PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE
MINUTA
EDITAL 11/2019
PROCESSO GR Nº 108/2019
PROCESSO SELETIVO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS torna público que fará realizar, sob
responsabilidade do Programa de Pós-graduação Profissional em Ensino, o PROCESSO SELETIVO DE
MESTRADO PROFISSIONAL INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE - MIESS para ingresso no 1º
semestre de 2020, de acordo com as instruções especiais abaixo transcritas.
I - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
O Programa de Pós-graduação – MESTRADO PROFISSIONAL INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM
SAÚDE – foi aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), na reunião realizada no período de 13 a 16 de dezembro de 2016 (169ª Reunião).

A) ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
A área de concentração do Programa denomina-se “Inovações educacionais em saúde orientadas pela
integralidade do cuidado”.
A Área de Concentração Inovações educacionais em saúde orientadas pela integralidade do cuidado
pertence à área Ensino, subárea temática Ensino em Saúde. A vocação dessa área está relacionada com
a necessidade de formação de profissionais qualificados para o sistema de saúde brasileiro, por meio da
elaboração de currículos integrados e do planejamento e alinhamento entre as instituições formadoras de
profissionais de saúde e os profissionais envolvidos no ensino, atuantes nas redes de atenção à saúde,
com o objetivo de ampliar o acesso ao cuidado com qualidade e segurança. Nesse sentido, espera-se
produção de conhecimentos e intervenções na formação de profissionais em graduações e pósgraduações em saúde.
B) LINHAS DE PESQUISA
O Programa abriga duas linhas de pesquisa, conforme apresentação a seguir.
Linha 1: Currículo Integrado em Saúde
A linha de pesquisa tem como objetivo proporcionar aos profissionais participantes o desenvolvimento de
capacidades de elaborar, implantar e avaliar ações educacionais no ensino superior em saúde. Propõe
uma abordagem inovadora para construção de currículos integrados, com metodologias ativas de ensino
aprendizagem, estratégias de aprendizagem e sistemas de avaliação.

Linha 2: Ensino em saúde nos contextos de prática do SUS
A linha de pesquisa tem como objetivo proporcionar aos profissionais participantes o desenvolvimento de
capacidades de elaborar, implantar e avaliar projetos e ações educacionais nos contextos de prática do
ensino em saúde, com a introdução de estratégias educacionais nos serviços de saúde que proporcionem
a integração entre a universidade e a rede de atenção, de forma a proporcionar melhorias tanto na
formação profissional dos cursos graduação quanto na atenção à saúde da população.
II – DAS VAGAS

Será oferecido o número de vagas disponíveis por docente para cada Linha de Pesquisa do curso (de acordo
com o limite CAPES) para ingresso no 1º semestre letivo de 2020. As vagas serão preenchidas pelos
candidatos que obtiverem melhor classificação, no limite das vagas disponíveis. O Programa reserva o direito
de não preencher todas as vagas oferecidas caso não existam candidatos com perfil adequado para preenchêlas.
III – INSCRIÇÃO, LOCAL E PERÍODO
As inscrições são gratuitas e somente poderão ser feitas pelo site da USCS no período de 11/11/2019 a
13/12/2019.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:
➢ Possuir diploma de Graduação ou apresentar comprovante de conclusão da graduação.
➢ Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes (www.cnpq.br).
➢

Preencher a ficha de inscrição no link https://uscs.edu.br/posstricto/saude/inscricao.php

➢ Fazer a Prova escrita de conhecimento e habilidades de leitura e produção de texto com tema em Ensino
em Saúde nas dependências da USCS.
➢ Participar da Entrevista com Banca Examinadora.
A)
DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO (a serem entregues pessoalmente ou pelo correio, até o dia
12/12/2019 na Secretaria do Stricto Sensu USCS). Os candidatos que optarem pela postagem deverão
considerar a data acima mencionada para a chegada dos documentos.
➢ 2 (duas) cópias do Histórico Escolar da Graduação.
➢ 2 (duas) cópias do diploma da Graduação ou Declaração de Conclusão.
➢ 2 (duas) cópias da Cédula de Identidade e do CPF.
➢ 1 (uma) Foto atualizada 3 X 4.
➢ Cópia do currículo atualizado na Plataforma Lattes.
A não entrega dos documentos supracitados acarretará a exclusão do candidato no processo seletivo.
Local para entrega dos documentos: Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu, USCS - Campus

Conceição: Rua Conceição, 321 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - CEP: 09530-060 - SP.

IV. DOS PROCEDIMENTOS – FORMA DE AVALIAÇÂO E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo dos candidatos dar-se-á em quatro fases. As provas e entrevistas serão realizadas na USCS
- Campus Conceição: Rua Conceição, 321 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP, conforme descrito a
seguir.
1ª Fase – Análise do Currículo e Análise da documentação: A documentação inclui a ficha de inscrição
preenchida no site da USCS e demais documentos depositados na Secretaria de Pós-graduação Stricto Sensu da
USCS - Campus Conceição.
2ª Fase – Prova escrita de conhecimento e habilidades de leitura e produção de texto com tema em Ensino em
Saúde ocorrerá no dia 17/12/2019 das 18h às 20h, na sala 110, no 1º andar, na USCS - Campus Conceição.
Não haverá sugestão de referencial teórico, por parte da USCS, para esta fase.
3ª Fase - Entrevista: As entrevistas ocorrerão no dia 17/12/2019 das 20h às 23h a ser realizada na USCS Campus Conceição: Rua Conceição, 321 - Santo Antônio - São Caetano do Sul.
4ª Fase - Análise do Desempenho Geral do Candidato: A análise do desempenho dos candidatos será feita
conforme definido pela Comissão do Processo Seletivo, com base nos seguintes elementos:
a) Pontuação obtida na prova escrita classificatória;
b) Pontuação obtida na entrevista com Professores do MPIESS/USCS;
c) Pontuação obtida na análise do Currículo.
Observação: Os candidatos não aprovados no Processo Seletivo poderão retirar os seus documentos na
Secretaria da Pós-graduação Stricto Sensu - USCS (Campus Conceição/São Caetano do Sul), em até 30 dias a
partir da data de divulgação dos resultados do respectivo processo. Caso não sejam retirados, os documentos
serão inutilizados.
V. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS E DA MATRÍCULA
A) O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 18/12/2019, por meio de
mensagem eletrônica da Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu.
B) A matricula deverá ser feita na Secretaria da Pós-graduação Stricto Sensu – USCS - Campus
Conceição/São Caetano do Sul nos dias 19 e 20/12/2019 das 13h às 18h.
VI - INVESTIMENTO
O valor mínimo do curso equivale ao montante de 4 (quatro) semestralidades, quando concluído em até 24
(vinte e quatro) meses.
Os candidatos aprovados com vínculo empregatício junto a Instituição/Organização com termo de
cooperação ou convênio assinado com a USCS ou que sejam egressos de curso da USCS poderão gozar de
benefícios de 10 a 20% sobre a mensalidade (excluídas matrícula e rematrículas), dentro do prazo do curso
regimental de 24 meses para o mestrado. Para tanto, deverão entregar na Secretaria do Stricto Sensu uma
declaração de que faz parte do quadro de instituição conveniada com a USCS. Este procedimento deverá ser
renovado todo o semestre com apresentação de declaração atualizada.
Descontos não incidem sobre os valores da matrícula e das rematrículas.

VII - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
A) PROGRAMAÇÃO DAS AULAS
Aula inaugural: 15/02/2020 das 9 às 12horas
Aulas regulares: fevereiro de 2020.
Horário das aulas: as disciplinas obrigatórias ofertadas ocorrem em 12 encontros presenciais de quinta-feira à
sábado, conforme horários abaixo, a serem ministradas na USCS - Campus Conceição - Rua Conceição, 321 -

Santo Antônio - São Caetano do Sul.
- quinta-feira: das 14h às 18h30 e das 19h às 23h.
- sexta-feira: das 8h às 12h30, das 14h às 18h30 e das 19h às 23h.
- sábados: das 8h às 12h30 e das 13h30 às 18h30.
B) SECRETARIA

Secretaria de Pós-graduação Stricto Sensu – Central (USCS - Campus Conceição/São Caetano do Sul)
E-mail: posstricto@adm.uscs.edu.br
Endereço: USCS - Campus Conceição: Rua Conceição, 321 – Santo Antônio – CEP: 09530-060 – São Caetano
do Sul - SP. Fones: (11) 4227-7820, 7819 ou 7818.

São Caetano do Sul, 08 de novembro de 2019.

Prof. Dr. José Lúcio Martins Machado
Gestor do Mestrado Profissional Ensino Superior em Saúde

