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EDITAL 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS 2013/ 1°SEMESTRE 

 
 
 

Art. 1º Este edital define o processo de seleção para o mestrado profissional 
Promoção da Saúde, para o ano de 2013 alocado no centro Universitário 
Adventista de São Paulo – Campus SP que será realizado no período de 02/09 
a 19/11 de 2012. 
 
 
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 20 (vinte) vagas. 
 
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; 
c) curriculum vitae devidamente documentado; 
d) cópia autenticada do diploma de curso superior reconhecido, ou documento 
equivalente; 
e) cópia do histórico escolar da graduação; 
f) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
g) cópias da carteira de Identidade e do CPF; 
h) comprovante de residência. 
 
 
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 s será permitido o uso de dicionário; 
b) entrevista com a comissão de seleção composta por docentes do 
Programa de Mestrado de Programa da Saúde – será baseada no 
anteprojeto e curriculum vitae;  
c) análise de anteprojeto de pesquisa; (ver modelo)  
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 
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§ 1.º - Somente serão aceitos no Programa de Mestrado de Programa 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; 
 
§ 3º Caso ocorram desistências de candidatos selecionados até a época 
prevista para a matrícula, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas 
dentro de cada linha de pesquisa, de acordo com a classificação no processo 
de seleção. 
 

CRONOGRAMA	  
INSCRIÇÃO	   02/09	  A	  30/09	  de	  2012	  
PROVA	  DE	  INGLÊS	   23/10	  de	  2012	  
ENTREVISTA	   23	  a	  26/10	  de	  2012	  
DIVULGAÇÃO	  DOS	  RESULTADOS	   19/11	  de	  2012	  
MATRÍCULA	   20	  A	  30/11	  de	  2012	  

 
Outras informações pelo tel.: 2128-6230 e pelo site: www.unasp.edu.br 
 
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 Programa. 
Art. 8º O resultado final do processo de seleção será homologado pelo 
Colegiado de Curso. 
Art. 9º A inscrição e matrícula serão feitas na Secretaria Acadêmica. 
 
 

Orientações para o anteprojeto de pesquisa	  
Programa de Mestrado em PROMOÇÃO DA SAÚDE 

	  
Ao se inscrever para a seleção do curso de Mestrado em Promoção de Saúde 
do UNASP, cada candidato deverá apresentar um anteprojeto de pesquisa 
como parte do processo de seleção. Este anteprojeto deverá ser realizado de 
acordo com a linha de pesquisa do curso: Qualidade e estilo de vida na 
promoção da saúde. Considere que esta linha de pesquisa integra campo 
interdisciplinar de conhecimentos e práticas que abordam a investigações de 
temas relativos à qualidade e estilo de vida na promoção da saúde, tais como: 
a) política e avaliação em promoção de 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. 	  
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O anteprojeto deverá seguir o que recomenda o manual	  
 
 
Observação: sugestões sobre cada um dos itens do anteprojeto podem ser 
encontradas no Manual de projetos do UNASP 
 
 
 


