
I WORKSHOP DO MESTRADO ENSINO NA SAÚDE DA UFG 
                             Tema: Discutindo a identidade do PPGES 

 

 
  
1. Justificativa 
 

 O Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde iniciou suas atividades em 2014 e 
tem como objetivos formar profissionais capazes planejar, implementar e avaliar ações 
educativas inovadoras no seu espaço profissional, além de aprimorar o desempenho 
profissional em saúde a partir de uma ação crítica, reflexiva e criativa nos ambientes de 
exercício profissional. Portanto, tem a missão de divulgar o conhecimento produzido no 
âmbito do programa, bem como proporcionar momentos de aprimoramento de suas 
práticas. O MEPES tem se empenhado em avaliar as suas ações visando a sua 
consolidação como programa de pós-graduação e seus integrantes percebeu que 
uma das fragilidades e entender a própria identidade de um programa com os objetivos 
e o público alvo que se propôs a trabalhar. Entende que é hora de aprofundar sobre o 
campo do conhecimento ensino na saúde, suas especificidades e potencialidade. 
Neste sentido, propõe a realização do I WORKSHOP DO MESTRADO ENSINO NA SAÚDE 
DA UFG, com os seguintes objetivos: 
 

1. Discutir os avanços e desafios dos mestrados profissionais de ensino na saúde e 
do MEPES/UFG. 

2. Apresentar o programa para os ingressantes de 2019. 
3. Conhecer o diagnóstico situacional da condição do projeto de pesquisa dos 

mestrandos. 
4. Conhecer a percepção dos mestrandos sobre o MEPES. 
5. Discutir a produção e divulgação do conhecimento na área do ensino na 

saúde; 
6. Refletir e aprimorar sobre os produtos técnicos e inserção social do MEPES 

 
  
2. Comissão  organizadora 
  
Alessandra Vitorino Naghettini 
Ida Helena Carvalho F. Menezes 
Flávio Marques 
Maria Goretti Queiroz 
 
  
3. Programação  
  
Dia   05 de abril 
 
Período Matutino 
 
7:30 – 8:00 – inscrição 



8:00 – 8:30- abertura 
8:30 – 9:30- Aula inaugural do MEPES – Turma 2019 
           Convidado: Prof. Nildo Batista  
           Tema: Mestrado Profissional Ensino na Saúde: avanços e desafios 
9:30 - 10:10 - Discussão plenária   
Intervalo - 10:10 - 10:30  
10:30 às 12:00 h – Sala XX:  
Mesa Redonda: Coordenação do programa, Representantes de turma e 
representante da  reunião de acompanhamento – 20 minutos para cada participante. 
Público alvo: Atividade com os professores e mestrando 
 -Apresentação do Programa:apresentação das normas do programa, produção 
científica (quantose produto técnico do mestrado, prazos regimentais) 
- Avaliação do programa pelos mestrandos – percepção sobre as disciplinas, os prazos 
e a comunicação, dificuldades e potencialidades do programa, papel dos 
representantes de turma  
- Avaliação dos mestrandos pela comissão de acompanhamento - importância de 
cumprir os prazos para a avalição do programa; tempo médio de qualificação e 
tempo médio de defesa; dificuldades relatadas. Apresentação instrumento de 
acompanhamento. 
 

                                 
12:00h às 14:00H - Intervalo/Almoço:  

  
14 às 18:00 - Atividade com os professores 

 Discutindo a identidade do MEPES 
 

• fragilidades apresentadas pela CAPES 
• proposta que construímos para superar estas fragilidades (2019). 

 
• Apresentar as linhas de pesquisa: quantidade de dissertação e título, produtos 

(tipo) e publicação de artigos, revistas.  
 


