
Avaliar o Programa de Pós Graduação, Mestrado Ensino em Ciências da Saúde, modalidade Profissional 
(MPECS), implica reconhecer que o MPECS tem potencialidades para alterar práticas educativas e possibilitar 

a construção de uma nova cultura acadêmica no stricto-sensu.

Objetivo: Analisar avaliações dos egressos referentes ao MPECS, do CEDESS/UNIFESP, sobre esta modalidade.

Metodologia: Os sujeitos foram egressos titulados pelo MPECS, de 2004 a 2010 (= 70). O instrumento utilizado foi Escala Lickert com assertivas sobre diferentes dimen-
sões do MPECS. Os dados obtidos foram analisados via sistematização dos indicadores de perfil e as respostas atribuídas a cada assertiva.

Resultados: Evidencia que os egressos reconhecem no MPECS a vocação para o campo educativo e o procuram também, como cenário de formação docente. Desvela-se a 
necessidade de que o grupo docente esteja atento e mobilizado para refletir criticamente sobre a proposta formativa, alterando rotas e corrigindo opções, em permanente trabalho 
de avaliação continuada do MPECS. A partir dos resultados será criado o Projeto de Monitoramento de Egressos, instrumento que visa se constituir uma fonte de dados e informações 
para a autoavaliação continuada do MPECS.

Conclusões: Introduzir mudanças temáticas no currículo do MPECS exige, assim, novos arranjos teóricos e metodológicos. A avaliação continua do MPECS, com a investi-
gação de mais sujeitos, não somente os egressos, mas também os docentes configura-se uma rede de percepções, avaliações e representações sobre as contribuições dos mestrados 
profissionais para o campo da transformação das práticas a partir da produção de conhecimentos sobre elas.
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Figura 1: Planejamento das Disciplinas do MPECS: “Houve adequada re-
lação entre conteúdo programático proposto e o ministrado nas aulas?”.

Figura II: Conteúdos e os objetivos das disciplinas: “As propostas das 
disciplinas mostraram-se coerentes em seus objetivos, atividades e plane-
jamento?”.

Figura III: Conteúdos das disciplinas: “Os conteúdos abordados nas dis-
ciplinas propiciaram um bom embasamento para a sua prática educativa 
e/ou formação docente em saúde?”.

Figura IV:  Situações de  Aprendizagem: “As situações de ensino e 
aprendizagem utilizadas no MPECS estimularam a participação e a análise 
reflexiva e critica?”.

Figura V:  O MPECS no campo de trabalho: “Houve aplicabilidade do 
mestrado no campo de trabalho?”.

A avaliação é um instrumento de gestão a ser utilizado que busca os resulta-
dos de um programa ou projeto. É importante também avaliar os entraves, 
as dificuldades e as lições aprendidas no processo de desenvolvimento do 
programa para ajustar os procedimentos, mudar os rumos e melhorar o 
desempenho e consequentemente os resultados. Insere-se com força a im-
portância de pesquisas que busquem analisar experiências de MP no país 
(Negret, 2008).
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