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INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Profissional 

em Saúde para a Rede de Escolas Técnicas dos Sistema Único de Saúde (RET-SUS) foi 

proposto ao Ministério da Saúde (MS) no ano de 2010, mas começou a ser 

operacionalizado pela Escola Politécnica de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 

(EPSJV/FIOCRUZ) a partir do mês de abril/2014, conforme Apêndice I. Isso decorreu 

devido a mudanças de gestão tanto no MS, como na EPSJV/FIOCRUZ, que provocaram 

constantes retomadas das negociações. Inicialmente destinado aos gestores e docentes 

das Escolas Técnicas de Saúde (ETSUS) das 5 (cinco) regiões brasileiras, optou-se em 

iniciar a oferta pela região Nordeste, abrangendo assim 9 (nove) ETSUS. 

A proposta do Curso do Mestrado Profissional RET-SUS Nordeste foi 

construída tendo como referência a expertise da EPSJV/FIOCRUZ na área de Trabalho, 

Educação e Saúde, que inicia em 2004 as atividades na área de pós-graduação com o 

curso de Educação Profissional na modalidade Lato Sensu e, a partir de 2008, passa a 

oferecer a modalidade Stricto Sensu em Educação Profissional em Saúde.  

O objetivo geral do curso é formar, em nível de Mestrado, dirigentes, técnicos e 

docentes das ETSUS na área da Educação Profissional em Saúde, mediante o 

aprofundamento das bases teórico-metodológicas que fundamentam as políticas de 

gestão da educação e do trabalho em saúde permitindo sua compreensão histórica e 

potencializando práticas transformadoras que contribuam para a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Seus objetivos específicos são: a) Proporcionar a 

compreensão da relação Trabalho e Educação como mediação fundamental da formação 

humana e suas configurações específicas no âmbito das políticas e dos serviços de 

saúde; b) Possibilitar a apropriação dos fundamentos das políticas de educação e de 

saúde; c) Contribuir para que o conhecimento produzido oriente a ação político-

pedagógica de diretores, técnicos e docentes na perspectiva transformadora de práticas 

educativas e de serviços em convergência com os princípios do SUS.  

Conforme o regulamento do Programa de Pós-Graduação, as linhas de pesquisa 

que orientam o curso são: a) Políticas Públicas, Planejamento e Gestão do Trabalho, da 

Educação e da Saúde; b) Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; c) Concepções e 

Práticas na Formação dos Trabalhadores de Saúde. As ‘disciplinas obrigatórias’ 

constituem o núcleo central da formação dos mestrandos, configurado pelos 
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fundamentos teórico-metodológicos necessários à compreensão e à 

investigação dos fenômenos da Educação Profissional em Saúde. São elas: a) Economia 

da Educação e Concepções de Formação em Saúde; b) Políticas de Educação e de 

Saúde; c) Educação Profissional no Brasil: contextos e questões atuais. As ‘atividades 

obrigatórias’ apresentam os fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa, 

num enfoque interdisciplinar, visando à construção, discussão e análise coletiva da 

elaboração e do desenvolvimento dos projetos de pesquisa. São elas: a) Seminários 

Interdisciplinares de Pesquisa I; b) Seminários Interdisciplinares de Pesquisa II; c) 

Elaboração e defesa da dissertação. As ‘disciplinas eletivas’ têm por finalidade 

fundamentar de forma específica os projetos de investigação dos mestrandos. O 

mestrando, em diálogo com seu orientador, deverá construir uma trajetória de formação 

mediante a escolha de disciplinas eletivas coerentes com seu objeto de estudo. No 

Mestrado RET-SUS Nordeste foram oferecidas as seguintes disciplinas: a) Concepções 

de currículo, trabalho docente e educação profissional; b) Novos modelos produtivos, 

educação profissional e trabalho em saúde; c) Desenvolvimento humano, educação e 

aprendizagem; d) Historicidade da educação dos trabalhadores em saúde; e) Política 

Nacional de Saúde e interfaces com o Trabalho e a Formação em Saúde; f) Tópicos 

Especiais em Educação Profissional em Saúde I – Vigilância em Saúde e a Produção 

Social da Saúde. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

No dia 11/04/2014, foi convocada reunião pelo Ministério da Saúde (MS) na 

Escola de Saúde Pública do Ceará com os diretores e diretoras das ETSUS da região 

Nordeste, solicitada pela Comissão de Seleção da EPSJV/FIOCRUZ. O objetivo foi 

tratar dos termos do edital e discutir os procedimentos e recomendações a serem 

adotados para a participação das ETSUS no processo seletivo. Na reunião estavam 

presentes as seguintes ETSUS: 1) Alagoas – Escola Técnica de Saúde Profª Valéria 

Horta; 2) Bahia – Escola de Formação Técnica em Saúde Prof. Jorge Novis; 3) Ceará – 

Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues; 4) Maranhão – 

Escola Técnica do SUS Drª Maria Nazareth Ramos de Neiva; 5) Paraíba – Centro 

Formador de Recursos Humanos; 6) Pernambuco – Escola de Saúde Pública de 

Pernambuco; 7) Piauí – Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Monsenhor 

José Luiz Barbosa Cortez; 8) Rio Grande do Norte – Centro de Formação de Pessoal 
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para os Serviços de Saúde Dr. Manoel da Costa; 9) Sergipe – Escola 

Técnica de Saúde do SUS/Fundação Estadual da Saúde.  

O MS estava representado pelo Prof. Aldiney José Doreto, Coordenador Geral 

de Ações Técnicas de Educação na Saúde, e representando a EPSJV/FIOCRUZ estavam 

presentes a Drª Nísia Trindade Lima, Vice-Presidente de Ensino da Fiocruz, o Prof. 

Paulo César de Castro Ribeiro, Diretor da EPSJV, o Prof. Carlos Maurício, 

Coordenador da Secretaria Técnica da RET-SUS, e a Comissão de Seleção da EPSJV 

composta pelos Professores Júlio César França Lima, Márcia Lopes e Monica Vieira. 

Nessa reunião foram discutidos o conteúdo do edital em termos de estrutura do 

curso e regime de funcionamento, a distribuição de vagas por estado, sobre os 

documentos necessários para a garantia de permanência e liberação do aluno para 

realização do curso, a proposta de calendário da seleção, a realização da prova escrita e 

das entrevistas, a pré-matrícula, reclassificação e matrícula.  

   A partir dos acordos realizados o edital de seleção pública (Apêndice II) foi 

lançado em 22/04/2014, com a definição do calendário de seleção, conforme quadro 1 

abaixo. 

 

Quadro 1 – Calendário da Seleção Turma RET-SUS Nordeste 2014 

Período de inscrições  

 

25/4 a 23/5 

Na página do Sistema Sigass e na 

Secretaria Escolar da EPSJV - Das 9 

às 15 horas 

25/4 a 16/5 
Via sedex para a Secretaria Escolar 

 

Resultado da Homologação 

de inscrição 
30/5 

Na página da EPSJV e na página do 

Sigass - A partir das 15 horas 

Prova Escrita 11/6 
Nas ET-SUS de origem do candidato - 

Das 10 às 13 horas 

Divulgação do Resultado da 

Prova Escrita 
02/7 Na página da EPSJV e na página do 

Sigass - A partir das 15 horas 

Requerimento de Recurso à 

Prova escrita 
03/7 

Os candidatos deverão preencher, 

assinar, escanear e encaminhar o 

formulário, disponível na página do 

Programa de Pós-Graduação, para o 

email mestradoretsus@fiocruz.br 

mailto:mestradoretsus@fiocruz.br
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Resultado do Recurso. 

Divulgação do calendário de 

entrevistas 

08/7 
Na página da EPSJV e na página do 

Sigass - A partir das 15 horas 

Análise de currículo e das 

propostas de trabalho dos 

candidatos aprovados na 

prova escrita 

09/7 a 11/7 Na EPSJV 

Entrevistas  14/7 a 18/7 

Em horário a ser definido e divulgado 

na página da EPSJV e na página do 

Sigass, em acordo com as ETSUS. 

Divulgação do Resultado 

Final 
23/7 

Na página da EPSJV e na página do 

Sigass – A partir das 15 horas 

Matrícula 25/7 a 29/7 

Os candidatos aprovados deverão 

preencher, assinar, escanear e 

encaminhar o formulário de matrícula, 

disponível na página do Programa de 

Pós-Graduação, para o email 

sescolar@fiocruz.br  

 

Para a realização das provas foi contratada a empresa ‘Encomendas e 

Transportes de Cargas Pontual Ltda’ sediada no Rio de Janeiro, responsável pela 

entrega do kit seleção (provas, lista de presença dos candidatos e ata de realização da 

prova) nas sedes das ETSUS e retorno do material para a Comissão de Seleção da 

EPSJV. As entrevistas dos candidatos foram realizadas por web conferência com o 

apoio dos núcleos da Rede Universitária de Telemedicina (Rede RUTE) sediados nas 

universidades federais em cada um dos nove estados do Nordeste (Anexo 1). Ao final 

do processo de seleção foram selecionados 21 (vinte e um) candidatos conforme quadro 

2 abaixo e Apêndices I e III.  

 

Quadro 2 – Número de candidatos inscritos, homologados e matriculados por 

Estado no Curso de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação 

Profissional em Saúde – Turma RET-SUS Nordeste 2014 

ESTADOS INSCRITOS HOMOLOGADOS MATRICULADOS 

AL 6 6 3 

BA 6 5 3 

CE 12 10 4 

MA 4 4 2 

mailto:sescolar@fiocruz.br
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PB 2 2 1 

PE 7 6 3 

PI 8 6 1 

RN 4 4 3 

SE 2 2 1 

TOTAL 51 45 21 

  

Conforme acordado com o MS, a definição de vagas por estado, de acordo com 

o item 4 do Edital de Chamada Pública, não impediu que caso o Estado não preenchesse 

as suas vagas, as mesmas fossem remanejadas para outros em que houvessem 

candidatos com média suficiente para entrar no Programa. Assim os estados do CE, AL 

e RN foram contemplados com mais uma vaga cada, porque os estados da PB, PI e SE 

não preencheram o número total de vagas definidas para os mesmos. 

  

ESTRUTURA, REGIME E DURAÇÃO DO CURSO 

O Curso foi previsto com duração mínima de 18 (dezoito) e máxima de 24 (vinte 

e quatro) meses, incluindo a qualificação e a defesa de dissertação de mestrado, e 

organizado em momentos de concentração e de dispersão, ambos computados no 

número total de créditos. Os períodos de concentração, de duração quinzenal, equivalem 

a 40 (quarenta) créditos e os de dispersão 20 (vinte) créditos. As 4 (quatro) disciplinas 

obrigatórias foram realizadas nos períodos de 01 a 12/09/2014 e entre 03 a 14/11/2014, 

conforme cronograma acordado com os docentes responsáveis. O período de dispersão 

ocorreu entre 15 a 31/10/2014. O período de concentração foi realizado de forma 

presencial, na EPSJV, por meio de aulas expositivas, discussões em grupo e seminários 

de estudo e pesquisa. O período de dispersão se deu no local de origem de cada aluno, 

destinado à leitura de textos, à preparação de trabalhos, à elaboração da dissertação do 

mestrado, bem como a outras atividades pertinentes à apropriação pelos alunos dos 

conteúdos abordados no momento presencial.  

No primeiro semestre de 2015 foram oferecidas as 6 (seis) disciplinas eletivas e 

uma atividade obrigatória (Seminários Interdisciplinares de Pesquisa II) nos períodos de 

15 a 28/03/2015 e de 17 a 30/05/2015. O período de dispersão ocorreu entre 30/03/2015 

a 16/05/2015. As atividades de orientação de dissertação se deram tanto no período de 

concentração, quanto no de dispersão.  
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A aula inaugural, as atividades em sala de aula e de trabalho 

de campo, a confraternização da turma 2014 ocorrida ao final do quarto momento de 

concentração, em 2015, assim como as defesas de dissertação realizadas via web 

conferência e presencial podem ser vistas no Apêndice IV.  

A carga horária do curso perfaz um total de 1440 horas. O Curso segue o regime 

de número total de créditos, de frequência, de aprovação, de desligamento e de oferta de 

disciplinas e atividades obrigatórias previsto no Regulamento do Programa de Pós-

graduação da EPSJV, disponível no endereço 

http://www.posgraduacao.epsjv.fiocruz.br/upload/Documento/doc_110.pdf  Contudo, 

dada a especificidade da oferta do edital RET-SUS, não foram previstas a transferência 

de estudantes de outros cursos; o cancelamento de inscrição em uma ou mais disciplinas 

ou atividades; o trancamento de matrícula; a inscrição de alunos de outros programas de 

Pós-graduação em disciplinas ou atividades.  

 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Período de abril a setembro/2014 

As principais atividades desenvolvidas nesse período visaram realizar o processo 

seletivo para compor a turma de mestrado e iniciar os módulos disciplinares, a saber:  

 Divulgação do Processo Seletivo – abril/2014;  

 Requisição de compra (RC) de serviços de transporte para a prova de 

seleção do Mestrado – junho/2016; 

 Realização do Processo Seletivo – abril a julho/2014;  

 Elaboração das ementas e programas das disciplinas – maio a 

agosto/2014; 

 Organização do período de dispersão dos mestrandos – junho a 

agosto/2014 

 Divulgação do resultado final do processo seletivo – julho/2014;  

 Matrícula dos alunos – agosto/2014;  

 Aquisição de passagens e diárias para os mestrandos – agosto/2014; 

 Encaminhamento aos mestrandos, por correio, do material de apoio do 

curso – agosto/2014; 

 Realização do primeiro módulo de disciplinas do Mestrado Profissional - 

de 01 a 12/09/2014; 

 Oferta das disciplinas obrigatórias - Economia da Educação e 

Concepções de Formação em Saúde; Educação Profissional no Brasil: 

contexto e questões atuais; Políticas de Educação e de Saúde – e da 

atividade obrigatória - Seminários Interdisciplinares de Pesquisa I – 

setembro/2014; 

 Orientação para elaboração dos projetos de qualificação – 

setembro/2014; 

 Entrega do material de apoio para o segundo momento de concentração – 

setembro/2014; 

http://www.posgraduacao.epsjv.fiocruz.br/upload/Documento/doc_110.pdf
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Período de setembro a novembro/2014 

 Aquisição de passagens e diárias para o segundo momento de 

concentração – setembro a outubro/2014; 

 Aquisição de laptop para uso dos mestrandos na elaboração de trabalhos 

de pesquisa e seminários, e para uso da coordenação do Projeto; 

 Aquisição de toner para impressão dos trabalhos; 

 Realização do segundo módulo das disciplinas obrigatórias - de 03 a 

14/11/2014; 

 Oferta das disciplinas obrigatórias - Economia da Educação e 

Concepções de Formação em Saúde; Educação Profissional no Brasil: 

contexto e questões atuais; Políticas de Educação e de Saúde – e da 

atividade obrigatória - Seminários Interdisciplinares de Pesquisa I – 

novembro/2014; 

 Avaliação dos trabalhos de dispersão – novembro/2014; 

 Realização de seminário final coletivo das disciplinas obrigatórias – 

novembro/2014; 

 Orientação para elaboração dos projetos de qualificação – 

novembro/2014. 

 

Período de dezembro/2014 a março/2015 

 Avaliação dos trabalhos de conclusão das disciplinas obrigatórias – 

janeiro a fevereiro/2015; 

 Aquisição de passagens e diárias para o terceiro módulo de concentração 

– janeiro a fevereiro/2015; 

 Elaboração das ementas e programas das disciplinas eletivas – janeiro a 

fevereiro/2015; 

 Encaminhamento aos mestrandos do material de apoio do curso – 

fevereiro/2015; 

 Realização do terceiro módulo de disciplinas eletivas - de 15 a 

28/03/2015; 

 Oferta das disciplinas eletivas - Concepções de currículo, trabalho 

docente e educação profissional; Novos modelos produtivos, educação 

profissional e trabalho em saúde; Desenvolvimento humano, educação e 

aprendizagem; Historicidade da educação dos trabalhadores em saúde; e) 

Política Nacional de Saúde e interfaces com o Trabalho e a Formação em 

Saúde; Tópicos Especiais em Educação Profissional em Saúde I – 

Vigilância em Saúde e a Produção Social da Saúde – e da atividade 

obrigatória - Seminários Interdisciplinares de Pesquisa II – março/2015; 

 Organização do período de dispersão dos mestrandos – março a 

maio/2015 

 Aquisição de pen drive para arquivar o material de apoio para o quarto 

período de concentração – fevereiro/2015. 

 Orientação para elaboração dos projetos de qualificação – março/2015 

 

Período de março a maio de 2015 

 Aquisição de passagens e diárias para o quarto módulo de concentração – 

março a abril/2015; 
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 Realização do quarto módulo de disciplinas eletivas - 

de 17 a 30/05/2015; 

 Oferta das disciplinas eletivas - Concepções de currículo, trabalho 

docente e educação profissional; Novos modelos produtivos, educação 

profissional e trabalho em saúde; Desenvolvimento humano, educação e 

aprendizagem; Historicidade da educação dos trabalhadores em saúde; e) 

Política Nacional de Saúde e interfaces com o Trabalho e a Formação em 

Saúde; Tópicos Especiais em Educação Profissional em Saúde I – 

Vigilância em Saúde e a Produção Social da Saúde – e da atividade 

obrigatória - Seminários Interdisciplinares de Pesquisa II – março/2015; 

 Avaliação do trabalho de dispersão dos mestrandos – maio/2015; 

 Orientação para elaboração dos projetos de qualificação – maio/2015. 

 

Período de junho a dezembro/2015 

 Convite e composição das bancas de defesas dos projetos de qualificação 

– agosto a setembro/2015; 

 Orientação para elaboração dos projetos de qualificação – junho a 

dezembro/2015; 

 Agendamento e defesa dos projetos de qualificação dos mestrandos – 

outubro a dezembro/2015; 

 Aquisição de passagens e diárias para os mestrandos e membros da banca 

de defesa de outros estados – outubro a dezembro/2015; 

 Solicitação de prorrogação de vigência do projeto – outubro/2015. 

 

Período de janeiro a dezembro de 2016 

 Defesa de projeto de qualificação de mestrado – janeiro/2016; 

 Orientação para elaboração da dissertação de mestrado – janeiro a 

dezembro/2016; 

 Elaboração e defesa das dissertações de mestrado – maio a 

dezembro/2016; 

 Aquisição de passagens e diárias para os mestrandos e membros da banca 

de defesa de outros estados – maio a dezembro/2016. 

 

 

RELAÇÃO DOS MESTRANDOS MATRICULADOS E CONCLUINTES POR 

ESTADO 

 

Foram matriculados 21 (vinte e um) mestrandos no Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde - Turma RET-SUS 

Nordeste. Até dezembro/2016, chegaram a fase de defesa das dissertações 18 (dezoito) 

mestrandos, conforme quadro 3 abaixo. Uma mestranda do estado do RN se desligou do 

curso em dezembro de 2015 alegando não ter condições de continuar o processo e não 

chegou à banca de qualificação. O único mestrando do estado de SE não foi à banca de 

defesa da dissertação, sendo jubilado do programa em dezembro de 2016. Por último, 

uma mestranda do estado do MA, grávida, pariu sua filha em 29/09/2016, conforme 
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documentação apensada no anexo 2. De acordo com o item 9.3.1 do 

regulamento do curso de Pós-Graduação, o mestrando tem o direito de solicitar o regime 

de exercícios domiciliares durante os primeiros 6 (seis) meses de amamentação. 

Portanto, finda no mês de março de 2017 o prazo para entrega da dissertação de 

mestrado, com defesa prevista para abril de 2017. 

.  
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Quadro 3 - Relação dos Mestrandos por estado, CPF e Titulo da Dissertação 

ESTADO 

 

MESTRANDO MATRICULADO CPF TITULO DA DISSERTAÇÃO 

AL 

Janaina Andrade Duarte 786.551.534-00 Auto avaliação Institucional de uma ETSUS: refletindo e 

ressignificando as práticas político-pedagógicas 

Leila Cristina Fernandes Costa 911.680.404-00 Percursos Ocupacionais e Evasão no Curso Técnico de 

Enfermagem na Escola Técnica de Saúde Professora Valéria 

Hora - ETSAL. 

Nélida Aleixo Cassella 450.269.474-68 Apoio Institucional: a percepção dos apoiadores em uma 

Maternidade Pública de Alagoas 

BA 

Cláudia Lemos Vieira Lima 947.165.875-68 O trabalho dos agentes de controle de endemias e as concepções 

da vigilância em saúde 

Iara Saldanha de Lucena 268.266.235-87 Curso Técnico de Vigilância em Saúde da ETSUS-BA: diálogo 

com as Diretrizes Adotadas pelo Ministério da Saúde na 

Perspectiva da Educação Profissional em Saúde 

Renata Alexandrina Mendonça 

Mineiro Pereira Braga 

922.467.615-49 A Integração Ensino-Serviço-Comunidade na ETSUS: análise da 

proposta pedagógica na perspectiva dos egressos 

CE 

Fernando Antônio Cavalcante Dias 486.848.483.-49 Por uma Educação Emancipatória: A Concepção da Escola de 

Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia - 

SOBRAL/CE na Formação Técnica em Enfermagem 

Francélia Maria Almeida Sales 266.333.293-34 Processo de Formação Profissional do Agente Comunitário de 

Saúde no contexto cearense: Plano de curso e referências 

curriculares da ETSUS-CE 

Francisco Jadson Franco Moreira 658.835.863-68 Entre o SER e o Fazer - Formação Técnica em Vigilância em 

Saúde no Estado do Ceará: um olhar na perspectiva da gestão e 

do estudante-profissional 

Patrícia Elizabeth da Silva 923.568.263-00 Estudo da (I)mobilidade Ocupacional dos Egressos do Curso 

Técnico em Enfermagem da Escola de Saúde Pública do Ceará 
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MA 

Kelliane Mendes Cunha 722.631.211-53 Previsão de defesa em abril de 2017 

Maria Cordélia Lobato de Jesus 215.353.703-78 Educação Profissional em Saúde: Um estudo sobre a capacitação 

pedagógica para docentes facilitadores na Escola Técnica de 

Saúde do Maranhão - ETSUS-MA 

PB Pedro Alberto Lacerda Rodrigues 062.945.424-80 Perspectiva Político-Pedagógica do CEFOR-RH/PB: implicações 

e desafios dentro da comunidade escolar 

PE 

Ângela Catarina Inácio Costa de 

Andrade 

064.688.014-43 Formação Multiprofissional em Rede de Saúde: da fragmentação 

da formação em saúde à busca da integralidade 

Josinaldo Carlos de Lima Bernardo 071.708.884-75 Trabalho Docente na Educação Profissional em Saúde: o caso da 

Escola de Governo em Saúde Pública do Estado de Pernambuco - 

ESPPE 

Juliana Beltrão Mulatinho 026.020.124-32 Técnicos em Vigilância em Saúde de Pernambuco: construção da 

identidade profissional 

PI 
Dulciane Martins Vasconcelos 

Barbosa 

908.718.633-91 Formação Docente para Profissionais Graduados realizada pela 

Escola Técnica do SUS do Estado do PIAUÍ (ETSUS-PI) 

RN 

Flávia  Andréa Belarmino  de 

Medeiros 

703.060.104-10 Integração Ensino-Serviço na formação de técnicos em análises 

clinicas realizada pela Escola Técnica do SUS/RN: um estudo 

sobre o estágio curricular a partir da visão dos sujeitos 

institucionais envolvidos 

Maria da Assunção Régis 094.718.394-91 Desligamento do Curso 

Renata Galvão Diniz do Nascimento e 

Silva 

030.902.514-18 Critérios de Qualidade para Formação Docente em Saúde com o 

uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) 

SE Alessandro Augusto Soledade Reis 891.103.155-00 Jubilado do Programa 
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COMPROVANTE DA ENTREGA DO PRODUTO FINAL DO PROJETO 

 

Segue em anexo, as atas de defesa das 18 (dezoito) dissertações de mestrado 

defendidas e aprovadas no Mestrado RET-SUS Nordeste, ocorridas entre os meses de 

maio a dezembro de 2016, devidamente assinadas pelos membros das bancas, 

comprovando assim o cumprimento do objeto (Apêndice V).  

 

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS 

 

 Computador ASUS S46CB-BRAZIL-WX228H ULTRABOOK CORE 17-

3537U 6GB 1TB WINDOWS 8 14". Bem tombado sob o n. 3318359/2014 

(Anexo III). Bem patrimoniado pela EPSJV/FIOCRUZ sob o número......., 

em......, conforme Anexo IV. 
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RELAÇÃO DE ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo I Núcleos Estaduais da Rede Universitária de Telemedicina - Rede 

RUTE 

Anexo II Documentação da mestranda Kelliane Mendes Cunha (Declaração de 

Atendimento Médico, Receituário, Atestado Médico, Sumário de Alta 

Hospitalar, Evolução de Enfermagem, Certidões de nascimento de 

Bruno Rafael Mendes Cunha Santana e Nicolle Mendes Cunha 

Santana) 

Anexo III Termo de Doação de equipamento permanente - Ultrabook Asus 

Anexo IV Documento de comprovação de bem adquirido 

 

 

APÊNDICES 

Apêndice I Relação da equipe docente e discente do Curso de Mestrado 

Profissional em Educação Profissional em Saúde - Turma RET-SUS 

Nordeste 

Apêndice II Chamada de Seleção Pública para abertura do processo seletivo da 

Turma 2014 do Curso de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional em Saúde - Turma RET-SUS Nordeste 

Apêndice III Registro fotográfico dos mestrandos da Turma 2014 

Apêndice IV Registro fotográfico da Aula Inaugural do Turma 2014, de Sala de 

Aula, Confraternização discente e docente, Pesquisa de Campo, 

Refeitório e de defesas de Dissertação via Videoconferência e 

Presencial. 

Apêndice V Atas da defesa das 18 (dezoito) dissertações de Mestrado devidamente 

assinada pelos membros das bancas de defesa. 

 

 


