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Edital 

 
Processo Seletivo- candidatos 2018 

 
 
 

Art. 1º Este edital define o processo de seleção para o Mestrado Profissional em 

Promoção da Saúde, para o ano de 2018 alocado no Centro Universitário Adventista de 

São Paulo-UNASP que será realizado no período 20/02/2018- 28/02/2018. 

 
Art. 2º As inscrições para o processo de seleção estão abertas a portadores de diploma 
e/ou equivalente obtido em curso de graduação devidamente reconhecido pelo CFE/CNE, 
ou que venham a obtê-lo até a data da matrícula. 
 
Art. 3º Serão oferecidas 2 (duas) vagas cabendo ao Conselho do Curso a atribuição do 
total de vagas e sua distribuição aos docentes do Programa. 
 
Art. 4º A inscrição do candidato no processo de seleção será efetuada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) ficha de inscrição devidamente preenchida; 
b) comprovante de pagamento da taxa de inscrição (original); 
c) "curriculum vitae" devidamente documentado; 
d) cópia do diploma de curso superior reconhecido, ou documento 
equivalente; 
e) cópia do histórico escolar da graduação; 
f) cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de 
Identidade e do CPF; 
 
O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas: 
 
Art. 5. O processo de seleção ao Mestrado Profissional em Promoção de Saúde será 
constituído de:  
a) proficiência em língua inglesa – com a finalidade de verificar a capacidade de 
compreensão de textos na área de saúde; será atribuído um conceito único: Aprovado 
ou reprovado. Este exame terá duração de três horas e será permitido o uso de 
dicionário; 
b) entrevista com a comissão de seleção composta por docentes do PPGPS – será 
realizada para o candidato habilitado no item “a” e será baseada no anteprojeto e 
curriculum vitae;  



 
 

c) análise de anteprojeto de pesquisa: (informações ao final do edital) 
d) análise de ”curriculum vitae” comprovado. Esta avaliação levará em conta a 
relevância da vida acadêmica do candidato bem como a experiência profissional e 
produção técnico-científica do inscrito; 
 
 
§ 1.º - Somente serão aceitos no Curso de Mestrado Profissional em Promoção da 
Saúde, os candidatos que forem aprovados nos itens “a”, “b”, “c” e “d” e que forem 
aceitos por um professor-orientador do Programa;  
§ 2.º - Em cada etapa da seleção o candidato deverá obter nota mínima no valor de 7,0 
(sete). 
Serão convocados para matrícula os primeiros classificados de cada orientador, dentro 
de cada linha de pesquisa,  
§ 3º Caso ocorram desistências de candidatos selecionados até a época prevista para a 
matrícula, as vagas decorrentes poderão ser preenchidas dentro de cada linha de 
pesquisa, de acordo com a listagem classificatória. 
 
 
Cronograma- 2018 

Inscrições: 20/02/2018- 28/02/2018 

 

Avaliações: 

Prova de inglês instrumental- 04/03/2018- 9h-12h sala 25 A. 

Local: Prédio do Ensino Superior 

Entrevistas (com base no anteprojeto e curriculum vitae do candidato): - 04/03/2018- 

13h30-18h. 

Local: Espaço Mestrado- Policlínica Universitária 

Resultados: 05/03/2018 

Matrículas Classificados: 05-09/03/2018 

 
Art. 6º Ao fazer a inscrição, o candidato declara ciência e aceita as normas do 
processo de seleção. 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, ouvida a 
Coordenação do Curso. 
Art. 8º O resultado final do processo de seleção será homologado pelo 



 
 

Corpo docente do Curso. 
Art. 9º A inscrição será realizada no site do UNASP e matrícula será feita na Secretaria 
Acadêmica do UNASP. 
  
Outras informações pelo telefone: (11) 2128-6945, pelo e-mail: 
mestrado.sp@unasp.edu.br  e pelo site:  
 
https://www.unasp.br/cursos/sao-paulo/mestrado/mestrado-profissional-em-promocao-
da-saude/  
 

 

 MESTRADO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE- UNASP 

Instruções para o Anteprojeto de Pesquisa 

 

1-Título  

Dever conter a ideia do trabalho a ser desenvolvido, no entanto, deve ser objetivo e claro  

2- Resumo 

Nesta parte você deverá sintetizar a ideia geral do trabalho a ser feito, com o objetivo e 

método 

3- Introdução  

Nesta parte do projeto, você deverá fornecer o referencial teórico sobre o tema a ser 

estudado. Você deverá partir de um aspecto mais global passando para o específico em 

relação ao tema. Nesta parte você deverá colocar qual a justificativa do seu estudo. 

Justifique as suas propostas de trabalho e culmine com um objetivo geral e se necessário 

com objetivos específicos que você se propõe a responder, ou seja, indique claramente o 

que você pretende fazer. 

4- Material e Métodos  

Aqui você relata como será a desenvolvida a sua pesquisa.  

Qual será o tipo de estudo: Por exemplo, será um estudo clínico randomizado, será um 

estudo transversal observacional, etc.  

Onde será realizado o estudo 

Com quem será feito? (critérios de inclusão e exclusão) Coloque onde e como fará o 

estudo, com quem (quais indivíduos participarão?).  

Como você pretende coletar e analisar os dados? 

Qual o cronograma que você pretende seguir? 
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5- Referências  

As referências usadas devem ser listadas ao final da proposta.  

Observação: você deverá fazer o seu projeto de pesquisa relacionado com a linha de 

pesquisa do curso: Estilo de vida e qualidade de vida na promoção da saúde, com as 

sublinhas: Qualidade e estilo de vida na promoção da saúde. Esta linha de pesquisa 

integra o campo interdisciplinar de conhecimentos e práticas que abordam investigações 

de temas relativos à qualidade e estilo de vida na promoção da saúde tais como:  

a) política e avaliação em promoção da saúde; 

b) promoção da saúde em atividades física e laboral; 

c) promoção da saúde no setor de alimentação e nutrição; 

d) promoção da saúde em grupos populacionais específicos; 

e) promoção da saúde na família com atenção à saúde mental e espiritual, e educação 

para saúde. 

 

 

 

 

 

Martin Kuhn 

Reitor 

 


