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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº ___/2019

 

INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DO

CURSO  DE  MESTRADO

PROFISSIONAL  EM  GESTÃO  EM

SAÚDE.

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

processo seletivo do Curso de Mestrado Profissional em Gestão em Saúde,

nas datas e demais condições especificadas na presente chamada pública. 

 

1 OBJETIVOS DO CURSO

Formar mestres capacitados para gestão de serviços e redes de saúde,

com incorporação de conhecimento e práticas nos serviços, nos três níveis de

atenção em saúde.

Instrumentalizar  os  profissionais  para  a  produção  de  conhecimento

científico e tecnológico voltados ao desempenho de qualificação profissional na

área de Gestão em Saúde.

Instrumentalizar os profissionais para a pesquisa aplicada, proposição

de inovações tecnológicas e implementação do conhecimento produzido no

campo da gestão relacionado à vigilância, ao planejamento, à tecnologia e à

gestão do cuidado e a assistência, no campo da saúde coletiva e áreas afins.

Construir e validar ferramentas tecnológicas e modelos organizacionais,

que  fortaleçam  práticas  eficientes  e  eficazes  de  gestão,  na  perspectiva

emancipatória.

Transferir  conhecimento  para  a  sociedade,  atendendo  demandas

específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional,

regional ou local.
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Contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em

organizações públicas e privadas, fortalecendo a educação permanente como

em  programas  de  residência  médica  ou  multiprofissional  devidamente

credenciados.

2 LINHAS DE PESQUISA

2.1  Gestão  das  redes  de  cuidado  em  saúde  coletiva,  produtos

tecnológicos e validação (10 vagas)

Aborda  o  conceito  de  gestão  em  saúde  em  suas  múltiplas  facetas,

abrange políticas e projetos relacionados à gestão de redes de cuidados, nos

diversos níveis da atenção em saúde, tecnologias e validação.

Temas abordados: Doenças por arbovírus, tecnologia em gestão, políticas e

gestão em saúde da mulher,  letramento em saúde e tecnologias,  redes de

atenção  à  saúde  e  tecnologias  de  gestão,  gestão  das  organizações  e

validação.

2.2 Gestão das organizações de saúde, tecnologias e inovação (12 vagas)

Aborda  o  desenvolvimento  dos  processos  de  gestão,  modelos,

metodologia  e  ferramentas,  no  sentido  de  superar  as  práticas  e  modelos

tradicionais, por meio de inovações e validações tecnológicas, que incorporem

a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e a integralidade.

Temas  abordados:  Estatística  e  epidemiologia  em  saúde,  gestão  da

saúde  coletiva,  sistema  de  informação,  sistema  de  informação  em  saúde,

inovação,  gestão  da  qualidade,  empreendedorismo,  gestão  da  qualidade,

trabalho, comportamento organizacional, segurança do paciente, processos e

gestão, tecnologias em saúde.

Universidade Estadual do Ceará – UECE
Mestrado Profissional em Gestão em Saúde - MEPGES

Av. Dr. Silas Munguba 1700 - Campus do Itaperi - Fortaleza-CE - CEP: 60.714.903 – 
Telefone: (85) 3101-9993 - E-mail: gestao.saude@uece.br

® 2016 - Governo do Estado do Ceará - Todos os direitos reservado

mailto:gestao.saude@uece.br


UECE
Universidade Estadual do Ceará
Pró - Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Mestrado Profissional em Gestão em Saúde – MEPGES

2.3 Avaliação de serviços, de redes, de programas de saúde e validação

de produtos tecnológicos (13 vagas)

Aborda os estudos de avaliação em saúde, considerando ferramentas

das  políticas,  gestão,  planejamento  e  financiamento,  buscando  estabelecer

articulações entre os contextos nacional, regional e local nos vários campos do

conhecimento e inovação. Construção de tecnologias avaliativas, educativas e

de avaliação de gestão em saúde.

Temas  abordados:  financiamento  e  tecnologias,  saúde  mental  e

produtos  tecnológicos,  atenção  básica,  avaliação,  processos,  fluxos  e

interfaces com a atenção básica e saúde coletiva, gestão em saúde de redes

de atenção psicossocial, cuidado, itinerários terapêuticos e sociais, avaliação

em saúde, políticas de saúde mental, violência na atenção básica e primária e

suas implicações no cuidado. 

3 PÚBLICO ALVO

Profissionais  graduados  (modalidade  bacharelado,  licenciatura  e

tecnólogo) nas diversas áreas da saúde (de acordo com a Resolução Nº 287,

de 08 de Outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde), administração e

economia com atuação profissional em gestão da saúde. 

 

4 ESTRUTURA CURRICULAR E PROGRAMA DO CURSO

O currículo do Curso de Mestrado Profissional em Gestão em Saúde é

estruturado em disciplinas obrigatórias (21 créditos), atividades obrigatórias (14

créditos),  disciplinas  optativas  (8  créditos)  e  dissertação  (9  créditos).

Perfazendo um total de 52 créditos (780 horas). O curso tem duração mínima

de dezoito meses e máxima de vinte e quatro meses, sendo o primeiro ano

destinado às disciplinas. 

As disciplinas serão ministradas às quintas-feiras (8h as 17h), às sextas-

feiras (8h as 17h) e aos sábados (8h as 17h) em quinzenas intercaladas, com

atividades  presenciais  e  de  acordo  com  a  necessidade  de  conteúdo  dos

projetos metodológicos, modificações podem ocorrer gerando no máximo 
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quatro meses alternados que necessitem aulas com fins de semana seguidos,

que já serão programas no calendário. Sendo exigida, por ocasião da matrícula

dos candidatos selecionados, declaração de disponibilidade para cumprimento

da carga horária e ciência do prazo máximo para a defesa da dissertação (24

meses a partir de janeiro de 2020). 

A  integralização  do  Mestrado  Profissional  em  Gestão  em  Saúde

dependerá da comprovação da frequência e do aproveitamento das disciplinas

e atividades e da conclusão e apresentação da dissertação tecnológica em

modelo de artigo como resultados.

5 VAGAS

Serão ofertadas 35 (trinta e cinco) vagas para admissão ao Curso de

Mestrado  Profissional  em  Gestão  em  Saúde,  distribuídas  com  docentes

permanentes e colaboradores, de acordo com o coeficiente de orientabilidade,

somados os programas que atuem.

6 INSCRIÇÃO

As  inscrições  deverão  ser  feitas  pessoalmente  ou  por  procuração

registrada em cartório  na  secretaria  do  Curso de Mestrado Profissional  em

Gestão em Saúde. Poderá ser efetivada inscrição via correio (apenas por meio

do  serviço  SEDEX),  devendo  ser  postada  para  o  endereço  “Mestrado

Profissional  em  Gestão  em  Saúde  (MEPGES)  -  Programa  de  Pós  de

Graduação  em  Saúde  Coletiva  (PPSAC)  –  Centro  de  Ciências  da  Saúde

(CCS), Av. Silas Munguba, nº 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza - CE, CEP

60.714.903”. Serão aceitas apenas correspondências postadas até o último dia

de inscrição definido no cronograma do processo seletivo (ANEXO 3). Contanto

que a correspondência chegue no máximo, até a data da próxima etapa da

seleção do cronograma, ou seja, a data de deferimento das inscrições (ANEXO

3). 

A escolha da linha de pesquisa deverá ser feita pelo candidato em sua

ficha  de  inscrição  e  confirmada  pela  coordenação  do  Curso  em  24  horas
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(ANEXO 1). O candidato não tem acesso e não poderá escolher o/a orientador/

a, E será escolhido ao final da seleção pela coordenação.

6.1 Cronograma de inscrições e divulgação

Período de Divulgação: 01/07/2019 a 31/07/2019

Período de inscrições: 01/08/2019 a 30/08/2019

Divulgação do deferimento das inscrições: 2 de setembro 2019

Interposição de recursos referentes ao deferimento das inscrições: 03 e

4 de setembro de 2019

Divulgação do resultado definitivo do deferimento das inscrições: 6 de

setembro de 2019

6.2 Local de inscrição

Secretaria  do  Curso de Mestrado Profissional  em Gestão em Saúde,

localizada à Av. Silas Munguba, 1700 - Campus do Itaperi, Fortaleza – CE –

CEP 60.714.903. Fone: (85) 3101-9993. Horário de funcionamento: de 8h às

12h e 13h às 17h.

6.3 Documentos necessários para inscrição (autenticados em cartório)

 Fotocópia autenticada da cédula de Identidade ou CNH e do CPF ou

cópias com apresentação do documento original;

 Cópia autenticada do comprovante de endereço (conta de telefone ou

luz);

 Cópia autenticada em cartório ou acompanhada do original do diploma

do curso de graduação;

 Cópia autenticada em cartório ou acompanhada do original do histórico

escolar do curso de graduação;

 Declaração autenticada de disponibilidade para cumprimento da carga

horária e ciência do prazo máximo para a defesa da dissertação (24

meses a partir de janeiro de 2020), assinada pelo gestor responsável do

local de trabalho e pelo candidato;
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 Declaração autenticada de proficiência em inglês (nota mínima 7,0), com

validade  de  até  2  anos  (a  partir  de  2017).  Serão  aceitos  apenas

declarações  emitidas  por  Núcleos  de  Línguas  Estrangeiras  de

Universidades Públicas (UECE; UFC; IFCE; etc.)

6.4  Documentos  necessários  para  inscrição  (não  necessitam  estar

autenticados em cartório)

 Formulário  de  Inscrição  devidamente  preenchido  pelo  candidato,

disponibilizado nesta chamada pública (ANEXO 1);

 Uma fotografia 3x4 recente, não fotocopiada;

 Curriculum no formato Lattes atualizado (cadastrado no Site do CNPq);

 Currículo Padronizado, disponibilizado nesta chamada pública (ANEXO

2), com cópias de todos os documentos e informações mencionadas no

mesmo  e  anexadas  na  ordem  em  que  forem  mencionadas  no

currículo. Não será permitida a juntada de qualquer documento após a

entrega  dos  títulos;  Pedimos  que  os  candidatos  já  entregam  a

documentação organizada.

 Anteprojeto de dissertação metodológico e/ou tecnológico, em três vias

impressas e em 1 CD (arquivo salvo em PDF) que será utilizado para

nortear  a  entrevista  do  candidato;  O projeto  deve conter  o  nome do

aluno e a linha escolhida.

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 300,00

(trezentos reais) que deverá ser depositada na conta corrente AG 008-6

C/C  26.038-X  do  Banco  do  Brasil  (001)  –  IEPRO  (CNPJ.

00.977.419/0001-06.  Razão  Social.  INSTITUTO  DE  ESTUDOS

PESQUISAS  E  PROJETOS  DA  UECE  IEPRO).  São  aceitas

transferências e/ou depósitos  identificados. Não se aceitará depósitos

de caixas automáticos (envelopes). Em nenhuma circunstância a taxa de

inscrição será devolvida;

 Todos os documentos deverão ser entregues no ato da inscrição não

podendo anexar quaisquer documentos após o prazo final da inscrição.
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6.5 Retirada de Documentos após a seleção

Os candidatos não aprovados terão o prazo de quinze dias a partir da

divulgação do resultado final da seleção para a retirada dos documentos. Ao

fim desse prazo, toda documentação será destruída pela secretaria.

 7 SELEÇÃO

A seleção dos candidatos  será realizada por  uma comissão indicada

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

Profissional em Gestão em Saúde, escolhido na reunião do Colegiado.

7.1 Etapas do processo de seleção

7.1.1 Primeira Etapa: Análise do Currículo

Será  realizada  a  contagem  da  pontuação  dos  títulos  anexados  ao

Currículo Padronizado (ANEXO 2), de acordo com os valores atribuídos por

esse instrumento por uma equipe de três docentes do MEPGES ou convidados

ADHOC.  Estarão  aprovados  para  a  próxima  etapa  os  candidatos  que

obtiverem, no intervalo de zero a dez, nota mínima de três. Portanto, a análise

de currículo é eliminatória.

Divulgação do resultado da Primeira Etapa: 13 de setembro de 2019

Interposição de recursos referentes ao resultado da Primeira Etapa: 16 e

17 de setembro de 2019 

Divulgação do resultado definitivo da Primeira Etapa: 19 de setembro de

2019

7.1.2 Segunda Etapa: Prova de Língua Inglesa

Prova sem caráter eliminatório, e sim classificatório, com nota mínima de

sete, para fins de aproveitamento imediato como proficiência. Os candidatos 
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que obtiverem nota inferior a sete, no intervalo de zero a dez, deverão realizar

novamente  a  prova  após  o  ingresso  no  curso  conforme  Resolução  N.º

3326/2010-CEPE/UECE. 

Serão aceitos certificados de proficiência em Língua Inglesa, similares

ao emitido pelo Núcleo de Línguas Estrangeiras da UECE, como substituto da

Prova  de  Língua  Inglesa.  Cópia  autenticada  em  cartório  do  certificado  de

proficiência  deverá  ser  entregue  na  inscrição.  A  comissão  indicada  pela

coordenação para realização do processo seletivo publicará o deferimento da

proficiência  e  as  notas  dos candidatos  nas mesmas datas  do resultado da

primeira etapa, cabendo os mesmos prazos para recurso. Caso a proficiência

seja indeferida ou a nota do candidato seja insuficiente, ele poderá realizar a

prova de Língua Inglesa como os demais candidatos. 

Realização da Prova de Língua Inglesa: 23 de setembro de 2019

Divulgação do resultado da Segunda Etapa: 26 de setembro de 2019

Interposição de recursos referentes ao resultado da Segunda etapa: 27 e

30 de setembro de 2019.

Divulgação do resultado definitivo da Segunda Etapa e do cronograma

de entrevistas 02 de outubro 2019.

7.1.3  Terceira  Etapa:  Entrevista  com  base  na  análise  do  projeto  e  na

trajetória acadêmica e profissional do candidato

Prova sem caráter eliminatório e sim classificatório, com nota de um a

dez e peso quatro. O projeto deve ser elaborado pelo candidato e entregue por

ocasião  da  inscrição  no  processo  seletivo,  versando  sobre  o  tema de  seu

interesse  enquadrado  em  uma  das  linhas  de  pesquisa  do  curso  e  será

analisado pela comissão de professores. O projeto deve incluir capa com a

identificação do aluno, a linha de pesquisa (que pode ser trocada em caso do

projeto não esteja aderente a linha), introdução com delimitação do objeto e

objetivos tecnológicos, justificativa, indicação metodológica mínima, proposta

de produto e/ou intervenção tecnológica e bibliografia atualizada. O texto deve 
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ser apresentado em três vias, digitado em espaço 1,5, fonte 12 arial, com dez a

quinze laudas.

A entrevista será realizada em grupo pela comissão de professores do

Curso de Mestrado, destacando a análise do Currículo e do Anteprojeto de

Dissertação,  a perspectiva de aplicação do Mestrado na prática profissional

presente e futura, a adequação da pretensão do candidato com a proposta do

Curso de Mestrado Profissional em Gestão em Saúde e a disponibilidade para

cursar o mestrado. 

Realização das Entrevistas: 9 de outubro de 2019

Divulgação do resultado da Terceira Etapa:  10 de outubro de 2019

Interposição de recursos referentes ao resultado da Terceira Etapa: 11 e

14 de outubro de 2019.

Divulgação do resultado definitivo da Terceira Etapa: 17 de outubro de

2019

7.2 Critérios de seleção

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

atribuído para a nota da primeira etapa peso cinco, para a nota da segunda

etapa peso um e para a nota da terceira etapa peso quatro. 

7.3 Desempate 

Ocorrerá desempate verificando-se o diferencial de nota dos seguintes

itens em ordem decrescente  de importância:  maior  nota  na primeira  etapa,

maior nota na terceira etapa, maior nota na segunda etapa e maior idade.

7.4 Recursos

Serão  admitidos  recursos  administrativos  à  Coordenação  do  Curso  de

Mestrado Profissional em Gestão em Saúde contra todas as fases da seleção,

não cabendo novo recurso à instância superior.
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7.5 Cronograma da seleção

O  cronograma  dessa  seleção  será  disponibilizado  nesta  chamada

pública  (ANEXO  3).  A  divulgação  do  resultado  final  do  processo  seletivo

ocorrerá em 17 de outubro de 2019.

7.6 Divulgação de informações sobre a seleção e dos resultados

A divulgação de  informações sobre  a  seleção  e  dos resultados será

realizada por meio do site do Curso de Mestrado Profissional em Gestão em

Saúde: www.uece.br/mepges  e de afixação pública na Coordenação do Curso

de Mestrado Profissional em Gestão em Saúde.

7.7 Casos omissos

Serão analisados pela comissão e Coordenação do Curso de Mestrado

Profissional em Gestão em Saúde e encaminhados aos órgãos competentes da

UECE, caso necessário.

8 MATRÍCULA E CUSTO DO CURSO  

Somando  o  valor  de  inscrição  de  R$  300,00  (trezentos  reais),  as

matrículas semestrais de R$ 300,00 (trezentos reais por semestre, sendo 4 

semestres),  e as 24 (vinte e quatro) parcelas no valor  de R$ 1.000,00 (mil

reais), totaliza o investimento de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos

reais).

As matrículas serão realizadas de 04 a 08 de novembro de 2019. Onde

o aluno receberá através de e-mail sua via de contrato, onde deverá assinar 2

vias e enviar as originais novamente a coordenação.

Fortaleza, _____ de ______________ de 2019.  

Prof. José Jackson Coelho Sampaio 

Reitor da Universidade Estadual do Ceará
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ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS (TODOS OS DADOS SÃO OBRIGATÓRIOS)

Nome: _________________________________________________________ 

RG: ____________________ Órgão Emissor: ________ Emissão: ___/___/___

CPF: _____________________________ Sexo: (     ) Masculino (     ) Feminino

Data de nascimento: ___/___/___ Naturalidade: ________________________ 

Endereço residencial: _____________________________________________ 

Complemento: _____________________Bairro: ________________________ 

Cidade: _______________________ Estado: ___ CEP: __________________

Telefone 1: ___________________ Telefone 2: ________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação: ______________________________________________

Instituição: ______________________________________________________ 

Cidade: _______________________ Estado: ____ Ano da Graduação: ______

ATIVIDADE PROFISSIONAL (Preenchimento obrigatório)

Cargo: _________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________ 

Endereço profissional: ____________________________________________ 

Complemento: ______________________Bairro: _______________________ 

Cidade: _______________________ Estado: ___ CEP: __________________

Data de Ingresso: ____/____/____ Carga Horária Semanal: _______

LINHA DE PESQUISA:       1(   )  2(   )   3(   )

________________________________________________________

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
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ANEXO 2 - CURRÍCULO PADRONIZADO

A avaliação do currículo constitui a primeira fase do processo seletivo, sendo
classificatória  e  eliminatória.  O  candidato  deverá  entregar  cópia  dos
documentos  comprobatórios  do  currículo,  apresentada  em  ordem  e
enumeradas,  e  cópia  do  Currículo  Lattes.  O  candidato  deve  colocar  sua
pontuação.
Candidato:______________________________________________________
 

TÍTULO PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO

MÁXIMA 
PONTUAÇÂO
CANDIDATO

PONTUAÇÃO
DA COMISSÃO

1 - Experiência profissional 
comprovada em 
gestão/administração em saúde

0,25 ponto por
semestre de
experiência

3,0

2 - Experiência profissional 
comprovada em 
gestão/administração em outras 
áreas

0,25 ponto por
semestre de
experiência

1,0

3 - Curso de especialização em 
gestão/administração em saúde

0,5 ponto por
certificado

1,0

4 - Residência ou curso de 
especialização na área de saúde 

0,5 ponto por
certificado

0,5 

5 - Cursos de capacitação em 
gestão/administração em saúde 
(carga horária mínima de 40hs)

0,25 ponto por
certificado 0,5

6 - Participação em pesquisa 
(iniciação científica, grupos e 
projetos de pesquisa científica) 

0,5 ponto por
participação em

pesquisa
0,5 

7 - Experiência docente na área de 
saúde e/ou de gestão/administração 
(curso técnico e graduação) 

0,25 por
semestre 1,0 

8 - Livro integral publicado, com 
ISBN, na área de 
gestão/administração e/ou saúde. 

0,5 ponto por
livro 0,5 

9 - Capítulos de livros (em livros com 
ISBN) ou artigos publicados em 
periódicos científicos indexados na 
área de gestão/administração e/ou 
saúde.

0,5 por capítulo/
artigo

1,0 

10 - Trabalhos, na área de 
gestão/administração e/ou saúde, 
publicados em Anais de Congressos, 
Seminários e Simpósios com ISSN. 

0,1 por trabalho

1,0 

TOTAL  10,0 
Universidade Estadual do Ceará – UECE
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ANEXO 2 - CURRÍCULO PADRONIZADO (CONTINUAÇÃO)

Candidato:_______________________________________________________

A lista abaixo deve ser preenchida e os documentos comprobatórios devem 
ser anexados e numerados de acordo com a sequência estabelecida:

1.  Experiência  profissional  comprovada  em  gestão/administração  em
saúde:
1.1___________________________________________Período:__________
1.2___________________________________________Período:__________
1.3___________________________________________Período:__________
1.4___________________________________________Período:__________
1.5___________________________________________Período:__________
1.6___________________________________________Período:__________
1.7___________________________________________Período:__________
1.8___________________________________________Período:__________
1.9___________________________________________Período:__________
1.10__________________________________________Período:__________
1.11__________________________________________Período:__________
1.12__________________________________________Período:__________

2.  Experiência  profissional  comprovada  em  gestão/administração  em
outras áreas
2.1___________________________________________Período:__________
2.2___________________________________________Período:__________
2.3___________________________________________Período:__________
2.4___________________________________________Período:__________

3. Curso de especialização em gestão/administração em saúde
3.1_____________________________________________________________
3.2_____________________________________________________________

4. Residência ou curso de especialização na área de saúde
4.1_____________________________________________________________
 
5.  Cursos  de  capacitação  em  gestão/administração  em  saúde  (carga
horária mínima de 40hs)
5.1_____________________________________________________________
5.2_____________________________________________________________
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6  Participação  em pesquisa  (iniciação  científica,  grupos  e  projetos  de
pesquisa científica) 
6.1_____________________________________________________________

7. Experiência docente na área de saúde e/ou de gestão/administração
(curso técnico e graduação) 
7.1___________________________________________Período:__________
7.2___________________________________________Período:__________
7.3___________________________________________Período:__________
7.4___________________________________________Período:__________

8. Livro integral publicado, com ISBN, na área de gestão/administração e/
ou saúde. 
8.1_____________________________________________________________

9.  Capítulos  de livros (em livros com ISBN) ou artigos  publicados em
periódicos  científicos  indexados  na  área  de  gestão/administração  e/ou
saúde.
9.1_____________________________________________________________
9.2_____________________________________________________________

10. Trabalhos, na área de gestão/administração e/ou saúde, publicados
em Anais de Congressos, Seminários e Simpósios com ISSN.
10.1____________________________________________________________
10.2____________________________________________________________
10.3____________________________________________________________
10.4____________________________________________________________
10.5____________________________________________________________
10.6____________________________________________________________
10.7____________________________________________________________
10.8____________________________________________________________
10.9____________________________________________________________
10.10___________________________________________________________
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ANEXO 3 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

 

DATA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS HORÁRIO / LOCAL 

01 a 30 de
agosto de 2019

Período de Inscrições

Coordenação do Curso
Segunda à sexta-feira

(8h às 12h e 14h às
17h)

2/09/2019
Divulgação do deferimento das

Inscrições
Coordenação do Curso

e site

3 e 4 de
setembro de

2019

Interposição de recursos referentes ao
deferimento das Inscrições

PROTOCOLO UECE
(8h às 12h e 13h às

17h)

6/09/2019
Divulgação do resultado definitivo do

deferimento das Inscrições
Coordenação do Curso e

site

13/09/2019
Divulgação do resultado da Primeira

Etapa- análise do curriculo
Coordenação do Curso

e site

16 e 17 de
setembro de

2019

Interposição de recursos referentes ao
resultado da Primeira Etapa

PROTOCOLO UECE
(8h às 12h e 13h às 17h)

19/09/2019
Divulgação do resultado definitivo da

Primeira Etapa
Coordenação do Curso

e site

23/09/2019 Realização da Prova de Língua Inglesa
Sala de Aula do Curso

(8h às 11h)

26/09/2019
Divulgação do resultado da Segunda

Etapa - prova de línguas
Coordenação do Curso e

site

27 e 30 de
outubro de 2019

Interposição de recursos referentes ao
resultado da Segunda Etapa

PROTOCOLO UECE
(8h às 12h e 13h às 17h)

02 de outubro de
2019

Divulgação do resultado definitivo da
Segunda Etapa e do cronograma de

entrevistas

Coordenação do Curso e
site

09/10/2019 Realização das Entrevistas
Sala de Aula do Curso

(8h às 11h e 14h às 17h)

10/10/2019
Divulgação do resultado da Terceira

Etapa
Coordenação do Curso

e site

11 e 14 de
outubro de 2019

Interposição de recursos referentes ao
resultado da Terceira Etapa

PROTOCOLO UECE
(8h às 12h e 13h às

17h)

17 de outubro de Divulgação do resultado definitivo da Coordenação do Curso e
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2019
Terceira Etapa e do resultado final do

processo seletivo
site

04 a 08 de
novembro de

2019
Realização de Matrículas

Coordenação do Curso
(8h às 11h e 14h às 17h)

JANEIRO Início das aulas

MARÇO Aula Magna Sala de Aula do Curso
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