C. Hall, J.E. Tratado de Fisiologia Médica HALL, J.E. 13ª ed. Rio de 
Janeiro, Ed. Elsevier, 2017. 

8 – Estomaterapia em Foco. 

Paula, M.A.B. de. Paula, P.R. de. Cesaretti,  

9 - Assistência em Estomaterapia - Cuidando de Pessoas com 
Estomias.  
Santos, VLCG; Cesaretti IUR, Assistência em Estomaterapia - 
Cuidados de pessoas com Estomias Atheneu, 2° edição, p.177-89, 
2015 


