EDITAL N° 001/2017
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESPECIALIZAÇÕES REFERENTE AO
2º SEMESTRE DE 2017
A Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar, através da Coordenação de
Pesquisa e Pós-Graduação, torna pública, pelo presente Edital, a abertura do
processo seletivo para ingresso nos cursos de especialização abaixo
relacionados que serão iniciados no ano de 2017. Os cursos foram aprovados
pela Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação da FASVIPA, 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 Faculdade São
Vicente de Pão de Açúcar, através do formulário de Inscrição da PósGraduação Lato Senso (Anexo II), situada a Rua Padre José Soares
Pinto, no 314, Centro. Pão de Açúcar-AL, CEP: 57400-000.Telefone: (82)
3624-1862. No período entre 08/07/2017 a 02/08/2017.
1.2 A taxa de inscrição será constituída de dois quilos de alimentos não
perecíveis.
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 assinada 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
1.6 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, com base no total de vagas disponíveis por
curso indicados no item 3.0.
2. DA SELEÇÃO, RESULTADO E MATRÍCULA.
2.1 A lista de candidatos deferida será publicada no Mural da Secretaria e
no site da FASVIPA no dia 04/08/2017, 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
análise do currículo Lattes e histórico escolar de graduação (Anexo II).
2.3 A matricula será efetuada nos dias 04/08/2017 a 09/08/2017 na
secretaria da FASVIPA. Devendo o aluno assinar contrato de prestação
de serviço. E efetuar a taxa de matricula que corresponde a primeira
mensalidade.
3. DOS CURSOS. (Anexo I)
3.1.Especialização Docência no Ensino Superior.
Público alvo: Profissionais graduados em qualquer área.
Carga horária:370h (teórico/prática)
Valor: 18 x R$185,00
Vagas:45
3.2. Especialização em Geriatria e Gerontologia
Público alvo: Graduação na Área da Saúde
Carga horária:440h (teórico/prática)
Valor: 18 x R$ 245,00
Vagas:45
3.3. Especialização em Recursos e Estratégias para o processo de
ensino/aprendizagem para a educação infantil e ensino fundamental.
Público alvo: Profissionais graduados na área educação.
Carga horária:370h (teórico/Prático)
Valor: 18 x R$185,00
Vagas:45
3.4. Especialização em Saúde Coletiva
Público alvo: Graduação na Área da Saúde.

Carga horária: 400 h (teórico/prático)
Valor: 18 x R$220,00
Vagas:45
3.5. Especialização em Urgência e Emergência
Público alvo: Graduação na Área da Saúde.
Carga horária: 420 h (teórico/prático)
Valor: 18 x R$265,00
Vagas:45
3.6. Especialização em Educação Física Escolar
Público alvo: Graduados em Educação física.
Carga horária: 370 h (Teórico/prático)
Valor: 18 x 185,00
Vagas: 45
4.0. DO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS
4.1. Os cursos ocorrerão aos finais de semana (sábado e domingo) em
encontros mensais, com duração de 18 meses, de acordo com calendário
pré-estabelecido.
4.2. O aluno terá um prazo para concluir curso, incluindo o tempo par a
elaboração do trabalho de conclusão.
4.3. As aulas serão pela manhã das 8hs às 13h00min e a tarde das
13h30min às 18h30min.
4.4. As aulas teóricas ocorrerão na FASVIPA e as aulas práticas nas
unidades de apoio (a serem contatadas).
4.5. As disciplinas ocorrerão nos terceiros finais de semana de cada mês,
tendo como início os dias 19 e 20 de Agosto de 2017.
5.0. DA GESTÃO ACADÊMICA
5.1. Cabe ao coordenador geral a supervisão.
6.0. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 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 Coordenação Geral.

Pão de Açúcar, 06 de julho de 2017
Prof. Dr. Lucyo Wagner Torres de Carvalho
Coordenador Geral das Pós-graduações

Pe. Antônio Mélo de Almeida
Diretor da FASVIPA

ANEXO l
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Carga Horária Total: 370h

Aulas teóricas: 320h (16 módulos – no sábado (08:00 às 13h; 13:30h às
18:30h) e no domingo (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h)
Elaboração e apresentação do TCC: 50h. Estas horas compreendem a
reuniões para orientação, elaboração e apresentação do trabalho final.
MÓDULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Docência do Ensino Superior
A sociedade contemporânea e o desafio da educação superior;
Novos paradigmas da educação superior;
Psicologia da educação;
Gestão do conhecimento;
Educação universitária no Brasil;
Fundamentos da didática;
Didática na docência superior;
O papel do professor como mediador;
Planejamento
Projeto pedagógico e organização curricular do ensino superior;
Avaliação da aprendizagem - teoria e prática;
Educação a distância - teoria e prática;
Metodologia da pesquisa;
Oficina pedagógica: Prática docente no ensino superior - um novo paradigma;
Oficina pedagógica: Construindo o plano de ensino
Seminário: Construindo o projeto político-pedagógico;
Apresentação dos Artigos

Carga Horária Total: 440h
Aulas teóricas: 340h (17 módulos – no sábado (08:00 às 13h; 13:30h às
18:30h) e no domingo (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h)
Elaboração e apresentação do TCC: 100h.
Estas horas compreendem a
apresentação dos projetos de pesquisa antes da sua entrega ao Comitê de Ética em
Pesquisa, reuniões para orientação, elaboração e apresentação do trabalho final.
MÓDULO
Geriatria e Gerontologia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Metodologia do Ensino Superior
Principais Síndromes Geriátricas
Métodos e Técnicas de Pesquisa
Fisioterapia e ReabilitaçãoGerontológica
Nutrição na Velhice
Farmacologia Geriátrica
Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica do Idoso
Atividade de Vida Diária do Idoso
Cuidados de Enfermagem à Saúde do Idoso
O Idoso e a Sociedade
Cuidados Paliativos na Velhice
Seminários em Pesquisa
Atividade Física do Idoso
Bioestatística

15
16
17

Psicologia do Envelhecimento
Aulas práticas em Geriatria e Gerontologia
Apresentação do Artigo

Carga Horária Total: 440h
Aulas teóricas: 340h (17 módulos – no sábado (08:00 às 13h; 13:30h às
18:30h) e no domingo (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h)
Elaboração e apresentação do TCC: 100h.
Estas horas compreendem a
reuniões para orientação, elaboração e apresentação do trabalho final.
MÓDULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Recursos e Estratégias para o processo de ensino/aprendizagem
para a educação infantil e ensino fundamental.
Teorias da aprendizagem
Educação inclusiva
Metodologia de ensino
Didática na educação básica
A ludicidade na educação básica
A prática pedagógica do professor no processo de ensino/aprendizagem
O papel do planejamento no processo de ensino/aprendizagem
Projeto pedagógico e organização curricular no ensino infantil e fundamental
Avaliação da aprendizagem-teoria e prática
A utilização das novas tecnologias no processo de ensino/aprendizagem
Didática e avaliação em língua portuguesa
Didática e avaliação em matemática
Didática e avaliação em ciências
Didática e avaliação em geografia
Didática e avaliação em história
Oficina pedagógica: construindo o plano de ensino
Seminário: construindo o projeto político pedagógico

Carga Horária Total: 400h
Aulas teóricas: 300h (15 módulos– no sábado (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h)
e no domingo (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h)
Elaboração e apresentação do TCC: 100h. Estas horas compreendem a
apresentação dos projetos de pesquisa antes da sua entrega ao Comitê de Ética em
Pesquisa, reuniões para orientação, elaboração e apresentação do trabalho final.
MÓDULO
Saúde Coletiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Metodologia do Ensino Superior
Introdução à Saúde Coletiva
Políticas Públicas de Saúde
Métodos e Técnicas de Pesquisa
Planejamento e Gestão em Saúde
Controle, avaliação e auditoria no SUS
Informação, Educação e Comunicação em Saúde
Farmacologia na Atenção Básica
Bioética
Estratégias de Ação em Saúde do Trabalho
Saúde Ambiental
Vigilância em Saúde
Seminários em Pesquisa
Bioestatística
Apresentação TCC

Carga Horária Total: 420h
Aulas teóricas: 360h (17 módulos – no sábado (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h) e no
domingo (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h)
Elaboração e apresentação do TCC: 60h. Estas horas compreendem a apresentação
dos projetos de pesquisa antes da sua entrega ao Comitê de Ética em Pesquisa,
reuniões para orientação, elaboração e apresentação do trabalho final.
MÓDULO
Urgência e Emergência.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fundamentos da Enfermagem em Urgência e Emergência
Metodologia do Ensino Superior
Urgência e emergência no contexto do SUS
Noções básicas de anatomia e fisiologia humana
Atendimento pré-hospitalar, transporte e classificação de riscos
Queimaduras, choques, animais peçonhentos e acidentes residenciais
Farmacologia: APH, Sala de Emergência e Pronto Socorro
Atendimento de Urgência e Emergência no Trauma (Sala de Emergência e
Pronto Socorro)
Atendimento de Urgência e Emergência aos casos Clínicos (Sala de
Emergência e Pronto Socorro)
Atendimento de Urgência e Emergência Pediátrico (Sala de Emergência e
Pronto Socorro)
Atendimento de Urgência e Emergência em Obstetrícia
Emergências Psiquiátricas e Neurológicas
Atendimento de Urgência e Emergência Cardiológica
Assistência Geral de Enfermagem ao paciente crítico
Bioestatística
Métodos e Técnicas de Pesquisa e Metodologia do Trabalho Científico
Práticas em Urgência e Emergência (Visitas Técnicas)
Apresentação do Artigo

Carga Horária Total: 420h
Aulas teóricas: 320h (16 módulos – no sábado (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h) e
no domingo (08:00 às 13h; 13:30h às 18:30h)

Elaboração e apresentação do TCC: 100h. Estas horas compreendem a
apresentação dos projetos de pesquisa antes da sua entrega ao Comitê de Ética em
Pesquisa, reuniões para orientação, elaboração e apresentação do trabalho final.
MODULO
Educação Física Escolar
01

Modalidades Desportivas Coletivas I

02

Modalidades Desportivas Coletivas II

03

Educação Física, Educação e Sociedade

04

Desenvolvimento, Crescimento e Aprendizagem Motora

05

Jogos Infantis

06

Saúde na Educação Física Escolar

07

Modalidades Desportivas Individuais I

08

Modalidades Desportivas Individuais II

09

Metodologia Científica

10

Educação Física Adaptada

11

Fundamentos da Psicomotricidade

12

Psicologia e Fisiologia do Desenvolvimento Humano

13

Danças e Folclore – Ritmos e Expressão Corporal

14

Educação Física Escolar da Educação Infantil ao Ensino Médio

15

Ginástica: Atividades e Expressões Rítmicas

16

Lutas Esportivas Aplicadas às Aulas de Educação Física

17

TCC – Artigo Científico

ANEXO ll
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

