
 A Unesc finalizou 2014 oferecendo à 
comunidade regional mais um grande instrumento 
de contribuição para o desenvolvimento regional: a 
aprovação do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva.

 Ao todo, a Universidade oferece seis programas 
de mestrado e dois de doutorado, todos com forte 
inserção social e importância regional. O Programa de 
Mestrado Profissional em Saúde Coletiva destina-se a 
profissionais e gestores com formação em nível superior 
que atuem ou pretendam ingressar nos serviços de 
Saúde. Tem por objetivo formar profissionais e gestores 
na área da saúde para qualificação e inovações da gestão 
na saúde, com foco no cuidado e educação, contando, 
para isso, com a competência para pesquisa e análise 
crítica nos temas da epidemiologia aplicada, a promoção 
da saúde, da educação e da gestão do trabalho.

 Dentre outras finalidades do Programa está a 
de instrumentalizar profissionais de saúde e gestores 
das redes e serviços de saúde para que estejam aptos 
a: identificar as melhores evidências para a tomada de 
decisões em saúde; utilizar métodos epidemiológicos 
para descrever e analisar situações de saúde da 
coletividade; gerar informações que possibilitem a 
formulação de proposta de intervenção nos serviços 
de saúde; avaliar e desenvolver novas tecnologias para 
promoção da saúde na perspectiva da integralidade 
do cuidado e produção de autonomia; desenvolver e 
aplicar programas de educação em saúde na perspectiva 
de mudança do processo de trabalho e qualificação da 
gestão; produzir conhecimentos a partir da investigação, 
os quais subsidiem o desenvolvimento de produtos e 

intervenções para qualificação das redes de serviços.

 O mestrado profissional difere dos mestrados 
acadêmicos pela sua forte vinculação com o cenário 
de práticas, ou seja, seus resultados são aplicáveis à 
prática dos serviços de saúde, modificando realidades e 
contribuindo fortemente com as mudanças necessárias 
a este ambiente. Trata-se de um programa desenvolvido 
em dois anos, ou seja, 24 meses, com atividades 
teóricas e práticas, atividades a distância e projetos de 
intervenção aplicados aos serviços. Conta com um corpo 
docente de pesquisadores altamente qualificados, de 
significativa competência e com forte atuação também 
em ambientes de práticas.

 São vinte vagas anuais. A área de concentração 
do programa é Gestão do Cuidado e Educação em 
Saúde, com três linhas de pesquisa assim distribuídas: 
Educação e gestão do trabalho na saúde, Epidemiologia 
aplicada em serviços de saúde e Promoção da saúde e 
integralidade.

 Para participar de seu processo seletivo os 
interessados poderão procurar a Coordenação do 
Programa de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da 
Unesc e obter mais informações. As inscrições já estão 
abertas.

 Com isso, a Unesc caminha na direção 
da sua missão: “Educar, por meio do ensino, 
pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a 
sustentabilidade do ambiente de vida”.
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