
 

 

 

Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE 

Centro de Ciências da Saúde - CCS 

CURSO MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO NA SAÚDE-CMEPES 

 

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 38/2012 

 

O Reitor da Universidade Estadual do 
Ceará - UECE, Prof. Dr. José Jackson 
Coelho Sampaio, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, 
torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que o Centro de Ciências 
da Saúde-CCS estará recebendo 
inscrições para o novo processo 
seletivo do Curso de Mestrado 
Profissional Ensino na Saúde, nas 
datas e demais condições 
especificadas na presente chamada 
pública. 

 
1. OBJETIVOS DO CURSO: 

Atender à demanda de qualificação de profissionais da área da saúde 

capacitando-os para a gestão de atividades docentes em serviço.  

Produzir conhecimentos técnicos, ético-filosóficos e político-culturais, 

ancorados nos princípios e diretrizes do SUS, contemplando as necessidades 

do serviço e da população.  

Gerar conhecimentos práticos e metodológicos transformadores, voltados para 

a superação dos modelos tradicionais de ensino. 

Desenvolver no trabalhador capacidade de avaliar criticamente a prática 

profissional. 

LINHAS DO CURSO – eixos de pesquisa a serem definidos nos anteprojetos 

de pesquisas a serem entregues no ato da inscrição. 



1.1 Desenho e avaliação de programas Educacionais – esta linha trata da 

investigação sobre desenho e a avaliação de curriculos baseados em 

competências que utilizam metodologias ativas como Aprendizagem 

Baseada em Problemas, problematização e estratégias de educação à 

distância. 

1.2 Processo Ensino Aprendizagem nos Serviços de Saúde – esta linha trata 

de uma reflexão sistematizada sobre o desenvolvimento de estratégias 

de articulação entre o mundo do trabalho, da aprendizagem e da 

sociedade, a partir do reconhecimento de avanços, fragilidades e 

fortalezas do atual modelo de atenção à saúde tendo como eixo central 

princípios do SUS e a necessidade de inovação das práticas e da 

formação em saúde. 

1.3 Gestão do Ensino na Saúde – esta linha aborda as políticas nacionais de 

educação na saúde, com ênfase nos processos formativos em serviço, 

o planejamento participativo como estratégia educacional e ferramenta 

de gestão, o desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento 

dos programas educacionais nos espaços de saúde, técnicas de 

registro de memória, documentação, meios disponíveis para 

publicização dos conhecimentos produzidos.  

 

2. PÚBLICO ALVO: 

Profissionais graduados (as) nas diversas profissões na área da saúde. 

 

3. ESTRUTURA CURRICULAR E PROGRAMA DO CURSO: 

O curso exige o cumprimento de 64 (sessenta e quatro) créditos, equivalendo 

960 horas, de acordo com a seguinte estrutura curricular: 28 créditos em 

disciplinas obrigatórias, 06 créditos em disciplinas opcionais mais 30 créditos 

equivalentes à defesa de dissertação a ser realizada no prazo de 24 meses.  

As disciplinas serão fundamentalmente ministradas às 5ª (das 18:00 às 21:30),    

6ª feiras e sábado das 08:00 às 17:00hs. Em quinzenas intercaladas, e com 

atividades presenciais e também à distância. 

 



4. VAGAS: 

Para admissão ao Curso de Mestrado Profissional Ensino na Saúde será 

ofertado 25 (vinte e cinco) vagas. 

 

4.1. A distribuição das vagas por linhas de pesquisa será a seguinte: 

a) Desenho e Avaliação de Programas Educacionais – 8 vagas. 

b) Processo Ensino Aprendizagem nos Serviços de Saúde – 8 vagas. 

c) Gestão do Ensino na Saúde – 9 vagas. 

4.2. Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem perfil de 

desempenho até o limite de vagas. 

 

5.  INSCRIÇÃO: 

As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por procuração registrada em 

cartório na secretaria do Curso de Mestrado Profissional Ensino na Saúde. 

 

5.1. Período de inscrição: 10 a 31 de janeiro de 2013. 

5.2. Local: Secretaria do Programa de Mestrado Profissional Ensino na Saúde. 

Bloco do Centro de Energia Alternativas e Meio Ambiente – CENEA - Av. 

Paranjana, 1700-Campus do Itaperi, Fone: 3101-9644-Horário: 08:30 às 11:00 

horas e 14:00 às 17:00 horas. 

5.3. A aceitação do pedido de inscrição do (a) candidato (a) está condicionada 

a apresentação de todos os documentos abaixo enumerados: 

a) Curriculum no formato Lattes (cadastrado devidamente no Site do CNPq) 

com cópias comprobatórias de todos os documentos e informações 

mencionadas no mesmo; 

b) Formulário de Inscrição devidamente preenchido pelo (a) candidato (a), 

disponibilizado no site: www.uece.br/cmepes/ e em anexo a esta chamada 

pública; 

c) Cópia da cédula de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança 

Pública autenticada em cartório; 

d) Cópia do CPF, autenticada em cartório; 

e) Cópia do título de eleitor, comprovando a quitação com o dever eleitoral, 

autenticada em cartório; 

http://www.uece.br/cmepes


f) Cópia de comprovante de quitação com o serviço militar, para os brasileiros 

do sexo masculino, autenticada em cartório; 

g) Cópia do diploma do curso de graduação ou declaração de concludente até 

dezembro de 2012, autenticada em cartório; 

h) Cópia do histórico escolar do curso de graduação autenticada em cartório; 

i) Anteprojeto de Dissertação em (3) três vias; 

j) Fotos: 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais não xerocadas); 

k).Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 que 

deverá ser depositada na conta: Banco do Brasil, agência 008-6, conta 26148-

3, não se aceitará depósitos de caixas automáticos(envelopes). Em nenhuma 

circunstância, a taxa de inscrição será devolvida. 

5.4.Todos os documentos deverão ser entregues no ato da inscrição em pasta 

de plástico que comporte todo material. 

5.5. Data de divulgação das inscrições aceitas: 06 de fevereiro de 2013. Os 

(as) candidatos(as) não aprovados(as) terão o prazo de 60 (sessenta) dias a 

partir de primeiro de março de 2013 para a retirada dos documentos, ao fim do 

qual toda documentação será descartada pela secretaria. 

 

6. SELEÇÃO: 

A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada por uma comissão indicada 

pela coordenação do curso e composta por professores doutores do Curso de 

Mestrado Profissional Ensino na Saúde. O processo de seleção compreenderá 

duas etapas. 

 

6.1. Período da 1ª Fase: a primeira fase da seleção constará de prova 

dissertativa e prova de proficiência em língua estrangeira. 

6.1.1. A prova dissertativa constará do sorteio no início da prova de 2 (duas) 

questões de um total de 5 (cinco), formuladas com base no conteúdo da 

bibliografia indicada, a serem respondidas por todos(as) os(as) candidatos(as). 

A duração máxima desta prova será de 04 (quatro) horas. 

6.1.2. A prova dissertativa é destinada a avaliar o grau de conhecimento; a 

consistência da resposta em relação à questão proposta; a sistematização; 



articulação de ideias e coerência dos argumentos; a capacidade de 

compreensão e síntese; a correção da linguagem e a clareza de expressão. 

6.1.3. Apenas passarão para a segunda fase os(as) candidatos(as) que 

obtiverem, no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez), nota mínima 7,0 (sete) na prova 

dissertativa. Portanto a prova dissertativa é eliminatória. 

6.1.4. A prova dissertativa será no dia 15 de fevereiro de 2013; Horário: 8:30 as 

12:30 horas; Local: Auditório do CENEA (Bloco do CENEA), Campus do Itaperi: 

Av. Paranjana 1700. 

6.1.5.  A divulgação do resultado da prova dissertativa será realizada no dia 20 

de fevereiro de 2013, pelo site:www.uece.br/cmepes/. 

6.1.6. Cada candidato (a) selecionado(a) para a segunda fase deverá informar-

se no site www.uece.br/cmepes/ do curso sobre o dia, horário e local em que 

será entrevistado(a). 

6.1.7. Período de Solicitação de Recursos referente à prova dissertativa para 

Coordenação do Mestrado Profissional Ensino na Saúde, 22 de fevereiro de 

2013 no horário de 14 as 17 horas. 

6.1.8. Data de resposta a recurso referente à prova dissertativa, não cabendo 

novo recurso à instância superior: 25 de fevereiro de 2013, no horário de 14 às 

17 horas, pelo site www.uece.br/cmepes. 

6.1.9. A prova de proficiência em língua estrangeira  terá caráter apenas 

classificatório, portanto não eliminatório, e será realizada no dia 18/02/2013 das 

8:30 às 12:30horas,  no auditório do CENEA. 

O candidato poderá, no ato da inscrição, optar pela realização da prova em 

língua inglesa ou espanhola. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 

7,0(sete), deverão realizar novamente a prova após o ingresso no curso 

conforme resolução Nº 3326/2010-CEPE/UECE. 

6.2 - Período da 2ª Fase: Entrevistas e análise de currículo e anteprojeto de 

dissertação. 

6.2.1. Participarão dessa fase apenas os(as) candidatos(as) aprovados(as) na 

prova dissertativa. 

6.2.2. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) para a 2ª fase deverão 

submeter-se a entrevista com os membros da Comissão Examinadora. 

6.2.3. Característica das entrevistas: debate com o(a) candidato(a) sobre o 

Currículo Lattes, projeto de Dissertação e perspectiva de aplicação do 

http://www.uece.br/cmepes
http://www.uece.br/cmepes/
http://www.uece.br/cmepes


Mestrado na prática profissional presente e futura, adequação da pretensão 

do(a) candidato(a) com a proposta do Curso de Mestrado Profissional Ensino 

na Saúde e disponibilidade para cursar o mestrado. 

6.2.4. Serão ainda avaliados, nesta etapa, o curriculum, títulos e o anteprojeto 

de dissertação. 

6.2.5. Data das entrevistas: 26, 27 e 28 de fevereiro de 2013, na sala de aula 

do Curso Mestrado Profissional Ensino na Saúde. Verificar no 

site:www.uece.br/cmepes 

6.2.6. Data de divulgação do resultado das entrevistas, da análise de currículo 

e do anteprojeto de dissertação: até 04 de março de 2013. 

6.2.7.  Anteprojeto de Dissertação 

O candidato deve elaborar um texto onde desenvolva um tema de seu 

interesse na área de Ensino na Saúde, enquadrado em uma das linhas de 

pesquisa do Mestrado, incluindo delimitação do objeto, justificativa, indicação 

teórico-metodológica e bibliografia. O texto escrito em espaço duplo, com 15 

(quinze) a 20 (vinte) páginas, deve ser apresentado no ato de inscrição. 

6.2.8. Período de solicitação de recursos referentes à segunda fase para a 

Coordenação do Curso Mestrado Profissional Ensino na Saúde: 5 de março de 

2013, no horário de 14 às 17 horas. 

6.2.9. Data de resposta a recurso, não cabendo novo recurso à instância 

superior: 08 de março de 2013. 

6.2.10. CRITÉRIOS DA SELEÇÃO 

O resultado final será obtido pelo cálculo da média ponderada, sendo atribuído 

para cada nota obtida os pesos indicados na tabela a seguir. 

ETAPA PESO 

Prova dissertativa 4 

Currículo 2 

Anteprojeto de dissertação 2 

Entrevista  2 

  

 

6.2.11. Desempate 

http://www.uece.br/cmepes


Ocorrerá, verificando-se o diferencial de nota dos seguintes itens em ordem 

decrescente de importância: 

Prova escrita, Currículo e Anteprojeto de dissertação. 

A matrícula será realizada nos dias 11 a 14 de março de 2013, na Secretaria 

do Curso Mestrado Profissional Ensino na Saúde no horário de 8h30 às 

11horas e das 14horas as 17 horas. A matrícula será no valor de R$ 850,00 e 

corresponderá à primeira parcela do curso, (em nenhuma circunstância, a 

matricula será devolvida); as demais prestações serão 23 parcelas de R$ 

850,00 (oitocentos e cinquenta reais). 

Aula inaugural dia 21 de março as 19 horas, início das aulas 22 de março de 

2013.  

 

7. PROGRAMA: 

Educação permanente no SUS;  

Formação, trabalho, ensino e gestão em saúde.  

 

8. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

1. CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: descentralização 

e disseminação de capacidade pedagógica na saúde. Ciênc. saúde coletiva,  

Rio de Janeiro,  v. 10,  n. 4, dez.  2005 .   Disponível em 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232005000400020&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  22  nov.  2012.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232005000400020. 

2. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS DA 

SAÚDE. Disponível em : 

http://www.conasems.org.br/files/formação_profissionais_2008.pdf 

3. FEUERWERKER, L.C.M.; ALMEIDA, M. Diretrizes curriculares e projetos 

pedagógicos: é tempo de ação!São Paulo, Revista da Abeno, v.4,n.1,p. 14-16, 

2004. Disponível em : http://bit.Iy/Laura_Dir_Curric>. 

4. CARVALHO, A. M. P. A pesquisa no ensino, sobre o ensino e sobre a 

reflexão dos professores sobre 6, 2004. Disponível em :seus ensinos. Educ. 

Pesqui., July/Dec. 2002, vol.28, no.2, p.57-67. ISSN 1517-9702.  Disponível 

em: ttp://www.scielo.br/pdf/ep/v28n2/a05v28n2.pdf 



5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia-saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo. Paz e Terra, 1996. 

 

Fortaleza, 10 de dezembro de 2012. 

 

 

Prof. José Jackson Coelho Sampaio 

Reitor da Universidade Estadual do Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 
 

Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE 
Centro de Ciências da Saúde - CCS 

Curso de Mestrado Profissional Ensino na Saúde - CMEPES 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
I. DADOS PESSOAIS 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
RG:_______________ Órgão Emissor: ________ Data da emissão: ___/___/___________ 
CPF.:______________ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Estado Civil: ______________ 
Data de nascimento: ____/____/_____ Naturalidade:______________________________ 
Endereço residencial:________ _____________________________________________________ 
Complemento:______________________________________________________________________ 
Bairro:______________________________Cidade:_____________Estado:__________________ 
CEP: _________________________Fone Res:____________ Cel:___________________________ 
E-mail:_____________________________________________________________________________ 
Endereço profissional:____________________________________________________________ 
Complemento:___________ Bairro: _________________Cidade:__________________ 
CEP:__________Fone:____________E-mail:______________________________________ 
II. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Curso de Graduação: ________________________________________________________ 
Instituição: ___________________________________________________________________ 
Estado:________________________________ Cidade: ______________________________ 
Ano da Graduação: __________________________________________________________ 
III. ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
Docente: ( ) Cargo:___________________________________________________________ 
Disciplina Ministrada:________________________________________________________ 
Instituição: ___________________________________________________________________ 
Cidade:______________________________ Data de Ingresso:____/____/____ 
Não Docente: ( ) Cargo e/ou Função:_______________________________________ 
Instituição:___________________________________________________________________ 
Cidade:_____________________ Carga Horária Semanal: ______________________ 
 
 
  
                            FORTALEZA, ___ de _________________de 2013 
 
 
 
 
 

________________________________ 
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) 

 
 



 

 
 

 

        ANEXO 2 - TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES – CMEPES 
 
 
 

Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE 
Centro de Ciências da Saúde - CCS 

Curso de Mestrado Profissional  Ensino na Saúde - CMEPES 
 

A avaliação do currículo fará parte da 2ª fase do processo seletivo, sendo 
classificatória. O candidato deverá entregar cópia do Currículo Lattes/CNPQ com 
documentos comprobatórios, apresentada em ordem, de acordo com o Currículo. 
 
Candidato: 
_____________________________________________________________ 

 
 
 

 

Título Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

Certificado de Especialização na área de 
educação 

1,0 ponto por certificado 
1,0 

Diploma de Licenciatura Plena 0,6 ponto por diploma 0,6 

Atividades de pesquisa 
0,5 ponto por ano de participação 
em pesquisa. 

2,0 

Experiência de ensino 0,2 por ano 1,4 
Experiências técnico-pedagógicas na área de 
educação 

0,1 por ano 
0,5 

Livro integral publicado, com ISBN, na área de 
educação. 

1,0 ponto por livro 
1,0 

Capítulos de livros ou artigos publicados em 
periódicos científicos da área de educação e 
afins 

 
0,5 por capítulo/artigo 1,0 

Trabalhos completos, na área de educação e 
afins, publicados em Anais de Congressos, 
Seminários e Simpósios. 

0,2 por trabalho 1,0 

Resumos de Trabalhos, na área de educação e 
afins, publicados em Anais de Congressos, 
Seminários e Simpósios. 

0,05 por trabalho 0,5 

Bolsa de iniciação científica e iniciação a 
docência   

0,5 por ano 
1,0 

Total  10,0 
 

 
 



 
 
 

ANEXO 3 – Carta de compromisso com o CMEPES 

 
 

Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE 
Centro de Ciências da Saúde - CCS 

Curso de Mestrado Profissional Ensino na Saúde- CMEPES 

 
CARTA DE COMPROMISSO COM O PROGRAMA 

 
 
Eu, _______________________________________________________________________________________ 

Graduado (a) em ______________________________________________e inscrito no Conselho 

Regional___________________________ sob o nº ___________________ caso seja aprovado na 

Seleção para o Curso de  Mestrado Profissional Ensino na Saúde  conforme  

chamada  nº ....../2012, durante a realização do curso assumirei o compromisso 

com o CEMEPES-UECE de: 

a) Engajar-me nas atividades de pesquisa da área temática para a qual fui 
selecionado (a), vinculadas ao  Curso de  Mestrado Profissional Ensino na 
Saúde- CMEPES –  da Universidade Estadual do Ceará – UECE; 

b) Publicar, no mínimo, um artigo em co/autoria com meu orientador durante 
o curso; 

c) Realizar o exame geral de qualificação e defesa da dissertação nos prazos 
estipulados pelo regimento interno do curso. 

 
 
 

Fortaleza, ______de ______________de __________ 
 

Assinatura:_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 4 – CRONOGRAMA DE TODO O PROCESSO SELETIVO 

 
 
 

DATA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS HORÁRIO / 
LOCAL 

10 a 
31/01/2013 

Período de Inscrições Secretaria do  
CMEPES 
Manhã:8h às 12h  
Tarde:14h às 
17h 

06/02/2013 
 

Divulgação da Homologação das Inscrições  
 

Secretaria e 
Website do 
CMEPES  

15/02/2013 Prova dissertativa Auditório CENEA 
08:30hs às 12:30 

18/02/2013 Prova de proficiência em língua estrangeira -
Inglês ou espanhol 

Auditório do 
CENEA 
08:30hs às 
12:30hs 

20/02/2013 
 

Divulgação dos Resultados – Prova 
dissertativa e proficiência 

Secretaria e 
Website  do 
CMEPES 

22/02/2013 Solicitação de recursos – Prova Dissertativa Secretaria do 
CMEPES 
14:00  às 
17:00hs 

25/02/2013 
 
 

Divulgação do Resultado de Recursos 
 

 Website do 
CMEPES 

26,27,28/02 
/2012 

Entrevistas  Auditório do  
CENEA  
8:30 às 17:00hs 

04/03/2013 
 

Divulgação do Resultado das Entrevistas e 
 análise de currículo 

Website do 
CMEPES 

05/03/2013 
 

Solicitação de recursos  Secretaria do 
CMEPES 14:00 

às 17:00hs 
08/03/2013 Divulgação de resultados de recursos Secretaria  e 

Website  do 
CMEPES  

14/03/2013 
 

Divulgação do Resultado Final  Secretaria  e 
website do 
CMEPES 

  
 
                  


