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EDITAL Nº 02/2015 

 
 

Seleção para Mestrado Profissional Ensino em Saúde 
 

 
A Diretoria de Pós-Graduação da Famema torna pública a abertura de inscrições 
para o processo seletivo de candidatos para o Programa de Mestrado Profissional 
Ensino em Saúde. As inscrições serão realizadas no período de 01/03/2016 a 
01/04/2016. Serão disponibilizadas 15 (quinze) vagas, podendo haver expansão 
deste número, de acordo com a disponibilidade dos orientadores. As linhas de 
pesquisa do programa são:  

- Processos de ensino-aprendizagem em saúde  

- Articulação entre o ensino e o Sistema Único de Saúde  
 
 
1 – Objetivos do Curso 
 
- Produzir conhecimentos científicos na área de Ensino em Saúde na lógica do 
mestrado profissional, favorecendo a transformação da prática. 
- Contribuir na capacitação de profissionais de saúde com a utilização de métodos 
ativos de ensino-aprendizagem. 
- Desenvolver postura ativa e reflexiva nos profissionais sobre os processos de 
ensino-aprendizagem na área de saúde. 
- Facilitar os processos educativos dos usuários de saúde voltados às suas 
necessidades e fortalecendo a autonomia e o bem-estar dos mesmos. 
 
 
2 – Perfil Profissional a Ser Formado 
 
- Atuar como agente multiplicador de experiências com métodos ativos de ensino-
aprendizagem na área do Ensino em Saúde envolvendo não somente profissionais, 
mas também os usuários. 
- Avaliar permanentemente a atuação dos profissionais na transformação das 
práticas educacionais em saúde. 
- Produzir conhecimento sobre Ensino em Saúde atuando de forma crítica e 
reflexiva, intervindo sobre os problemas da prática profissional e implementando 
ações transformadoras nos cenários da prática. 
 
 
3 – Clientela 
 
Profissionais da área de saúde ou de outras áreas que possam estabelecer 
parcerias para a execução de projetos na área de Ensino em Saúde.  



 

                      
_____________________________________________________________________________________________ 

Rua: Orlando Righeti, 269. B. Fragata – CEP: 17.519-230 Marília - SP 
Fone: (14) 3402 1744 – R.1591 – Email: dirpos@famema.br e pos@famema.br  

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

Programa de Mestrado Profissional “Ensino em Saúde” 
 

 
 

 

 
4 – Estrutura Curricular e Programa do Curso 
 
A estrutura curricular do Mestrado Profissional “Ensino em Saúde” contempla um 
conjunto de disciplinas, das quais os estudantes deverão concluir 50 créditos e 
elaborar a dissertação (10 créditos) dentro de um período de 02 (dois) anos. Cada 
unidade de crédito corresponde a quinze horas de atividades. 
 
 
5 – Inscrições 
 
O preenchimento da ficha de inscrição deverá ser feito online, no site 
http://www.famema.br/ensino/mestra-profe/inscricao.php. 
Os documentos deverão ser enviados por SEDEX ou entregues na Secretaria de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Famema à Rua Lourival Freire no 240, 
Bairro Fragata, no horário das 8h às 16h30min. 
Não serão efetivadas inscrições com documentações incompletas ou fora do prazo. 
Pagamento de Inscrição: 
Taxa de inscrição: R$ 250,00 
Conta disponível para efetuar o depósito: 
Banco do Brasil: 001 - Agência: 3852-0 - Conta Corrente: 5158-6. Este depósito 
deverá ser feito diretamente no caixa, com identificação (CPF) obrigatória do 
depositante. 
 
Documentos necessários: 
a) Comprovante da efetivação da inscrição online.  
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observados os termos da Lei 
Estadual n° 12.782, de 20 de dezembro de 2007 (dispõe sobre a redução do valor 
da taxa de inscrição em concursos públicos e outros processos de seleção).  
c) Cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso superior 
reconhecido pelo MEC. 
d) Histórico escolar da graduação.  
e) O diploma de graduação e o histórico escolar, obtidos em instituição estrangeira, 
deverão ser apresentados com validação de acordo com a legislação vigente. Os 
diplomas de Instituições estrangeiras deverão estar traduzidos e reconhecidos. 
f) Currículo na Plataforma Lattes (Plataforma CNPq: http://www.cnpq.br), atualizado 
e devidamente documentado, inclusive com o comprovante de experiência 
profissional, quando houver (xérox da carteira de trabalho ou do contrato de 
trabalho). 
g) Documento de identidade (RG) ou no caso de estrangeiros o Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) ou protocolo de solicitação (autenticado). 
h) Título de eleitor autenticado (exceto para estrangeiros). 
i) Cadastro de Pessoa Física – CPF autenticado (exceto para estrangeiros) 
j) Uma foto 3x4, recente. 
k) Comprovantes de proficiência em língua inglesa como o TOEFL (mínimo 390 
pontos), TOEIC (mínimo 700 pontos), IELTS (mínimo 5,0 pontos), IBT (70 pontos), 
TEAP (mínimo 60%), MICHIGAN, e FCE, desde que a prova tenha sido realizada 

http://www.famema.br/ensino/mestra-profe/inscricao.php
http://www.cnpq.br/
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nos últimos cinco anos. Também será aceito comprovante de proficiência em língua 
inglesa obtido na Escola de Idiomas CCI-Marília, específico para o processo seletivo 
do Mestrado Profissional Ensino em Saúde (maiores informações pelo telefone 14-
3433-9234).  
l) Os candidatos de origem estrangeira também deverão apresentar certificado de 
proficiência em língua portuguesa CELPE-BRAS obtido nos últimos 05 (cinco) anos 
em nível II a IV. Será facultada aos estrangeiros a realização de uma prova de 
língua portuguesa organizada pelo Conselho de Pós Graduação Mestrado 
Profissional “Ensino em Saúde”.  
m) Pré-projeto da dissertação de mestrado profissional em 05 (cinco) cópias 
impressas e uma cópia em CD, com no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) 
páginas (espaçamento duplo) e contendo obrigatoriamente: 
 
1. Folha de rosto com título do projeto e com identificação do candidato. 
2. Resumo (10 a 15 linhas). 
3. Introdução (com síntese da literatura consultada). 
4. Justificativa (relevância do estudo). 
5. Objetivo(s). 
6. Método (de coleta e de análise dos dados). 
7. Cronograma de desenvolvimento do projeto. 
8. Referências (de acordo com as normas de Vancouver). 
9. Anexos/Apêndice. 
 
 
6 – Seleção 

 
Os candidatos inscritos para o Mestrado Profissional Ensino em Saúde serão 
submetidos a uma banca examinadora. O processo de seleção será coordenado 
pelo Conselho de Pós-Graduação. O processo seletivo será constituído de quatro 
etapas: 
 
a) Análise do pré-projeto entregue no ato da inscrição (notas de 0 a 2,5).  
b) Análise do currículo na Plataforma Lattes e do histórico escolar completo do 
candidato (notas de 0 a 3,5). 
c) Arguição do projeto de pesquisa apresentado (notas de 0 a 2,5).  
d) Análise crítica de textos e/ou outros materiais científicos, escritos em língua 
portuguesa, relacionados às linhas de pesquisa do Programa. Os textos científicos 
serão apresentados aos candidatos no dia da prova. Os candidatos terão duas horas 
para analisar os textos e responder por escrito questões relacionadas aos mesmos 
(notas de 0 a 1,5).  
 
Todas as etapas (a, b, c e d) são obrigatórias e o não comparecimento em uma 
delas desclassifica o candidato. 
 
A nota final do candidato será a somatória das notas obtidas nas etapas a, b, c e d.  
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7 – Local de Realização das Provas e Divulgação dos Resultados 
 
O cronograma de realização da arguição do projeto será disponibilizado no site da 
Famema - http://www.famema.br/ensino/mestra-profe/mestra-edital.php a partir do 
dia 01/04/2016.  Todos os candidatos terão a responsabilidade de acessar o site 
nesta data e confirmar dia, horário e local da arguição. 
 
 
- A arguição será realizada no período de 07/04/16 a 06/05/16 no horário das 
8h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min no setor de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão da Famema. 
 
- A prova sobre análise crítica de textos e/ou outros materiais científicos será 
realizada no dia 08 de abril de 2016 às 14h00min, no Anfiteatro Mário Alberto 
Consentino - Faculdade de Medicina de Marília (Av. Monte Carmelo, 800). 
 
- A divulgação dos candidatos aprovados será feita por ordem alfabética no dia 
13/05/2016, junto ao site www.famema.br. Os candidatos não aprovados poderão 
obter as informações sobre a sua classificação junto ao setor de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão da Famema. 
 
 
8 – Matrícula 

 
É de responsabilidade do candidato selecionado em primeira chamada realizar sua 
matrícula, na Secretaria de Pós-Graduação da Famema no período de 16/05 a 
20/05/2015. Os candidatos convocados em segunda chamada deverão realizar 
matrícula no período de 23/05 a 30/05/2016, na mesma Secretaria. 
No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
-  Requerimento de Matrícula. 
- Termo de compromisso das partes, assumindo a responsabilidade de participar 
das atividades curriculares do Programa de Mestrado Profissional Ensino em Saúde. 
 
O início do curso de Mestrado Profissional Ensino em Saúde será no dia 05/08/2016. 
 
 
9 – Disposições finais 
 
- O Conselho do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino em 
Saúde aceitará recurso dos candidatos até o prazo de dois dias úteis (08/06/2016), 
contados a partir do resultado final do exame. O requerimento deverá ser 
protocolado na Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Famema. 
- Não serão aceitos pedidos de vista de prova em qualquer etapa do exame de 
seleção. 

http://www.famema.br/
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- Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado. 
- Os candidatos não aprovados poderão retirar seus documentos na Secretaria de 
Pós-Graduação, nos meses de agosto e setembro de 2016. Após este período os 
documentos serão descartados. 
- Os casos omissos serão submetidos ao Conselho da Pós-Graduação Mestrado 
Profissional “Ensino em Saúde”.  

 
Marília, 15 de dezembro de 2015. 

 
 

 

 
Prof. Dr. Spencer Luiz Marques Payão 

Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Famema 
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EVENTO DATA OU PERÍODO 

Prova de Proficiência em Inglês 
CCI Marília 14-3433-9234 

19/02, 26/02 e 04/03  

Inscrições para processo seletivo 01/03 a 01/04/2016 

Avaliação dos currículos 05/04 a 06/05/2016 

Prova sobre análise crítica de textos e/ou outros materiais 
científicos  

08/04/2016 

Arguição do projeto de pesquisa 07/04 a 06/05/2016 

Divulgação dos resultados 13/05/2016 

Matrícula dos aprovados (1ª chamada) 16/05 a 20/05/2015 

Matrícula dos aprovados (2ª chamada) 23 a 30/05/2015 

Início do Curso 05/08/2016 


