Universidade Federal de São Paulo
Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde
Mestrado Profissional
Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – Unidade CEDESS
Instituto Saúde e Sociedade – Unidade Baixada Santista
EDITAL 01/2017 - PROCESSO SELETIVO – 2017-2018
Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde
- Modalidade Mestrado Profissional O Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), órgão da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo dos candidatos ao
Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde – Modalidade Mestrado Profissional, para a turma de
2018. O período de inscrições é de 18 de setembro de 2017 a 27 de outubro de 2017 (encerramento

as 23h59).
O Processo Seletivo será regido por este Edital 01/2017 e executado pela Comissão de Ensino e PósGraduação (CEPG) do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde - Mestrado Profissional da
UNIFESP.
1. OBJETIVOS
O Programa de Pós-Graduação (PPG) Ensino em Ciências da Saúde, Modalidade Mestrado Profissional
da UNIFESP, em funcionamento na Unidade CEDESS (São Paulo-SP) e Unidade Baixada Santista (Santos-SP)
volta-se à formação de um Mestre que:


Produza conhecimentos sobre o Ensino em Ciências da Saúde a partir da problematização de suas
práticas;



Planeje, implemente e avalie ações educativas inovadoras no seu espaço profissional;



Esteja apto para a avaliação contínua, crítica e transformadora de suas práticas profissionais sobre o
Ensino em Ciências da Saúde.

2. A QUEM SE DESTINA
Profissionais graduados (nível superior) que tenham inserção profissional em espaços vinculados ao
binômio Saúde e Educação, em instituições de ensino e/ou de serviços de saúde, educação e assistência social.
3. ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular do Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde contempla subsídios
teórico-conceituais e metodológicos para uma atuação reflexiva, crítica e criativa do futuro Mestre nos seus
ambientes de prática profissional. Tal estrutura curricular fundamenta e viabiliza a elaboração de uma Produção
Científica (Dissertação de Mestrado) e de uma Produção Técnica (Produto) com vistas à transformação das
práticas profissionais.
A trajetória curricular do Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde compreende um período de
formação de 24 MESES, nos quais o mestrando integralizará 30 créditos em disciplinas (cada crédito corresponde
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a 15 horas) acrescidos de disciplinas eletivas, atividades complementares, Qualificação, Defesa da Dissertação e
Defesa da Produção Técnica. As aulas serão quinzenais às quintas e sextas-feiras, em período integral (manhã
e tarde). A frequência mínima para aprovação em disciplinas é de 75%.
4. VAGAS
O PPG Ensino em Ciências da Saúde – modalidade Mestrado Profissional disponibiliza 50 vagas
distribuídas entre as Unidades CEDESS (São Paulo-SP) e Baixada Santista (Santos-SP).
5. INSCRIÇÃO
A inscrição será online durante o período de 18 de setembro de 2017 a 27 de outubro de 2017

(encerramento as 23h59), no link https://www.unifesp.br/campus/san7/seletiva/mestrado-pmecs
OBS: AS INSCRIÇÕES COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA SERÃO INDEFERIDAS.
Para a inscrição, será necessário preencher a ficha de inscrição e anexar a documentação listada abaixo:
1. Ficha de Inscrição (clique aqui para iniciar);

2. Selecionar a Unidade que pretende se inscrever:
( ) Unidade CEDESS (São Paulo-SP); ou,
( ) Unidade Baixada Santista (Santos-SP).

3. Anexar os seguintes documentos:
-

endereço

do

Curriculum

Vitae,

obrigatoriamente

no

formato

Lattes

(exemplo:

http://lattes.cnpq.br/xxxxx), localizado imediatamente abaixo do nome em: “Endereço para
acessar este C.V.” na Plataforma Lattes do CNPq;
- CPF e R.G. (cópia digitalizada em pdf);
- Diploma de Graduação com carimbo de reconhecimento (cópia digitalizada em pdf)*;
- Histórico escolar da Graduação (cópia digitalizada em pdf);
- Foto 3x4 colorida recente digitalizada em formato JPEG/JPG, XPM, GIF ou PNG.
*Caso o candidato não tenha em mãos o diploma de graduação, será necessário anexar a Declaração da
Universidade informando a previsão de entrega ou o protocolo de solicitação do diploma.
4. Anexar Anteprojeto de pesquisa, em formato ‘.PDF’, (clique aqui para acessar modelo) inserido em
uma das Linhas de Pesquisa do Programa (clique aqui para acessar as Linhas de pesquisa) e cuja ênfase
de estudo esteja relacionada ao binômio Saúde-Educação e ao contexto das práticas profissionais atuais;
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5. Carta de Intenções, em formato ‘.PDF’, relacionando o próprio percurso profissional com as perspectivas
que vislumbra para o Projeto de Pesquisa e a Produção Técnica a serem desenvolvidos no PPG Ensino em
Ciências da Saúde – modalidade Mestrado Profissional da UNIFESP;

6. Termo de Ciência e Compromisso devidamente preenchido, datado e assinado (clique aqui para acessar
modelo).
O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros.
A inscrição que estiver em desacordo com o presente Edital, inclusive por falta de documentos, será anulada em
qualquer época, resultando na eliminação sumária do candidato do Processo Seletivo, na exclusão do seu nome da
relação de aprovados e na perda de todos os direitos decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a homologação do
resultado final.
6. SELEÇÃO e CRONOGRAMA DE ETAPAS
As informações e resultados serão divulgados no endereço: http://www.unifesp.br/centros/cedess.
Deferimento das inscrições: A relação dos candidatos com inscrições deferidas será divulgada no dia 01 de
novembro de 2017, na página do CEDESS: http://www.unifesp.br/centros/cedess.
Primeira etapa
Constará de Prova Escrita, com caráter eliminatório, versando sobre temas que constituem as Linhas de
Pesquisa do Programa e a Bibliografia indicada (clique aqui para acessar a Bibliografia). A Prova Escrita será
realizada presencialmente, no dia 06 de novembro de 2017, segunda-feira, das 14:00hs-17:00hs (duração de
três horas), simultaneamente na Unidade CEDESS (São Paulo-SP) e na Unidade Baixada Santista (Santos-SP), em
local a ser divulgado na página do CEDESS: http://www.unifesp.br/centros/cedess.
Segunda etapa
Constará da Análise Documental (Carta de Intenções, Anteprojeto de Pesquisa, Currículo Lattes), tendo
caráter eliminatório. Esta Etapa será realizada por professores credenciados no PPG Ensino em Ciências da Saúde
- Mestrado Profissional (clique aqui para acessar os critérios de Análise Documental).
Terceira etapa
Constará de Entrevista e também terá caráter eliminatório. As entrevistas serão conduzidas por, pelo
menos dois professores do PPG Ensino em Ciências da Saúde - Mestrado Profissional, tendo como eixo
direcionador o Anteprojeto de pesquisa, o Termo de Ciência e Compromisso e a Carta de Intenções enviados no
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ato da inscrição. O período de realização das entrevistas é de 27 de novembro de 2017 a 01 de dezembro

de 2017.
7. RESULTADOS


O Resultado do Deferimento das inscrições será divulgado no dia 01 de novembro de 2017, na página
do CEDESS: http://www.unifesp.br/centros/cedess.



O Resultado da 1ª Etapa (Prova Escrita) será divulgado no dia 17 de novembro de 2017, após às 20h, na
página do CEDESS: http://www.unifesp.br/centros/cedess. A relação de nomes dos candidatos
aprovados aparecerá em ordem alfabética.



O Resultado da 2ª Etapa (Análise Documental) será divulgado no dia 23 de novembro de 2017, após as
20h, na página do CEDESS: http://www.unifesp.br/centros/cedess. A relação de nomes dos
candidatos aprovados aparecerá em ordem alfabética.



As datas, os horários e os locais da realização da 3ª Etapa (Entrevista Individual) serão divulgados
juntamente com o Resultado da 2ª etapa (dia 23 de novembro de 2017) e, também, estarão disponíveis
no endereço eletrônico http://www.unifesp.br/centros/cedess.



Os candidatos convocados para a Entrevista Individual deverão se apresentar no dia e local marcado,
com 30 minutos de antecedência.



O Resultado Final será divulgado dia 08 de dezembro de 2017, a partir das 20h, na página do CEDESS:

http://www.unifesp.br/centros/cedess. A relação de nomes dos candidatos aprovados aparecerá em
ordem alfabética.


O candidato que NÃO comparecer, PONTUALMENTE, a qualquer etapa do Processo de Seleção será
automaticamente eliminado do mesmo.



OS RESULTADOS NÃO SERÃO INFORMADOS POR TELEFONE.

8. MATRÍCULA
Para efeito de matrícula, além de atender às exigências da Comissão de Ensino e Pós-Graduação (CEPG)
do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde – Mestrado Profissional, os candidatos deverão
cumprir as formalidades estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIFESP, incluindo a
entrega dos seguintes documentos na secretaria do Programa, quando orientado para tal:
1. Ficha de Pré-Matrícula preenchida e assinada (acessar pelo endereço http://www.premat.unifesp.br );
2. Cópia do Diploma de Graduação (com carimbo de reconhecimento);
3. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
4. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
5. Cópias do CPF, R.G., Título de Eleitor, Certificado Militar;
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6. Curriculum Vitae (obrigatoriamente no formato Lattes: http://lattes.cnpq.br);
7. Duas fotos 3X4 coloridas e recentes.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS


Não serão aceitos recursos referentes a qualquer etapa do Processo de Seleção.



Os casos omissos serão resolvidos pela CEPG do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da
Saúde – Mestrado Profissional da UNIFESP.

Informações:
Site do Programa: http://www.unifesp.br/centros/cedess
Contatos:
- Sueli Pedroso, sueli.pedroso@unifesp.br
Unidade CEDESS/São Paulo-SP, Rua Pedro de Toledo, 859 – Vila Clementino, São Paulo – SP –
CEP 04039-032.
- Milca Oliveira – milca.oliveira@unifesp.br
Unidade Baixada Santista/SANTOS-SP, Avenida Ana Costa, 95 – Vila Mathias, Santos – SP –
CEP 11060-001.

São Paulo, 18 de setembro de 2017.
Profa. Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde - Mestrado Profissional
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