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MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE E TECNOLOGIA

NOTA TÉCNICA No. 004/2017
CONVOCAÇÃO E PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA
Os candidatos aprovados no processo seletivo do MESTRADO PROFISSIONAL EM
ENSINO NA SAÚDE E TECNOLOGIA deverão comparecer no Controle Acadêmico da UNCISAL –
andar térreo do prédio sede – nos dias 01 e 02 de agosto de 2017 no período de 8h às 14h,
munidos da documentação abaixo discriminada, conforme artigo 114 do Edital 02/2017 do
referido processo seletivo.
 01(uma) fotografia 3x4 recente;
 Cópias autenticadas de RG, CPF e Título de Eleitor com comprovação da última votação.
Para candidato estrangeiro será solicitada cópia autenticada do passaporte e visto de
permanência;
 Cópia autenticada de comprovante de residência (conta de água ou de luz ou telefone
fixo/móvel) recente (até 3 meses anteriores à seleção);
 Cópia autenticada do diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação,
emitido por IES reconhecida pelo MEC, contendo a data em que foi efetuada a colação
de grau. Diploma de Curso de Graduação obtido fora do Brasil com a devida
autenticação consular brasileira e validado pelas autoridades competentes;
 Cópia do certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino;
 Carta com data atualizada de Anuência do Empregador atestando que atuam na área de
saúde e/ou na docência de cursos na área da saúde (Apêndice 06 do Edital 02/2017);
 Carta do empregador concordando com a participação no curso e autorizando a
liberação de horário para participação nas atividades acadêmicas obrigatórias do
Mestrado Profissional (Apêndice 06 do Edital 02/2017).
A ausência de apresentação de quaisquer dos documentos elencados acima impedirá
a matrícula do candidato.

Colegiado do Programa de Pós-Graduação
Mestrado em Ensino na Saúde e Tecnologia
Maceió, 26 de julho de 2017

