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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL No 002/2014 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESPECIALIZAÇÕES REFERENTE AO 

1º SEMESTRE DE 2014 

  

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, através da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEP em parceria com a Fundação de Apoio ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão em Saúde de Alagoas (FEPESA), torna pública, pelo presente 

Edital, a abertura do processo seletivo para ingresso nos cursos de especialização abaixo 

relacionados que serão iniciados no ano de 2014. Os cursos foram aprovados pela 

Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação da UNCISAL, estando de acordo com a 

Resolução CNE/CES n.º 01, de 03 de abril de 2001.  

 

 1. DAS INSCRIÇÕES:  

 

 1.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria da Fundação de Apoio ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão em Saúde de Alagoas (FEPESA), através do formulário de 

Inscrição da Pós-Graduação Lato Senso (Anexo II), situada a Rua Aminadab 

Valente, nº59, Trapiche da Barra, CEP 57.010.374 das 8 às 14h, no período de 15 

de janeiro a 14 de fevereiro de 2014 , na FEPESA, fone 3223.5847. 

 1.2 Não será cobrado taxa de valor de inscrição.  

 1.3 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

diploma ou certidão de colação de grau (original e cópia); histórico escolar (original 

e cópia); curriculum lattes, com comprovação dos títulos/graus e atividades 



mencionadas; 01 (uma) fotografia 3X4; cédula de identidade (original e cópia); 

título de eleitor com comprovante de votação da última eleição (original e cópia); 

comprovante de residência (original e cópia); quitação de serviço militar, para 

homens (original e cópia); cadastro de pessoa física da Receita Federal – CPF 

(original e cópia); comprovante de pagamento da taxa de inscrição (nos casos 

citados); 01(uma) cópia do comprovante de residência; ficha de inscrição assinado 

pelo candidato ou por seu representante legal.  

 1.4 No ato da inscrição poderá ser aceito documento comprobatório de concluinte 

de curso de graduação, caso o interessado ainda não esteja de posse do diploma 

ou do certificado de conclusão final do curso. Neste caso, o certificado de 

conclusão final, ou o diploma, deverá ser apresentado (original e cópia) no ato de 

matrícula, sob pena de exclusão do interessado, caso o mesmo tenha passado no 

processo de seleção. 

 1.5 As inscrições somente serão deferidas mediante a análise e aprovação dos 

documentos comprobatórios indicados nos sub itens 1.3 e 1.4. 

 1.6 A ausência de quaisquer dos documentos implicará na eliminação do 

candidato. 

 1.7 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato 

dispondo a Instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não 

preencher o formulário de forma completa e/ou que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

 1.8 Não aceitaremos matrículas de candidatos cujos cursos estejam em Processo 

de reconhecimento. 

 1.9  É reservado aos cursos o direito de não preencher todas as vagas. 

 2.0 O funcionamento dos cursos de especialização só estará assegurado desde 

que tenham no mínimo 75% (setenta e cinco) de seus alunos efetivamente 

matriculados. 

 

 2. DA SELEÇÃO, RESULTADO E MATRÍCULA.  

  

 2.1 A lista de candidatos deferida será publicada no site da UNCISAL e da FEPESA no 

dia 17/02/2014, caso no curso haja um número maior de inscrito do que as vagas 

ofertadas será realizado uma seleção pública dos mesmos. 

2.2 A seleção pública que trata o item 2.1, será realizada através da analise do 

currículo Lattes e histórico escolar de graduação (Anexo II). 

 



 2.3 A matricula será efetuada nos dias 17/02/2014 a 28/02/2014 na secretaria da 

FEPESA. Devendo o aluno assinar contrato de prestação de serviço. 

 

 3. DOS CURSOS. (Anexo I)  

3.1. Especialização Bioestatística aplicada ao profissional da saúde. 

Público alvo:  Profissionais graduados na área da saúde. 
 

Carga horária:  510h (teórico/prát ica)  

Vagas:  45  

 

3.2.  Especialização em Docência do Ensino Superior para o uso de TDICs 

Público alvo:  Docentes do Ensino Superior  

Carga horária:  400h (teórico) 

Vagas:  45  

 

3.3. Especial ização em Farmacologia Clínica 

Público alvo:  Prof issionais graduados na área da saúde, educação, 

administração ou áreas af ins.  

Carga horária:  370h (teórico) 

Vagas:  45  

 

3.4. Especial ização em Gerontologia 

Público alvo:  Assistentes sociais, educadores f ísicos, enfermeiros, 

f isioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos,  nutr icionistas,  psicólogos e 

terapeutas ocupacionais. 

Carga horária: 540 h (teórico/prático) 

Vagas:  45  

 

4.0. DOS OBJETIVOS DOS CURSOS 

4.1- Os objet ivos de cada curso encontram-se definidos no Anexo I  

deste Edital.  

 

 

 



5.0. DO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 

5.1. Os cursos ocorrerão aos f inais de semana (sábado e domingo) em 

encontros mensais,  com duração de 18 meses, de acordo com 

calendário pré-estabelecido.  

5.2. O aluno terá um prazo para concluir curso, incluindo o tempo para 

elaboração do trabalho de conclusão. 

5.3. As aulas serão pela manhã das 7hs as 12h20min e a tarde das 

13h20min às 18h40min. 

5.4. As aulas teóricas ocorrerão no Campus Lamenha Fi lho da 

UNCISAL, e as aulas prát icas nas unidades de apoio ( laboratórios e 

hospitais escolas). 

5.5. As discipl inas ocorrerão nos segundos f inais de semana de cada 

mês, tendo como inicio os dias 08 e 09 de Março de 2014 .  

 

6.0. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

6.1. A gestão administrat iva se dará  através da parceria com a Fundação 

de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde de Alagoas (FEPESA). 

 

7.0. DA GESTÃO ACADÊMICA 

7.1. Cabe a cada coordenador de curso a gestão acadêmica  sobre a  supervisão da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 8.0.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

 8.1 Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições ora fixadas, será expedido 

novo Edital, o qual passará a constituir parte integrante do presente. Os casos 

omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP).  

 

Maceió, 14 de janeiro de 2014 

 

 

Profª Dra. Maria do Carmo Borges Teixeira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
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ANEXO I 

 

Especialização Bioestatística aplicada ao profissio nal da saúde 

 

OBJETIVOS DO CURSO :  

Apresentar a Bioestatística no contexto da área da saúde  
 
PUBLICO ALVO: Profissionais de saúde. 
 
CARGA HORÁRIA : 510h 

COORDENADOR:  Prof. Dr. Lucyo Wagner Torres de Carvalho 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
• Metodologia do Ensino Superior  • Metanálise 

• Histórico da estatística  • Epidemiologia e Saúde 1 

• Introdução à Epidemiologia  • Epidemiologia e Saúde 2   

• Métodos e Técnicas de Pesquisa  • Seminários Avançados  

• Tabelas e Gráficos   

• Medidas de Tendência central e posicionamento   

• Medidas de Dispersão   

• Medidas de morbimortalidade   

• Noções de Probabilidade e Distribuição Binomial   

• Distribuição Normal   

• Inferência Estatística Básica 1   

• Técnicas de Regressão e Correlação   

• Análise de Sobrevivência  

• Inferência Estatística Básica 2  
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Especialização em Farmacologia Clínica 

 

OBJETIVOS DO CURSO :  

• Propiciar de farmacologistas clínicos nas diversas profissões que compõem a área de saúde..  
 

PUBLICO ALVO: Farmacêuticos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos, Nutricionistas, Psicólogos e Terapeutas 
Ocupacionais.  
 
CARGA HORÁRIA : 470h 
COORDENADOR:  Prof. Msc Graciliano Ramos Alencar do Nascimento 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
• Metodologia do Ensino Superior • Quimioterapia 

• Métodos e Técnicas de Pesquisa  • Interações Medicamentosas Relevantes 

• Bioestatística • Fitoterapia Clínica 

• Fundamentos de Semiologia • Fisiopatologia  

• Antibioticoterapia I • Antibioticoterapia II 

• Farmacoterapia dos Distúrbios Cardiovasculares • Farmacocinética Clínica 

• Farmacoterapia nos Processos Inflamatórios, Dolorosos e dos Distúrbios 

Gastrintestinais e Respiratórios 

• Sistema LADME 

• Psicofarmacologia Clínica  

• Farmacoterapia dos Distúrbios Endócrinos Metabólicos e Hematológicos  

• Fundamentos de Pesquisa Clínica e Farmacoepidemiologia  

• Fundamentos de Farmacovigilância   
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Especialização em Docência do Ensino Superior para o uso de TDICS 
 

OBJETIVOS DO CURSO :  

• Qualificar os docentes, para o exercício da docência no Ensino Superior, oferecendo-lhes instrumental teórico-metodológico que lhes 
permitam um aprofundamento no significado ético, social e pedagógico de sua profissão. 

• Refletir sobre o significado da profissão docente e sobre os pressupostos filosóficos, epistemológicos e pedagógicos que a subsidiam. 
• Favorecer a aquisição de ferramentas necessárias ao exercício da docência que contribuam para o aprimoramento da 

prática docente, ou sua iniciação nos processos educativos relacionados ao ensino superior. 
• Identificar as diferentes interpretações do processo de conhecer, de avaliar, de aprender e do desenvolvimento do discente em suas 

relações com projetos educativos, com vistas a ações pedagógicas favoráveis a sua autonomia intelectual e à ética. 
• Identificar e analisar as condições técnico-pedagógicas que favorecem a atuação docente, incluindo as tecnologias da informação e da 

comunicação, como elementos que contribuem para a inovação da prática pedagógica. 
 

PUBLICO ALVO: Docentes do ensino superior 
 
CARGA HORÁRIA : 400h 

COORDENADOR:  Profa. Ma. Maria Aurea Caldas Souto 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
• Introdução à Educação a Distância 
• Métodos e Técnicas de Pesquisa. 
• Objetos de Aprendizagem e Comunicação Mediada por Computador 
• Psicologia da Aprendizagem 
• Tecnologia da Informação e Comunicação no Ensino Superior 
• Tecnologias de Imersão e sua Aplicabilidade no Contexto Educacional 
• Planejamento no Ensino Superior 
• Ensino Superior Brasileiro 
• Conclusão do artigo e submissão 
• Metodologia do Ensino Superior 
• Bioestatística 
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ESPECIALIZAÇAO EM GERONTOLOGIA  

OBJETIVOS DO CURSO :  

• Propiciar formação gerontologia a profissionais da área da saúde e social, a fim de que se tornem aptos a identificar as particularidades da 
assistência bio-psico-social ao indivíduo idoso.  

 
PUBLICO ALVO: Assistentes Sociais, Educadores Físicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos, Nutricionistas, Psicólogos e Terapeutas 
Ocupacionais.  
CARGA HORÁRIA : 540h 
COORDENADORA:  Prof. Msc. Ana Elizabeth dos Santos Lins 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
• Principais Síndromes Geriátricas e Avaliação Geriátrica Global I • Aulas práticas em Geriatria e Gerontologia II  

• O Idoso e a Sociedade  • Elaboração e Apresentação do TCC 

• Principais Síndromes Geriátricas e Avaliação Geriátrica Global II     • Aulas práticas em Geriatria e Gerontologia I 

• Cuidados de Enfermagem à Saúde do Idoso   

• Metodologia da Pesquisa   

• Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica do Idoso         

• Seminários em Pesquisa   

• Nutrição na Velhice  

• Atividade de Vida Diária do Idoso   

• Cuidados Paliativos na Velhice      

• Bioestatística  

• Reabilitação Gerontologia e Fisioterapia Gerontologia        

• Atividade Física do Idoso.          

• Comunicação e Deglutição do Idoso.             

• Psicologia do Envelhecimento  

• Didática do Ensino Superior e Educação em Saúde  
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ANEXO II  

 

 

 

 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGO AS  

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM SAÚDE DE ALAGOAS  
 

INSCRIÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Curso: ________________________________________________________________ 

Dados do aluno: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Data nascimento: ______/ ______/ ___________ Sexo: ________________________ 

CPF: ___________________ RG/Emissor/UF: _______________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Bairro: __________________________ Cidade: _______________________________ 

UF: ___________ CEP: ________________ Fones: ___________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Observação: Será necessário apresentar todos os documentos originais, para conferência. 

Anexar: 

(   ) Cópia do diploma graduação ou certificado de conclusão do curso 

(   ) Histórico escolar 

(   ) Curriculum Lattes, com comprovação de títulos/ graus e atividades mencionadas 

(   ) foto 3 x 4 

(   ) Cópia do CPF 

(   ) Cópia do RG 

(   ) Cópia título de leitor, com comprovante de votação da última eleição 

(   ) Cópia do comprovante de residência 

(   ) Quitação com o serviço militar (para homens) 

 

_____________________________                    _______________________________ 

Assinatura do Candidato(a)/Procurador                           Assinatura do Funcionário 

  


