
                                                                                                                                                                                                                                                   
 

ESTADO DE ALAGOAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - 

UNCISAL 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia  

 

 

 

EDITAL Nº01/2023 

 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA A III SESSÃO DE VALIDAÇÃO 

DE PRODUTOS EDUCACIONAIS DO MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM 

SAÚDE E TECNOLOGIA - UNCISAL 

 

A coordenação do Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia (MEST) da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) tornam pública, pelo presente Edital, 

a abertura do processo de submissão e seleção de produção técnica a ser apresentada na III 

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 em Saúde e Tecnologia.  

1.2.As submissões devem ser feitas EXCLUSIVAMENTE por meio do formulário 

disponível na página do MEST (mestrado.uncisal.edu.br), que deverá ser 

preenchido e enviado em formato PDF, anexando o produto e sua descrição 

conforme instruções no formulário disponível. O envio do formulário deverá ser 

feito no período de 28 de fevereiro a 20 de março de 2023 para o endereço 

eletrônico mest@uncisal.edu.br. Não será aceito material enviado por quaisquer 

outros meios ou em quaisquer outras datas.  

 

2. DAS CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA: 

 

2.1.Cada proposta submetida deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE os seguintes 

conteúdos, sem os quais os produtos não serão analisados pela Comissão Científica:  

 

I. Introdução: de uma a três páginas; 

II. Objetivos: um parágrafo; 

III. 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; 

IV. 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); 

V. Conclusões/Considerações Finais: um parágrafo; 

VI. Referências. 

 

 

3. DA VALIDAÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA: 

 

3.1.Os produtos educacionais selecionados para sessão de validação serão avaliados por 

uma comissão formada por 03 (três) avaliadores. Após avaliação pelo grupo de 

avaliadores, os produtos educacionais que obtiverem no mínimo 7 pontos serão 

considerados como:  

I. Validados  

II. Validados, após cumpridas as sugestões.  

Os produtos educacionais que obtiverem média abaixo de 7 pontos serão 

considerados como: 

I.  Não validados. 

 

 

4. DA SELEÇÃO DE PRODUTOS E DA SESSÃO DE VALIDAÇÃO  

 

4.1.Após a análise da comissão de avaliadores, a relação dos produtos aprovados para 

apresentação na sessão de validação será divulgada no endereço eletrônico 

mestrado.uncisal.edu.br, no dia 03 de abril de 2023. 

4.2.A apresentação dos trabalhos selecionados será feita em sessão realizada de maneira 

presencial, no período das 09h às 18h do dia 06 de abril de 2023, no Mega 

Auditório situado no primeiro andar do prédio sede da UNCISAL, no endereço: R. 

Dr. Jorge de Lima, 113 – Trapiche da Barra, Maceió – AL, 57010-300. O 

apresentador terá no máximo 10 minutos para sua apresentação.  

4.3.O apresentador do trabalho deve ser OBRIGATORIAMENTE um dos autores (ou 

mais de um dos autores) e deverá estar no local com antecedência mínima de 30 

minutos do início do evento. 

4.4.Os autores são responsáveis por providenciar e trazer recursos para projeção, áudio 

ou exposição de seus produtos. Quaisquer dúvidas sobre o espaço da apresentação 

devem ser enviadas ao endereço eletrônico mest@uncisal.edu.br. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

5.1.A seleção das propostas submetidas será realizada, por meio de análises e 

avaliações comparativas. Para tanto, serão avaliados os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

1 Relevância social do tema  Até 1 ponto 

mailto:mest@uncisal.edu.br


                                                                                                                                                                                                                                                   
 

2 Criatividade Até 1 ponto 

3 Qualidade audiovisual ou visual Até 1 ponto 

4 Linguagem fácil, compreensiva e com sequência lógica. Até 1 ponto 

5 Aplicabilidade. Até 1 ponto 

6 Os objetivos educacionais são perceptíveis Até 1 ponto 

7 Está embasado em um referencial teórico e metodológico Até 1 ponto 

8 Adequação ao público alvo e abrangência Até 1 ponto 

9 Potencial de aprendizagem Até 1 ponto 

10 Conteúdo e forma despertam interesse Até 1 ponto 

                                                            

                                                                            TOTAL 

Até 10 pontos 

 

6. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATA 

Início  Término  

Lançamento do edital 28/02/2023 

Submissão dos projetos 28/02/2023 20/03/2023 

Divulgação da relação dos produtos 

aprovados para apresentação na sessão 

de validação 

03 de abril de 2023. 

Apresentação dos trabalhos selecionados 09h às 18h do dia 06 de abril de 2023 

Primeiro Resultado parcial 14/04/2023 

Segundo Resultado parcial  05/05/2023 

Resultado final 19/05/2023 

Entrega dos certificados 21/06/2023 14/07/2023 

 

1. DO RESULTADO 

1.1.O resultado parcial será divulgado no endereço eletrônico 

https://www.uncisal.edu.br/, no dia 14 de abril de 2023. 

1.2.Os produtos educacionais validados mediante as correções sugeridas deverão ser 

enviados ao endereço eletrônico mest@uncisal.edu.br até o dia 05 de maio de 2023 

para uma segunda avaliação. 

1.3.O resultado final será divulgado no endereço eletrônico https://www.uncisal.edu.br/, 

no dia 19 de maio de 2023. 

1.4.Das decisões da comissão não caberá recurso. 

 

2. DA ENTREGA DE CERTIFICADOS: 

2.1.Os produtos validados receberão o certificado, que será enviado por e-mail no 

período provável de 21 de junho a 14 de julho de 2023. 

https://www.uncisal.edu.br/
https://www.uncisal.edu.br/


                                                                                                                                                                                                                                                   
 

2.2.Os três produtos melhor avaliados receberão o certificado com uma (terceiro 

colocado), duas (segundo colocado) ou três estrelas (primeiro colocado). 

 

Maceió, 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

Comissão Organizadora: 

 

Profa. Dra. Almira Alves dos Santos - UNCISAL (Presidente) 

Profa. Dra. Flavia Accioly Canuto Wanderley - UNCISAL 

Prof. Dr. David dos Santos Calheiros- UNCISAL 

Profª Dra Carmen Silvia Motta Bandini- UNCISAL 

Prof. Dr. Geraldo Magella Teixeira- UNCISAL 

Profª Dra Monique Carla da Silva Reis- UNCISAL 

 

 

 


