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FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
 

Diretoria de Pós-Graduação,  
Pesquisa e Extensão 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES/2014  
PARA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

 

O Grupo de Pesquisa Educação em Saúde torna pública a abertura das inscrições para inserção de 
dois estudantes de iniciação científica no referido grupo. 

Este grupo tem seu funcionamento e cadastro no CNPQ desde 2003 com a participação de 
professores da Faculdade de Medicina de Marília (Famema) e de estudantes a partir de 2010, com o 
objetivo de produzir conhecimento a respeito do modelo integrado de organização curricular e de métodos 
ativos de ensino-aprendizagem.  

 
Inscrições:  

� População Alvo: Estudantes de 1ª e 2ª série dos Cursos de Medicina e Enfermagem  . 
� Local: Secretaria de Pós-Graduação/FAMEMA 
� Período: 09/06/14 à 23/06/14  
� Horário: 08:00 às 11:30 h e 14:00 às 16:00 h  

 
Processo Seletivo: 

� O processo seletivo será por meio de uma Narrativa e uma Entrevista que deverá ser realizada a 
todos que manifestarem interesse e disponibilidade de quatro horas semanais para desenvolver 
atividades de sexta-feira no período da tarde. 

� O desenvolvimento de uma narrativa manifestando o interesse em participar do Grupo de Pesquisa. 
� Análise do histórico escolar. 

 
Data Processo Seletivo: 

� Data: 27/06/2014  
� Horário: 14:00 às 16:00  
� Local: auditório Carmelo 
� Entrevista com dois Professores que compõem o Grupo de Pesquisa, em data, horário e local a ser 

divulgada no dia da realização da narrativa.  
� Como critério de desempate terá prioridade aquele estudante que não estiver inserido em outros 

projetos de pesquisa e/ou extensão, iniciação científica e monitoria. 
 
Resultado: 

� O Resultado do Processo Seletivo será divulgado por meio de um Edital até o dia 15/07/2014, na 
Secretaria de Pós-Graduação/FAMEMA.  

� Essa seleção terá validade de um ano a partir da publicação dos resultados. 
 
 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Marília, 09 de junho de 2014.  
 
 
 
 

Profª. Drª. Mara Quaglio Chirelli 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa Educação em Saúde 


