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EDITAL Nº 21/2019 

 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA PARA A I SESSÃO DE 

PRODUÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO EM 

SAÚDE E TECNOLOGIA - UNCISAL 

 

A coordenação do Mestrado Profissional em Ensino em Saúde e Tecnologia da Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) torna pública, pelo presente Edital, a abertura do processo seletivo 

para submissão de produção técnica a ser apresentada na Sessão de Validação de Produtos Educacionais. 

 

1- DA INSCRIÇÃO:  

1.1-Poderão inscrever-se alunos e profissionais da área da saúde, educação e tecnologia que desenvolvam 

trabalhos com foco na área de Ensino na Saúde e Tecnologia. 

 

1.2- As inscrições devem ser feitas EXCLUSIVAMENTE através de formulário disponível no site do evento 

(https://mestrado.uncisal.edu.br), que deverá ser preenchido e enviado em formato PDF juntamente com o 

trabalho contendo a descrição do produto. O envio deverá ser feito no período de 07 a 20 de outubro de 2019 

para o endereço eletrônico mest@uncisal.edu.br. Não será aceito material enviado por quaisquer outros meios.  

 

2- DA SELEÇÃO E RESULTADO: 

2.1- Somente serão analisados pela Comissão Científica os trabalhos que estiverem de acordo com as seguintes 

regras e apresentarem os seguintes conteúdos obrigatórios: 

 

- Introdução: De uma a duas páginas 

- Objetivos: um parágrafo 

- Referencial teórico: De uma a três páginas contendo a fundamentação teórica que justifica as teorias de 

ensino-aprendizagem adotadas e a necessidade/relevância do produto. 

- Referencial Metodológico: De uma a três páginas, descrevendo o produto (tipo, meio de divulgação/acesso, 

duração ou extensão), bem como todo processo de elaboração (indicar instrumentos ou recursos utilizados, 

fonte de imagens, áudios, autoria, colaborações). 

- Conclusões/Considerações Finais: um parágrafo 

 

2.2- Resultado geral: dia 31 de outubro 2019. 

 

3- DA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1 – A apresentação dos trabalhos selecionados será feita em sessão realizada no Auditório Djalma Brêda, 

localizado no 1º andar do prédio-sede da Uncisal, no período das 13h às 18h do dia 12 de novembro de 2019. 

Os apresentadores dos trabalhos selecionados deverão comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do 

inicio do evento munidos do material a ser apresentado (notebook para apresentação de vídeos, jogos etc.). 

 

4- DA VALIDAÇÃO DA PRODUÇÃO TECNICA: 
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4.1- Após avaliação pelo grupo de avaliadores os produtos educacionais serão considerados como: 1.Validados, 

2.Não validados ou 3.Validados após cumpridas as sugestões. Os produtos educacionais validados mediante as 

correções sugeridas deverão ser enviados ao endereço eletrônico mest@uncisal.edu.br até o dia 25 de novembro 

de 2019 para uma segunda avaliação. 

 

5- DA ENTREGA DE CERTIFICADOS: 

5.1 – Os produtos validados receberão o certificado. 

5.2 – Os três produtos melhor avaliados receberão o certificado com uma, duas ou três estrelas. 
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