
MESTRADO PROFISSIONAL:
Um Estudo com Egressos do

Programa Ensino em Ciências da Saúde
INTRODUÇÃO

O Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde, do CEDESS – Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da UNIFESP –
Universidade Federal de São Paulo assume o compromisso de investir em uma formação que garanta ao profissional o pleno exercício de sua
atividade. Neste sentido, a modalidade Profissional privilegia a relação aprendizagem – trabalho como um caminho potente para a transformação das
práticas no campo do ensino em saúde. Ao investigar as percepções dos egressos sobre o Mestrado Profissional, parte-se do pressuposto de que esta
modalidade de pós-graduação tem potencialidades e contribuições para a construção de nova cultura acadêmica, além da já existente no Mestrado
Acadêmico e Doutorado.

OBJETIVO GERAL
Analisar as percepções dos egressos do Programa Ensino em Ciências da Saúde, Curso de Mestrado, modalidade Profissional, do CEDESS/UNIFESP,
sobre esta modalidade e a contribuição para a vida profissional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar o perfil dos egressos, quanto a sexo, idade, formação, atuação profissional (natureza da atividade, regime de trabalho, remuneração);

Caracterizar as atividades desenvolvidas no Mestrado que, na ótica dos egressos, mais contribuíram para uma prática profissional mais qualificada;

Identificar possíveis transformações que os egressos reconhecem em suas práticas após a conclusão do Mestrado Profissional.

REFERENCIAL TEÓRICO
O projeto em questão ancora-se na revisão sobre a criação e desenvolvimento do Sistema de Pós-Graduação no Brasil, trazendo como um marco
singular a implantação, em 1998, da modalidade Mestrado Profissional no conjunto da pós-graduação stricto sensu no país. Para o aprofundamento do
diálogo, é feita, também, uma incursão sobre aprendizagem de adultos, buscando configurar um arcabouço teórico que possa sustentar a leitura
crítico-reflexiva dos dados a serem coletados.
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Mestrado CEDESS – Modalidade Profissional
Total por ano dos Egressos participantes da Pesquisa

Total = 57 egressos

METODOLOGIA
CENÁRIO DE PESQUISA: o Programa de Pós-Graduação stricto-sensu em Ensino em
Ciências da Saúde do CEDESS - Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em
Saúde/UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo mantém como objetivos nucleares
pesquisar e produzir conhecimentos sobre o Ensino em Ciências da Saúde, bem como
propiciar uma qualificação técnica, criativa e potencialmente transformadora de professores e
técnicos de nível superior para o ensino nessa área. Este Programa foi recomendado pela
CAPES a partir de dezembro de 2002 e está vinculado ao Comitê de Ensino de Ciências e
Matemática.

O Mestrado, modalidade Profissional, objeto desta pesquisa, volta-se para formação de um
Mestre que:

planeje, implemente e avalie ações educativas inovadoras no seu espaço
profissional;

produza conhecimento sobre o Ensino em Ciências da Saúde a partir da
problematização de suas práticas e

esteja apto para a avaliação contínua, critica e transformadora de suas práticas
cotidianas no Ensino em Ciências da Saúde.

É neste cenário do Curso de Mestrado do CEDESS, modalidade Profissional que esta pesquisa
será desenvolvida, com aos egressos do curso do período de 2004 a 2008.

COLETA DE DADOS: os dados serão coletados através de questionário com perguntas semi-
estruturadas que contemplará os eixos temáticos: caracterização do perfil dos egressos (sexo,
idade, formação, atuação profissional, natureza da atividade, regime de trabalho,
remuneração); atividades desenvolvidas no Mestrado que, na ótica dos egressos, mais
contribuíram para uma prática profissional mais qualificada; transformações os egressos
identificam em suas práticas após a conclusão do Mestrado Profissional. Será aplicado um
pré-teste.

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS: os dados serão analisados por meio da
análise documental, apreendendo-se os núcleos de significado.
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