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SELEÇÃO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
(ESPECIALIZAÇÃO) EM EDUCAÇÃO MÉDICA / 2014

A Universidade Federal da Integração Latino – Americana torna pública a abertura de

inscrições  para  o processo  seletivo  dos  candidatos  ao  Curso  de  Pós-Graduação lato

sensu (especialização) em Educação Médica para a turma de 2014, no período de 24 de

fevereiro de 2014 a 05 de março de 2014.

 O processo seletivo será regido por este Edital e executado pela Comissão de Seleção

do Curso de Pós-Graduação Lato sensu (especialização) em Educação Médica. 

1. OBJETIVOS: 

O Curso de Pós-Graduação Lato sensu (especialização) em Educação Médica volta-se à

formação de um Especialista que: 

•  Produza  conhecimentos  sobre  o  Ensino  em  Ciências  da  Saúde  a  partir  da

problematização de suas práticas; 

• Planeje, implemente e avalie ações educativas inovadoras no seu espaço profissional; 

• Esteja apto para a avaliação contínua, crítica e transformadora de suas práticas. 

2. A QUEM SE DESTINA: 

O curso está destinado a médicos e profissionais de áreas afins (titulação mínima de

bacharel) interessados na docência. 

3. ESTRUTURA CURRICULAR: 

O curso será organizado em onze módulos com momentos presenciais e à distância.

Serão destinadas 06 (seis) horas à distância para um trabalho preparatório do módulo,

definido  aprioristicamente  pelos  seus  responsáveis.  A seguir  acontecerá  o  momento

presencial com 24 (vinte e quatro) horas e, a posteriori serão realizados trabalhos de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

conclusão do referido módulo com mais 06 horas, perfazendo ao todo 36 horas para

cada módulo.

4. VAGAS: 

Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas. 

 5. INSCRIÇÃO: 

A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pelo preenchimento do Formulário de

Inscrição,  disponível  no  endereço  eletrônico  http://unilateral/especializacao-

medica/inscricoes, de 24 de fevereiro de 2014 a 05 de março de 2014, até as 23h59,

horário de Brasília.

Após o preenchimento do formulário, deverão ser enviadas cópias digitais, em arquivo

único,  formato  PDF,  através  do  link  disponibilizado  no  site  com  os  seguintes

documentos:

1. Curriculum Vitae (obrigatoriamente no formato Lattes: http://lattes.cnpq.br); no caso

dos candidatos estrangeiros Currículo similar ao Lattes;

2. Cópias dos seguintes documentos:

• CPF,  R.G.,  Certidão  de  Nascimento  ou  Casamento;  Certidão  de  quitação

eleitoral e Certificado de Reservista (unicamente para candidatos brasileiros);

• RNE, Documento de identidade válido no país de residência ou passaporte(para

estrangeiros);

Atenção:  também  serão  considerados  documentos  oficiais:  RNE,  para  não

brasileiros residentes no Brasil; passaporte válido ou identidade com foto, no caso

de o país de origem possuir acordo MERCOSUL. No caso do país de origem não

fazer parte do acordo MERCOSUL, o documento oficial aceito é exclusivamente o

passaporte válido.

• Diploma e histórico de Graduação (com carimbo de reconhecimento); 

3. 1 foto 3X4 colorida recente; 
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4. Formulário de inscrição preenchido; 

5.  Carta  de intenções,  relacionando a realização desta  especialização com o próprio

percurso profissional e as perspectivas que vislumbra para este último.

Atenção:

Não será aceita a inscrição com documentação incompleta.

Não  serão  aceitos  documentos  enviados  por  qualquer  outro  meio  e  nenhuma

documentação será considerada se enviada fora do prazo. 

O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as consequências

de eventuais erros. A inscrição que estiver em desacordo com este Edital, inclusive por

falta de documentos, será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária

do candidato do processo seletivo, na exclusão do seu nome da relação de aprovados e

na perda de todos os direitos decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a homologação

do resultado final. 

A UNILA não  se  responsabiliza  por  erros  de  envio  causados  por  variações  e/ou

interrupção de energia elétrica e/ou conexão com a internet.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 Participar e ser aprovado no processo seletivo do curso constará das seguintes etapas:

o Avaliação do Curriculum Vitae: Peso 7 (sete)

Critérios a serem pontuados:

• Experiência  em  atividades  educativas/preceptorias,  supervisão  de  estágios  e
atividades docentes em Instituições de Ensino Superior;

• Experiência com administração /gestão em saúde;
• Experiência com administração /gestão em educação
• Produção bibliográfica e de materiais instrucionais;

o Análise da Carta de Intenção: Peso3.
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Serão consideradas a motivação que leva o candidato a este Curso e a aplicabilidade

imediata do mesmo.

7. RESULTADOS: 

A relação dos aprovados será divulgada no dia 10 de março de 2014. 

 8. MATRÍCULA: 

Para  efetivação  da  matrícula,  os  candidatos  selecionados,  deverão  entregar  os
documentos  abaixo  relacionados  na  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  da
UNILA, situada na Av. Silvio Américo Sasdelli, nº 1842, 1º andar, Sala 106 – Vila A –
Foz do Iguaçu,  PR – Brasil.  A matrícula será feita,  única e  exclusivamente na data
estabelecida no cronograma anexo a este edital.

1. Cópia e original do Diploma de Graduação (com carimbo de reconhecimento); 

2. Cópia e original do Histórico Escolar da Graduação; 

3. Cópia e original da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

4. Cópias e originais do CPF, R.G., RNE ou Passaporte;

Atenção:  também  serão  considerados  documentos  oficiais:  RNE,  para  não

brasileiros residentes no Brasil; passaporte válido ou identidade com foto, no caso

de o país de origem possuir acordo MERCOSUL. No caso do país de origem não

fazer parte do acordo MERCOSUL, o documento oficial aceito é exclusivamente o

passaporte válido.

5. Cópias e originais do Título de Eleitor e Certificado de Reservista (somente para 

brasileiros);

6. Curriculum Vitae (obrigatoriamente no formato Lattes: http://lattes.cnpq.br); 

7. 2 fotos 3X4 coloridas e recentes.

9. RECURSOS

O candidato que se julgar prejudicado pelo Processo Seletivo, poderá recorrer no prazo

de 2 (dois) dias corridos após a divulgação da classificação e enviar o recurso para

posgrad@unila.edu.br.
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As  respostas  aos  recursos  submetidos  serão  divulgadas  no  endereço  eletrônico

http://unila.edu.br/especializacao-medica e encaminhadas aos candidatos, via e-mail,

até o 3º (terceiro) dia útil após o encerramento do prazo estipulado no item anterior.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS:

A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  Especial  do  Curso,  ouvida  a

Comissão de Seleção. 

Foz do Iguaçu, 20 de fevereiro de 2014.

JAYME BENVENUTO LIMA JUNIOR
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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