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EDITAL INTERNO Nº 001/2014 

 

Seleção Interna para Docentes Colaboradores junto ao Programa de 

Mestrado Profissional “Ensino em Saúde” Famema 

 

 A Diretoria de Pós-Graduação da Famema torna pública a abertura de 

inscrições para a seleção de Professores Colaboradores junto ao programa de 

Mestrado Profissional Ensino em Saúde. De acordo com o Regimento do 

Mestrado Profissional Ensino em Saúde, Docente Colaborador é o docente que 

não necessariamente possui vínculo com a Famema e que participe 

sistematicamente de atividades como o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa ou auxiliem nas disciplinas oferecidas pela pós-graduação. No 

entanto, este edital selecionará exclusivamente os docentes pertencentes a 

comunidade interna da Famema. As atividades do Docente Colaborador 

deverão ser sempre acompanhadas por um Docente Permanente do programa, 

desta forma caberá ao Colaborador a co-orientação de pós-graduandos e a 

participação em disciplinas oferecidas pelos Docentes Permanentes.  

I - Inscrições: serão realizadas no período de 20/09/2014 a 20/10/2014, junto 

a Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Famema, localizada 

à Rua Lourival Freire no 240, Bairro Fragata, no horário das 8:30 às 11:30 e das 

13:30 às 16:30hs. Não serão efetivadas inscrições com documentações 

incompletas ou fora do prazo. 

II - Vagas: serão disponibilizadas 3 (três) vagas, podendo haver expansão 

deste número. 

III - Requisitos para a Inscrição. Poderão se inscrever apenas os docentes da 

Faculdade de Medicina de Marília com titulação mínima de Doutor, obtida até o 

momento da realização da inscrição. O docente interessado deverá possuir 

inserção na graduação (tutoria, LPP ou UPP) e no quinto e sexto ano do curso 

de medicina esta inserção na graduação será considerada quando o docente 

participar das atividades do ciclo pedagógico. O docente deverá também 

possuir produção científica dos últimos cinco anos relacionadas com ao menos 

uma das linhas de pesquisa do Mestrado Profissional Ensino em Saúde, 

conforme descrição a seguir: 

 

Linha 1- Processos de ensino-aprendizagem em saúde - Compreende os 

estudos desenvolvidos nas instituições de ensino ou nos espaços nos quais se 

consolidam a parceria entre a academia, a comunidade e os serviços de saúde. 

Nesta linha de pesquisa são incluídos estudos como: métodos ativos de ensino 

aprendizagem, avaliação, educação permanente e continuada, prática baseada 

em evidências, integralidade, gestão, humanização, organização e 
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planejamento curricular.  

 

Linha 2- Articulação entre o ensino e o Sistema Único de Saúde - 

Compreende os estudos relacionados aos processos de ensino e de trabalho 

em saúde que contribuam para a qualificação do cuidado, em consonância com 

os princípios do SUS. Esta linha de pesquisa abrange os estudos voltados para 

a formação de profissionais da área da saúde para o trabalho junto à 

comunidade, nos diferentes cenários e níveis de atenção do SUS 

 

IV- Documentos necessários: a) Ficha de inscrição devidamente preenchida 

(Anexo 1, disponibilizado no site); b) Currículo Lattes atualizado, com 

disponibilização do link para o mesmo e data da última atualização descritas na 

capa de uma súmula curricular que deverá conter a produção científica dos 

últimos cinco anos, referente às linhas de pesquisa do programa (formato 

ABNT), descrição das orientações concluídas em TCC (graduação e Lato 

sensu), dissertações e teses e os projetos de pesquisa que receberam auxílio 

externo (não inclui bolsas pessoais ou para estudantes); c) Carta de 

intenções, contendo uma justificativa sobre sua participação como Docente 

Colaborador no Programa. O candidato deverá neste momento elaborar 

propostas de participações nas disciplinas que constam no programa do 

Mestrado Profissional e também esclarecer como poderia, com sua formação, 

colaborar no desenvolvimento dos projetos de pesquisa do programa (máximo 

de duas folhas, disponibilizado no site, junto com a ficha de inscrição).  

 

V- Critérios de avaliação: A avaliação das Súmulas Curriculares e das Cartas 

de Intenções será feita pelo Conselho do Programa do Mestrado Profissional 

Ensino em Saúde. A Súmula Curricular terá peso de 70% e a Carta de 

Intenções (30%). A avaliação dos artigos científicos mencionados na Súmula 

Curricular será de acordo com o seu "qualis" na Área Interdisciplinar. Desta 

forma, os artigos publicados ou no prelo serão pontuados da seguinte forma: 

A1 (100); A2 (80); B1 (60); B2 (40); B3 (20); B4 (10) e B5 (5) 

Artigos enviados e aguardando avaliação serão pontuados conforme se segue: 

A1 (40); A2 (32); B1 (24); B2 (16); B3 (8); B4 (4) e B5 (2) 

Para Revistas será utilizado o seguinte critério: Capítulo de livro (20, sendo no 

máximo dois por livro) e Edição de Livro (60). 

As orientações serão pontuadas conforme se segue: TCC de cursos de 

graduação (15, no máximo 30 pontos); TCC de cursos Lato sensu (30, no 

máximo 60 pontos); Dissertações (40, máximo 80 pontos) e Teses (60, máximo 

120 pontos). 

As co-orientações serão pontuadas conforme se segue: TCC de cursos de 

graduação (7,5, no máximo 15 pontos); TCC de cursos Lato sensu (15, no 
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máximo 30 pontos); Dissertações (20, máximo 40 pontos) e Teses (30, máximo 

60 pontos). 

As participações em Bancas Examinadoras serão pontuadas conforme se 

segue: Bancas de TCC de cursos de graduação (3, no máximo 6 pontos); 

Bancas de TCC de cursos Lato sensu (6, no máximo 12 pontos); Bancas de 

Mestrado (12, no máximo 24 pontos); Doutorado (24 pontos, no máximo 48 

pontos) 

Projetos de auxílio à pesquisa financiados (50 pontos por projeto financiado e 

sem limites de pontuação). Neste item estão incluídos apenas os projetos que 

recebem auxílio para o desenvolvimento de projetos científicos, não incluindo 

os projetos relacionados a bolsas para estudantes de graduação ou pós-

graduação. 

VI- Divulgação: Os resultados serão divulgados na Secretaria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão da Famema, no dia 05 de novembro de 

2014.  

VII- Disposições finais: Os docentes que passarem a integrar o corpo de 

Docentes Colaboradores do Mestrado Profissional Ensino em Saúde deverão 

estar cientes de que não serão liberados de suas atividades nos cursos de 

graduação da Famema e que este vínculo ao programa não se constitui em 

garantias futuras de que venham a ser integrados como Docentes 

Permanentes junto ao Mestrado Profissional Ensino em Saúde. Não poderão 

participar deste processo seletivo os Docentes Colaboradores ou Permanentes 

que já estiverem integrados ao programa de Mestrado Acadêmico Saúde e 

Envelhecimento da Famema. 

 

 

Marília, 10 de setembro de 2014. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Spencer Luiz Marques Payão 
Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e  

Extensão da Famema 


