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COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL PESQUISA EM SAÚDE (MPPS) 

 

EDITAL TURMA IX – VAGA REMANESCENTE - 2020 

Candidatos Egressos de Iniciação Científica do curso de Odontologia do Centro 

Universitário Cesmac 

 

O Magnífico Reitor do Centro Universitário Cesmac, em cumprimento ao Regimento Interno 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, torna público o presente Edital de vaga 

remanescente exclusivo para Candidatos Egressos de Iniciação Científica do curso de 

Odontologia do Centro Universitário Cesmac com as normas do Processo Seletivo para 

Admissão, no ano letivo de 2020, ao corpo discente do curso de Mestrado Profissional Pesquisa 

em Saúde reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), homologado pelo Conselho Nacional de Educação - CNE (Portaria MEC nº1331 de 

08/11/2012) e publicado Diário Oficial da União - DOU em 09/11/2012 (Seção 1, p. 8). 

Em razão da pandemia do corona vírus (COVID – 19) esta seleção será realizada por meio 

remoto.   

O candidato é responsável por providenciar o meio de comunicação on-line e por garantir banda 

de internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real. Fica, 

ainda, a cargo do candidato a responsabilidade de testar o adequado funcionamento de seu 

equipamento, bem como sua conexão com a internet, e entrar em contato com a instituição (CTI 

Cesmac) pelo telefone (32155133) com, pelo menos, 1 (uma) hora de antecedência do horário 

previsto para sua avaliação. O Programa não se responsabilizará por problemas na conexão por 

parte do candidato. Em caso de falha na comunicação on-line por parte do MPPS, será 

remarcado novo horário, obedecendo o período de divulgação dos resultados.  

 

1. INSCRIÇÃO 

 

1.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente através da Internet no endereço eletrônico 

https://cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-profissional-pesquisa-em-saude, no período de 

25/05/2020 a 01/06/2020. 
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1.2 Durante o período de 01/06/2020 a 05/06/2020, os documentos comprobatórios da inscrição 

(item 3, deste edital) deverão ser enviados para o endereço eletrônico 

secretaria.strictosensu@cesmac.edu.br, obedecendo o prazo previsto neste Edital 

(conforme cronograma do Anexo I). O e-mail enviado deverá ter na indicação no assunto 

os termos: EDITAL TURMA IX – VAGA REMANESCENTE - 2020.  

 

1.3 A documentação comprobatória descrita no item 3, deverá ser enviada para 

secretaria.strictosensu@cesmac.edu.br  digitalizada, em arquivos legíveis e 

individualizados, podendo a qualquer tempo ser exigida a apresentação por meio físico para 

conferência. 

 

1.4 Os documentos de inscrição deverão ser apresentados pelos aprovados, quando da matrícula 

para arquivamento na Secretaria do Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde do Cesmac 

para fins de avaliação da CAPES. 

 

1.5 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade das informações 

fornecidas para a inscrição, cuja documentação não poderá ser alterada, complementada, ou 

substituida.  

 

1.6 A inscrição no Processo de seleção implicará no conhecimento e tácita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital de vaga remanescente e anexos, não podendo o 

candidato alegar seu desconhecimento. 

 

2. DOS CANDIDATOS 

 

2.1 Serão considerados Egressos de Iniciação Científica do Centro Universitário Cesmac os 

candidatos que tenham integrado o Projeto de Iniciação Científica pelo Programa Semente de 

Iniciação Científica (PSIC Graduação ou PSIC Stricto Sensu) da Coordenação Geral de 

Pesquisa e Pós-Graduação do Cesmac, com participação mínima de um ano no projeto, na 

condição de bolsista ou voluntário, independente de órgão de fomento, e que tenham Colado 

Grau a partir de 02 de janeiro de 2017. 
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2.2 Poderão se inscrever também neste processo de seleção alunos concluintes do último 

semestre dos cursos de graduação em Odontologia no Centro Universitário Cesmac, sendo 

obrigatória a apresentação de declaração atestando a colação de grau até a data da matrícula no 

Curso de Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde, conforme datas determinadas no Anexo I. 

A falta de comprovação da data de conclusão do curso nesta condição implica em eliminação 

do certame e convocação do candidato classificado em sequência. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 

 

3.1 Para inscrição no processo seletivo o candidato deverá encaminhar para o endereço 

eletrônico secretaria.strictosensu@cesmac.edu.br  os seguintes documentos:  

 

a) 01(uma) fotografia 3x4 recente digitalizada; 

b) Ficha de Inscrição impressa, preenchida e assinada (item 1.1); 

c)  Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), em boleto impresso no momento da inscrição; 

d)  Documentos digitalizados 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; 

e) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação digitalizado, emitido pelo 

CESMAC, contendo a data em que foi efetuada a colação de grau. Para o candidato 

concluinte do último semestre, será obrigatória a apresentação de declaração na qual 

ateste que irá colar grau até a data da matrícula no Curso de Mestrado Profissional 

Pesquisa em Saúde, conforme datas determinadas no Anexo I.  

f)  Histórico escolar digitalizado do Curso de Graduação emitido pelo curso de Odontologia 

do Centro Universitário Cesmac; 

g)  Curriculum Vitae gerado pela plataforma LATTES/CNPq (http://lattes.cnpq.br/), 

obrigatoriamente em formato PDF personalizado de acordo com os passos descritos no 

ANEXO II e devidamente documentado com as atividades exercidas nos 5 (cinco) 

últimos anos. Os certificados e documentos comprobatórios constantes no curriculum 

deverão estar anexadas digitalizados e deverão estar organizados seguindo a ordem 

descrita no Anexo III deste edital. Os comprovantes precisam estar obrigatoriamente 

informados no lattes. Os comprovantes não informados no lattes não serão contabilizados. 

about:blank
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A Comissão de Seleção poderá solicitar a apresentação dos documentos originais. Não 

serão aceitos outros modelos de Curriculum Vitae. 

h) Comprovação com informação precisa de datas e condição de participação no Programa 

de Iniciação  

 

OBSERVAÇÃO: Com o requerimento de matrícula, todos os documentos descritos no item 

3.1 deverão ser entregues fisicamente, na secretaria do Mestrado Profissional Pesquisa em 

Saúde.  

 

3.2 A não apresentação de todos os documentos no prazo estabelecido no presente Edital, 

implicará em não aceitação da inscrição do candidato. 

 

4. SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

4.1. A Seleção para o Mestrado Profissional ocorrerá de forma remota e constará de 3 (três) 

etapas descritas a seguir e organizadas em cronograma (Anexo I): 

 

4.1.1 Homologação das Inscrições: de caráter eliminatório. A Comissão de Seleção avaliará a 

documentação enviada por cada candidato (a) para homologação. Nesta etapa, não será 

atribuída nota aos candidatos e o resultado se constituirá de inscrições homologadas e inscrições 

não homologadas. Somente passarão para as demais etapas deste processo seletivo os 

candidatos que obtiverem suas inscrições homologadas, em caráter eliminatório. 

 

4.1.2 Análise de Curriculum Vitae: de caráter classificatório, sendo consideradas as   

atividades curriculares dos últimos 5 (cinco) anos, exceto os itens 1 e 2 do Anexo III, que não 

possuem limitação de tempo. Será atribuída nota de 0 a 10 (zero a dez). Durante essa fase não 

será necessária a presença do candidato. Os critérios para a análise do currículo são os que 

constam no Anexo IV do presente Edital. 

 

4.1.3 Entrevista: de caráter classificatório, avaliará conhecimentos (ANEXO IV) as 

motivações, competências e pré-requisitos do candidato em cumprir o plano de trabalho do 

Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde. Será atribuída nota de 0 a 10 (zero a dez) e serão 

critérios de julgamento: conhecimento sobre o MPPS (linhas de pesquisa, objetivos - site: 

https://cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-profissional-pesquisa-em-saude), artigos científicos, 
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desenvoltura com acesso a banco de dados e a periódicos científicos, experiência com planilhas 

eletrônicas e programas estatísticos, e sugestão de proposta ou tema de dissertação que 

atenda aos objetivos do Programa (ver  anexo IV) . Por ocasião da pandemia do corona vírus 

(COVID – 19) esta seleção será realizada por meio remoto. O link para entrada na sala será 

enviado por e-mail um dia antes da data prevista da prova. Fica estabelecido que o candidato é 

responsável por providenciar o meio de comunicação on-line e por garantir banda de internet 

com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real. Fica, ainda, a cargo 

do candidato a responsabilidade de testar a conexão e entrar em contato com a instituição pelo 

telefone 32155133 (CTI Cesmac) com, pelo menos, 1 (uma) hora de antecedência do horário 

previsto para sua avaliação. O Programa não se responsabilizará por problemas na conexão por 

parte do candidato. Em caso de falha na comunicação on-line por parte do MPPS, será 

remarcado novo horário, obedecendo o período de divulgação dos resultados. Em caso de 

dúvidas entrar em contato com o CTI Cesmac  pelo telefone 32155133. 

4.2 A não realização de uma das etapas implicará na eliminação do candidato ao certame.  

 

5. RESULTADO 

 

5.1 Ao final de todas as etapas (Anexo I) será divulgado uma lista com o resultado final, 

seguindo ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos classificados. 

 

5.2 O Resultado Final do processo seletivo será expresso pela média ponderada das notas 

atribuídas em cada uma das etapas, conforme os seguintes pesos: Análise do Curriculum 

Vitae (peso 6) e Entrevista (peso 4). 

 

5.3 Os candidatos concorrerão a uma vaga remanescente para candidatos Egressos de Iniciação 

Científica do curso de Odontologia do Centro Universitário Cesmac.   

 

5.4 No caso de eventuais empates terá prioridade o candidato que tiver obtido a maior nota, 

sucessivamente, na Entrevista e na Análise do Curriculum Vitae. Caso ainda persista o 

empate o próximo critério adotado será maior idade. 

 

5.5 A divulgação do resultado final ocorrerá em seção pública e será objeto de publicação no 

endereço eletrônico https://cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-profissional-pesquisa-em-

saude. 

 

6. RECURSOS 
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6.1 Ao final de todas as etapas o candidato poderá entrar com pedido de recurso de nulidade do 

resultado final, devidamente fundamentado, no prazo descrito no Anexo I.  

 

6.2 O recurso deverá ser encaminhado de forma remota para o endereço o endereço eletrônico 

secretaria.strictosensu@cesmac.edu.br direcionado à Comissão de Seleção e protocolado 

diretamente na Coordenação. Após o prazo estabelecido no Anexo I, o recurso não terá mais 

efeito para fins de apreciação ou deferimento por parte desta Comissão de Seleção. 

 

6.3 Não será disponibilizado, a qualquer candidato, qualquer documento de uso específico da 

Comissão de Seleção para o processo de avaliação, tenha este recursado ou não. 

 

7. VAGAS 

 

7.1 Será ofertada 1 (uma) vaga, conforme especificado abaixo: 

 

a) 1 (uma) vaga destinada a candidatos Egressos de Iniciação Científica do curso de 

Odontologia do Centro Universitário Cesmac conforme caracterizado no item 7.2. 

 

 

8. MATRÍCULA 

 

8.1 Em função da PANDEMIA DA COVID 19 os informes sobre o procedimento de matrícula 

serão repassados para o e-mail do candidato aprovado, após a divulgação do Resultado Final 

(item 5.5.). 

 

8.2 No caso de não cumprimento do prazo de matrícula estabelecido pelo candidato, o mesmo 

será considerado desistente. Desta feita, será convocado o próximo candidato egresso 

classificado além da vaga destinada para este grupo. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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9.1 É de responsabilidade do candidato ter ciência das informações contidas neste Edital, bem 

como dos cronogramas e de quaisquer alterações durante a vigência da seleção, as quais 

serão disponibilizadas no endereço eletrônico https://cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-

profissional-pesquisa-em-saude. 

 

9.2 Todas as dúvidas deverão ser dirigidas remotamente ao endereço eletrônico da Secretaria 

do Stricto Sensu.  

 

9.3 No dia da entrevista os candidatos deverão apresentar documento de identificação oficial 

contendo número de registro, impressão digital, fotografia atual que permita identificar 

visualmente o mesmo, filiação, nome e assinatura de identificação, assinatura da autoridade, 

local e data de emissão. 

 

9.3.1 Somente será aceito no dia da entrevista de forma remota a apresentção de um dos 

seguintes documentos de identificação: carteira de identidade expedida pelas Secretarias de 

Segurança Pública, Secretarias de Defesa Social, pelas Forças Armadas e pelas Polícias 

Militares; carteira de trabalho (recente); carteira de motorista com foto (modelo novo); 

carteira expedida por ordens ou conselhos profissionais que, por lei federal, valha como 

documento de identidade; passaporte nacional; ou cédula de identidade de estrangeiro 

(RNE).  

 

9.4 Serão eliminados do processo seletivo: o candidato que não tiver sua inscrição 

homologada, o candidato que deixar de participar remotamente a qualquer etapa (item 4.1), 

que não obedecer ao Cronograma (Anexo I), que entregar currículo fora da plataforma 

LATTES/CNPq e diferente da norma contida no Anexo II. 

 

9.5 Casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão decididos pela Comissão 

de Seleção do Curso de Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde do Centro Universitário 

Cesmac em caráter irrecorrível.  

 

9.6 Fica eleito o foro da Cidade de Maceió, com exclusão e renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente Processo Seletivo.  
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9.7 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Maceió, 25 de Maio de 2020. 

 

___________________________________________________ 

Dr. João Rodrigues Sampaio Filho 

Reitor do Centro Universitário CESMAC 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Douglas Apratto Tenório 

Vice-Reitor do Centro Universitário CESMAC 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA 

      

Descrição Datas Local e Horários 

Inscrições* 
25/05/2020 (seg) a 

01/06/2020 (seg)  

(1) - 01/06/2020 até às 23h59min 

Envio da Documentação para o e-mail da 

Secretaria do Strictu Sensu* 

01/06/2020 (seg) a 

05/06/2020 (sex) 

(2) - 05/06/2020 até às 23h59min 

Divulgação da Homologação das Inscrições  08/06/2020 (seg) (1) -  17h 

Análise do Curriculum Vitae* 08/06/2020 (seg) ---- 

Divulgação do horário da entrevista 09/06/2020 (seg) (1) -17h 

Realização da Entrevista Remota 10/06/2020 (qua)  - 8h às 12h  

Resultado Final 12/06/2020 (sex) (1) 12h 

Pedido de Recursos do Resultado Final* 12/06/2020 (sex) (2) - 12/06/2020 até às 23h59min 

Análise dos Recursos* 13/06/2020 (sáb)  

Resultado Final após análise dos Recursos 15/06/2020 (seg) (1) -17h 

Matrícula dos Aprovados** 
16/06/2020 (ter) e 

17/06/2020 (qua) 

8h às 12h e das 13h às 17h 

Matrícula dos classificados em 2ª chamada 
18/06/2020 (qui) 8h às 12h e das 13h às 17h 

Início das aulas** 10/07/2020 (Sex) 8h 

(1) Site do MPPS do Cesmac - endereço eletrônico https://cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-profissional-

pesquisa-em-saude 
(2) Secretaria do Strictu Sensu: e-mail da secretaria do mestrado (secretaria.strictosensu@cesmac.edu.br) 
* Não é necessária a presença dos candidatos. 

** Matrícula e Início das Aulas –  a ser informado por e-mail para o candidato aprovado. 
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ANEXO II 

 

Instruções para gerar currículo Lattes em formato personalizado através da Plataforma 

Lattes.  

 

1. No endereço http://lattes.cnpq.br, clicar em "Atualizar currículo".  

2. Abrirá outra tela, onde deverá ser preenchido o CPF e a senha na Plataforma Lattes, em 

seguida clicar em acessar.  

3. Clicar no ícone da impressora no canto superior direito da tela.  

4. Abrirá a tela "Gerar página para impressão", você deve:  

a. marcar a opção "Selecionar Todos" que está como primeira opção no canto superior esquerdo 

desta tela;  

b. no menu "Modelo de currículo" que está do lado direito e superior, escolher "Personalizado".  

c. no menu "Estilo", escolher "Sem cores ou elementos gráficos";  

d. no menu "Idioma", escolher "Português";  

e. no menu "Padrão de referência bibliográfica da produção", escolher "ABNT";  

f. no menu "Indexador", marcar as opções "Mostrar palavras-chave", "Mostrar setores de 

atividade", e "Mostrar áreas do conhecimento";  

g. no menu "Período da atuação profissional", escolher "Todo período"; 

h. no menu "Produção", marcar as opções "Mostrar informações adicionais", "Utilizar Citação 

Bibliográfica Informada", e "Exibir número de citações de artigos"; 

i. no menu "Período da produção", escolher "Desde o ano de 2015".  

5. Clicar em "Confirmar".  

6. Abrirá outra tela com o currículo gerado. Clicar no ícone da impressora no canto superior 

direito da tela e salve o currículo no formato PDF. 
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ANEXO III 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
 

ITEM 1. TITULAÇÃO (Peso 1) 

Atividades Pontuação  

Especialização e/ou Residência na área da Saúde (360 horas) 8/curso  

Especialização em outras áreas que não Saúde (360 horas) 5/curso  

Aperfeiçoamento completo (180 horas) 1/curso  

Média do Histórico Escolar de Graduação Valor absoluto  

 TOTAL  

 PESO 1  

 

ITEM 2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 2) 

Atividades Pontuação  

Atividade profissional na área do Programa ou em áreas afins 1,0/ano  

Aprovação em concurso público publicado em Diário Oficial 0,1/aprovação  

Monitoria em disciplina de graduação 0,5/monitoria  

Participante de projetos de extensão como bolsista ou voluntário 1,0/projeto  

Participante de projetos de Iniciação científica como bolsista ou voluntário 1,0/projeto  

 TOTAL  

 PESO 2  

*por disciplina. 

 

ITEM 3. PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA (Peso 3) 

Trabalho produzido a partir de 2015 Pontuação  

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis A1 ou A2 10/publicação  

Depósito de patentes 10/patente  

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis B1 ou B2 8/publicação  

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis B3 5/publicação  

Publicação ou aceite de trabalhos completos em periódicos Qualis B4 ou B5 3/publicação  

Publicação de livro (com ISBN) 3/livro  

Publicação de capítulo de livro (com ISBN) 2/capítulo  

Publicação de trabalhos em anais de congressos internacionais (com ISSN) 1,5/publicação  

Publicação de trabalhos em anais de congressos regionais/nacionais (com ISSN) 1/publicação  

Publicação de trabalhos em anais de congressos locais/nacionais 0,5/publicação  

Membro de corpo editorial em periódico internacional 1,5/periódico  

Membro de corpo editorial em periódico nacional 1/periódico  

Revisor de periódico internacional 1/periódico  

Revisor de periódico nacional 0,5/periódico  

Avaliador de trabalhos em eventos científicos 0,5/evento  

Apresentação em congressos internacionais (painel e/ou oral) 0,5/apresentação  

Apresentação em congressos regionais/nacionais (painel e/ou oral) 0,2/apresentação  

Apresentação em congressos locais/nacionais (painel e/ou oral) 0,1/apresentação  

Assessoria e consultoria na área da saúde  3/por relatório 

técnico 
 

Elaboração de softwares na área de saúde e afins  5/por registro  
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Desenvolvimento de material didático ou Institucional (com ISSN) 1/por produto   

Desenvolvimento de material didático ou Institucional (sem ISSN) 0,5/por produto   

Editoração de produtos da área de saúde  0,5/por produto   

Participação em entrevistas na área  0,5/por entrevista  

Participação em mesa redonda em eventos internacionais  1,5/por 

participação  
 

Participação em mesa redonda em eventos regionais ou internacionais  1,0/por 

participação  
 

Relatório de pesquisa e extensão com financiamento e publicado  3/por relatório   

Organização de Eventos Científicos 2/evento  

Premiação em Evento Internacional  2/premiação  

Premiação em Evento Nacional 1/premiação  

Premiação em Evento Regional/Local  0,5/premiação  

 TOTAL  

 PESO 3  

 

 

ITEM 4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Peso 2) 

Trabalho produzido a partir de 2015 Pontuação  

Participação em projeto de extensão como pesquisador 0,5/por projeto   

Orientação e/ou Supervisão Monitoria de disciplina 0,5/disciplina  

Curso de curta duração ministrado (mínimo de 2h) 0,5/curso  

Comissão organizadora de eventos científicos 0,3/evento  

Conclusão de curso de Atualização (mínimo 100 horas) 0,3/curso  

Participação em bancas examinadoras de trabalhos de conclusão de curso 

(Graduação e Especialização) 
0,2/banca  

Participação como ouvinte em congressos e simpósios 0,1/atividade  

Participação como ouvinte em cursos de curta duração (mínimo de 4h) 0,1/curso  

 TOTAL  

 PESO 2  

 TOTAL 

GERAL 
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QUADRO DE CONVERSÃO DE PONTOS PONDERADOS PARA 

NOTA 

Faixa da Média Ponderada de Pontos do 

Currículo 

Nota Atribuída 

0,0 0,0 

2,1 a 5,0 3,0 

6,1 a 9,0 3,5 

10,1 a 13,0 4,0 

14,1 a 17,0 4,5 

18,1 a 21,0 5,0 

22,1 a 25,0 5,5 

26,1 a 29,0 6,0 

30,1 a 40,0 6,5 

41,1 a 50,0 7,0 

51,1 a 60,0 7,5 

61,1 a 70,0 8,0 

71,1 a 80,0 8,5 

81,1 a 90,0 9,0 

91,1 a 100,0 9,5 

Acima de 100,0 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Página 10 de 15 

 

 

ANEXO IV 

 

LEITURAS RECOMENDADAS PARA A ENTREVISTA  

 

1 . Título: “Elaboração e Apresentação de Comunicação Científica”  

Autor: Goldenberg, Saul; Guimarães, Carlos Alberto e Castro, Aldemar Araujo 

Idioma: Português 

Tópico a ser abordados do livro acima mencionado: 

Avaliação da qualidade da informação (Parte 2; secção 2; tópico 1) 

Disponível em:  

http://www.usinadepesquisa.com/metodologia/wp-content/uploads/2010/08/acl_01.pdf  

2 . Título: “O método lógico para redação científica” 

Autor: Gilson Luiz Volpato 

Idioma: Português 

Periódico: RECIIS 

Volume: 9    

Número: 1      

Ano: 2015 

Disponível em: https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/issue/view/57 

3 . Título: “Desenhos de Pesquisa” 

Autores: Bernardo Hochman; Fabio Xerfan Nahas; Renato Santos de Oliveira Filho; Lydia 

Masako Ferreira 

Idioma: Português 

Periódico: Acta Cirúrgica Brasileira  

Volume: 20  

Número: (Supp. 2)     

Pag: 1-9 

Ano: 2005 

4. Título: “Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade” 

Autora: Maria Cecília Minayo 

Idioma: Português 

Periódico: Ciência e Saúde Coletiva 

Volume: 17    

Número: 3  

Pag: 621-626  

Ano: 2012 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232012000300007       

5.  Site: https://cesmac.edu.br/mestrado/mestrado-profissional-pesquisa-em-saude 
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