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Instruções gerais para o Processo Seletivo – Turma 2023 

 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

 Nível Mestrado 

Áreas de concentração 

 Clínica Odontológica 

 Promoção, Prevenção e Tratamento em Saúde 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade 

de Taubaté, no uso de suas atribuições, faz saber que estarão abertas as inscrições e 

o Processo seletivo para a Turma 2023 do Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde 

em suas duas áreas de concentração (Clínica Odontológica e Promoção, Prevenção e 

Tratamento em Saúde), com ingresso em fevereiro de 2023 e prazo para a defesa de 

dissertação até fevereiro de 2025. 

 

I – DA CARACTERIZAÇÃO 

 

O Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde se justifica pelo importante 

papel que possui para a obtenção dos graus de mestre nas áreas de concentração 

Clínica Odontológica e Promoção, Prevenção e Tratamento em Saúde , 

formando profissionais capacitados técnica e pedagogicamente para o exercício da 

docência, fornecendo conhecimento e estimulando-os para o desenvolvimento de 

pesquisas científicas e doutor em Ciências da Saúde, formando profissional com 

conhecimentos técnico, científico e cultural amplos e aprofundados, capazes de 

formarem mestres e desenvolverem pesquisa, tanto em âmbito nacional como 

regional, tendo em vista o perfil do egresso do programa. 

O curso tem como objetivos:  

 Formar e qualificar mestres e doutores capazes de exercer a docência e de criar, 

participar e solidificar linhas e grupos de pesquisa em outras instituições públicas 

e privadas; 

 Formar profissionais com senso de responsabilidade social, capazes de 

fortalecer o sistema universidade-comunidade; 
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 Formar profissionais capazes de captar recursos humanos e financeiros para 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa; 

 Estimular e promover o intercâmbio com instituições e grupos de pesquisa 

nacionais e internacionais; 

 Gerar e difundir novos conhecimentos científicos e tecnológicos; 

 

MISSÃO  

O Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde tem como missão formar e 

qualificar recursos humanos de excelência capazes de atuar no ensino, pesquisa e 

serviços, gerando produção de conhecimento e impactos positivos na sociedade. 

 

VISÃO 

Ser reconhecido como um Programa de Pós-graduação de excelência na formação de 

recursos humanos, produção de conhecimento e papel transformador na sociedade, 

voltados a melhoria da saúde e qualidade de vida. 

VALORES  

Os valores do Programa Pós-graduação alinhados aos valores institucionais que 

orientam as suas ações são: 

• Excelência no ensino 

• Competência 

• Criatividade 

• Inovação 

• Ética 

• Trabalho em equipe 

• Respeito à diversidade 

• Pluralidade 

• Transparência 

• Sustentabilidade 

   

 

PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do Mestrado em Ciências da Saúde deverá ser capaz de: 
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 Exercer, com fundamento na evidência científica e com senso crítico e ético, 

a docência nas diversas áreas Saúde e outras afins; 

 Desenvolver e atuar em projetos de extensão que viabilizem uma relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade, visando impactos positivos 

regional em âmbitos maiores; 

 Desenvolver e orientar projetos de pesquisas de iniciação científica e de 

cursos lato sensu; 

 Ser capaz de gerir conflitos e estimular o protagonismo discente no âmbito 

ensino-aprendizagem. 

 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições ocorrerão de 23 de janeiro de 2023 até o dia 12 de fevereiro de 2023 

sendo necessários dois procedimentos: 

 Pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 219,00, por meio de boleto bancário 

gerado no site www.unitau.br/cursos/pos-graduacao//mestrado-academico-

em-ciencias-da-saude/ no ato da Inscrição; 

 Deverão ser entregues até o dia 12 de fevereiro 2023, na Secretaria dos Cursos de 

Pós-graduação da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação localizada na Rua 

visconde do Rio Branco, 210, Centro, Taubaté, os documentos para inscrição 

abaixo relacionados: 

1) Ficha de inscrição preenchida (gerada no site www.unitau.br/cursos/pos-

graduacao//mestrado-academico-em-ciencias-da-saude/ no momento da 

inscrição);  

2) Uma foto 3x4, recente; 

3) Cópia autenticada do diploma do Curso de Graduação; 

4) Cópia do histórico escolar da Graduação 

5) Cópia da cédula de identidade, Registro no Conselho, CPF e título de eleitor; 

6) Prova de quitação com o serviço militar (para os homens); 

7) Cópia de pagamento da taxa de inscrição; 

8) Cópia impressa do Currículo Lattes atualizado até a data de inscrição do 

candidato neste processo seletivo (gerado na Plataforma Lattes, 

http://www.cnpq.br) 



 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG  

Rua Visconde do Rio Branco, 210 | Centro | Taubaté-SP 
(12) 3625-4217 | prppg@unitau.br 

9) Comprovante de pagamento da inscrição. 

 

Obs.: Os documentos também poderão ser enviados pelos Correios, sendo o prazo 

máximo para seu recebimento pela secretaria até o dia 12 de fevereiro de 2023. 

 

III – DO CRONOGRAMA E DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

  Prova escrita específica em Ciências da Saúde: Conteúdos básicos da área 

de concentração escolhida (Clínica Odontológica e Promoção, Prevenção e 

Tratamento em Saúde), Prova escrita de língua inglesa: tradução e análise de 

um texto técnico dentro da área da saúde e Análise do currículo Lattes – de 

acordo com a documentação entregue quando da inscrição no dia dia 13 de 

fevereiro de 2023 das 13h às 16h, no prédio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação da Universidade de Taubaté (Rua Visconde do Rio Branco, 210 – 

Centro. Taubaté-SP). 

Obs.: Entrada de candidatos permitida até antes da saída do primeiro aluno 

(mínimo de permanência: uma hora). 

  Entrevistas: 13 de fevereiro de 2023, das 16h às 18h. 

  Resultados finais: 15 de fevereiro de 2023, a partir das 9:00h pelo telefone 

(12) 3624-1657 ou no site www.unitau.br 

  Matrículas: de 16 a 28 de fevereiro de 2023  

  Início das atividades: 13 de março de 2023 

 Aulas teóricas e Práticas: Uma semana por mês, das 8:30 as 17:00h.  

 

IV – DO INVESTIMENTO 

 

 Taxa de inscrição para o processo seletivo: R$219,00 

O pagamento da taxa para inscrição deve ser feito por meio de boleto bancário 

gerado no ato da inscrição. 

 

 Valor do investimento no curso: matrícula de R$ 1600,00 + 23 parcelas de R$ 

1600,00. 

 

V – DAS INFORMAÇÕES  
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Informações podem ser obtidas por: www.unitau.br/cursos/pos-
graduacao//mestrado-academico-em-ciencias-da-saude/ 

1. Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da 

Universidade de Taubaté.  Rua Visconde do Rio Branco, 210 - Centro, Taubaté 

- SP. 

Telefone: (12) 3624-1657 

Secretária do Curso de Mestrado: Danielle Duarte – posatende@unitau.br   

 

        2. Horário de funcionamento da secretaria: 

De 2ª feira a 6ª feira: das 08h00 às 12h00; das 14h00 às 18h00. 

        

 

VII - DA BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 

As referências, de acordo com as áreas de concentração estão disponíveis em: 

www.unitau.br/cursos/pos-graduacao//mestrado-academico-em-ciencias-da-
saude/ 
 

 


