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ERRATA AO EDITAL 116/2022-UEPA

CHAMADA PÚBLICA PARA PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM SAÚDE NA AMAZÔNIA

Turma Especial da Fundação Hospital das ClínicasGaspar Viana

A Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do
Estado do Pará – UEPA torna pública a retificação no EDITAL 116/2022-UEPA,
conforme especificado abaixo, mantendo-se inalterados os demais itens e subitens do
referido edital:

ONDE SE LÊ:

A Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do
Pará – UEPA do Pará – UEPA torna público que, no período de 21 de novembro a 22 de
dezembro de 2022, o Programa de Pós-Graduação Ensino em Saúde na Amazônia (PPGESA),
nível mestrado e doutorado profissional, receberá as inscrições para o Processo Seletivo (vagas
remanescentes do Edital 056/22), para a turma Especial da Fundação Hospital das Clínicas
Gaspar Viana (FHCGV). A referida turma será presencial, e as atividades acadêmicas serão
desenvolvidas no Campus II, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, a Travessa
Perebebuí 2623, Marco, Belém - Pará.

LEIA-SE:

A Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do
Estado do Pará – UEPA do Pará – UEPA torna público que, no período de 21 de
novembro de 2022 a 22 janeiro de 2023, o Programa de Pós-Graduação Ensino em
Saúde na Amazônia (PPGESA), nível mestrado e doutorado profissional, receberá as
inscrições para o Processo Seletivo (vagas remanescentes do Edital 056/22), para a
turma Especial da Fundação Hospitaldas Clínicas Gaspar Viana (FHCGV). A referida
turma será presencial, e as atividades acadêmicas serão desenvolvidas no Campus II, do
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, a Travessa Perebebuí 2623, Marco, Belém -
Pará.
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4. Vagas:

Esta Chamada Pública oferece 18 (dezoito) vagas, sendo 9 (nove) para o mestrado e9
(nove) para o doutorado, de acordo com as linhas de pesquisas a seguir:

LINHAS DE PESQUISA VAGAS PcD
(FHCGV)

Vagas Ampla
Concorrência

(FHCGV)
I – Gestão e planejamento
em ensino na saúde na
Ama

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado

II – Fundamentos e
metodologias em ensino
na saúde na Amazônia

1 1 2 1

1 2 5 5

LEIA-SE:

4. Vagas:

Esta Chamada Pública oferece 17 (dezessete) vagas, sendo 9 (nove) para o mestrado e8
(oito) para o doutorado, de acordo com as linhas de pesquisas a seguir:

LINHAS DE PESQUISA VAGAS PcD
(FHCGV)

Vagas Ampla
Concorrência

(FHCGV)
I – Gestão e planejamento
em ensino na saúde na
Ama

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado

II – Fundamentos e
metodologias em ensino
na saúde na Amazônia

1 1 2 1

1 2 5 4
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Linha II - Fundamentos e metodologias em ensino na saúde na Amazônia: esta linha
investiga as características teórico-metodológicas, práticas e programas educacionais no ensino
e aprendizagem em saúde, buscando identificar, avaliar, elaborar, implantar meios e recursos
didático-pedagógicos centrados no ensino da saúde, a partir de metodologias, evidências e
tecnologias que estabeleçam uma otimização do ensino da saúde na Amazônia; aborda temas
referentes a currículo, avaliação do estudante e do ensino, estratégias educacionais,
tecnologias/recursos eletrônicos, EAD/Telessaúde, ensino baseado em simulação,
problematização, ensino baseado em projetos, ensino baseado em competências, mentoring, nela
serão ofertadas 6 (seis) vagas para o mestrado (1 para PCD e 5 para ampla concorrência) e 7
(sete) para o doutorado (2 para PCD e 5 para ampla concorrência). O candidato Pessoa com
Deficiência (PcD) deverá apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos
últimos 3 (três) meses por médico especialista na deficiência apresentada, atestando a espécie e
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID- 10), bem como à provável causa da deficiência. A
vaga que não for provida por falta de candidatos Pessoa com Deficiência (PcD) será preenchida
pelos candidatos aprovados na modalidade Ampla Concorrência, dentro da mesma linha de
pesquisa que foi ofertada na ordem de classificação.

LEIA-SE:

Linha II - Fundamentos e metodologias em ensino na saúde na Amazônia: esta linha
investiga as características teórico-metodológicas, práticas e programas educacionais no ensino
e aprendizagem em saúde, buscando identificar, avaliar, elaborar, implantar meios e recursos
didático-pedagógicos centrados no ensino da saúde, a partir de metodologias, evidências e
tecnologias que estabeleçam uma otimização do ensino da saúde na Amazônia; aborda temas
referentes a currículo, avaliação do estudante e do ensino, estratégias educacionais,
tecnologias/recursos eletrônicos, EAD/Telessaúde, ensino baseado em simulação,
problematização, ensino baseado em projetos, ensino baseado em competências, mentoring, nela
serão ofertadas 6 (seis) vagas para o mestrado (1 para PCD e 5 para ampla concorrência) e 6
(seis) para o doutorado (2 para PCD e 4 para ampla concorrência). O candidato Pessoa com
Deficiência (PcD) deverá apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos
últimos 3 (três) meses por médico especialista na deficiência apresentada, atestando a espécie e
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID- 10), bem como à provável causa da deficiência. A
vaga que não for provida por falta de candidatos Pessoa com Deficiência (PcD) será preenchida
pelos candidatos aprovados na modalidade Ampla Concorrência, dentro da mesma linha de
pesquisa que foi ofertada na ordem de classificação.

ONDE SE LÊ:

VI. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Atividade – Seleção doMestrado Período 2022/2023
Período de divulgação do Edital 16 a 17/11/2022
Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de
solicitação de esclarecimento em relação ao texto do edital,
através
do e-mail selecaoppgesauepa@gmail.com

18 a 19/11/2022

Período de inscrições 21/11 a
22/12/2022

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 27/12/2022
Data-limite do pedido de recurso de inscrições não homologadas 03/01/2023
Resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 06/01/2023

mailto:selecaoppgesauepa@gmail.com
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Análise do Currículo e da carta de intenção em pesquisa
(Primeira etapa)

Resultado da primeira etapa 03/02/2023
Data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 07/02/2023
Resultado de recurso da primeira etapa 10/02/2023

Entrevista (Segunda etapa)
Período das entrevistas 14 a 17/02/2023
Resultado da segunda etapa 27/02/2023
Prazo para recurso da segunda etapa 01/03/2023
Resultado de recurso da segunda etapa 03/03/2023

Resultado final
Resultado final 03/03/2023

Matrícula dos alunos 06 a 10/03/2023

LEIA-SE:

VI. CRONOGRAMADO PROCESSO SELETIVO

Atividade Período 2022/2023
Período de divulgação do Edital 16 a 17/11/2022
Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de
solicitação de esclarecimento em relação ao texto do edital,
através
do e-mail selecaoppgesauepa@gmail.com

18 a 19/11/2022

Período de inscrições 21/11 a
20/01/2023

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 27/01/2023
Data-limite do pedido de recurso de inscrições não homologadas 31/01/2023
Resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 03/02/2023

Análise do Currículo e da carta de intenção em pesquisa
(Primeira etapa)

Resultado da primeira etapa 03/03/2023
Data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 08/03/2023
Resultado de recurso da primeira etapa 13/03/2023

Entrevista (Segunda etapa)
Período das entrevistas 20 a 22/03/2023
Resultado da segunda etapa 24/03/2023
Prazo para recurso da segunda etapa 27/03/2023
Resultado de recurso da segunda etapa 30/03/2023

Resultado final
Resultado final 31/03/2023

Matrícula dos alunos 03 a 04/04/2023

Belém-PA, 09 de janeiro de 2023.

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará

mailto:selecaoppgesauepa@gmail.com
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