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CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS – UNICHRISTUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA 

SAÚDE E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

Retificação do Edital nº 11/2020-PG, de 28 de outubro de 2020. 
  
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e a coordenação do Programa de Mestrado Profissional de 

Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais do Centro Universitário Christus – Unichristus torna pública a 

retificação do Edital n° 11/2020-PG, de 28 de outubro de 2020: 

 
Onde lê-se: 

 

7.3. e) Currículo Lattes atualizado, preenchido na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq (www.cnpq.br), encadernado e com cópia dos comprovantes de publicações dos 

últimos 5 (cinco) anos, e de atividades de pesquisas desenvolvidas. 

Leia-se: 

 

7.3. e) Currículo Lattes atualizado, preenchido na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq (www.cnpq.br), em formato digital e com cópia dos comprovantes de publicações dos 

últimos 5 (cinco) anos, e de atividades de pesquisas desenvolvidas. 

 

Onde lê-se: 

 

8.2.1. a) para a realização da prova o candidato deverá acessar o endereço, que será disponibilizado por e-mail no dia 

04/12/2020. Ao receber este e-mail o candidato deverá responder obrigatoriamente confirmando o recebimento. 

Leia-se: 

 

8.2.1.a) para a realização da prova o candidato deverá acessar o endereço da sala virtual, que será disponibilizado por e-

mail no dia 04/12/2020. Ao receber este e-mail o candidato deverá responder obrigatoriamente confirmando o 

recebimento. 

 

Onde lê-se: 

 

8.2.1. b) após o acesso ao endereço disponibilizado (conforme item a), o candidato deverá inserir login (número de 

inscrição que foi fornecido no momento da inscrição) e senha (CPF do candidato), solicitados com 15 minutos de 

antecedência ao horário de início da avaliação constante no cronograma. 

 

Leia-se: 

 

8.2.1. b) O candidato deve acessar a sala virtual com, no mínimo, 15 minutos de antecedência ao horário de 

início da prova e utilizando, obrigatoriamente, o gmail utilizado no ato da inscrição.  

 

 

Onde lê-se: 

 

8.2.1. g) Na sala virtual (ambiente de videoconferência), o candidato receberá as instruções, bem como, o link de 

acesso, que deverá ser copiado para o navegador de sua preferência, dentre os listados no item c. O candidato não deve 

“sair” da sala virtual enquanto estiver realizando a prova. A videoconferência será gravada.  
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Leia-se: 

 

8.2.1. g) Na sala virtual (ambiente de videoconferência), o candidato receberá as instruções, bem como, o link de acesso, 

que deverá ser copiado para o navegador de sua preferência, dentre os listados no item c. O candidato não deve “sair” da 

sala virtual enquanto estiver realizando a prova. A videoconferência será gravada. Após acesso ao link disponibilizado, 

o candidato deverá inserir login (CPF sem pontos ou traços) e a senha informada no chat. 

 

 

Onde lê-se: 

 

8.2.1. l) Caso o tempo máximo de duração expire (X horas), o sistema enviará sua avaliação automaticamente. 

 

Leia-se: 

 

8.2.1. l) Caso o tempo máximo de duração expire (2 horas), o sistema enviará sua avaliação automaticamente. 

 

 

Onde lê-se: 

 

8.2.1. m) Atenção!!! Por se tratar de questões dissertativas, recomenda-se que o candidato escreva sua resposta 

primeiramente no Word e depois copie para o sistema de avaliações, no campo resposta da pergunta, dentro do tempo 

destinado a cada questão (30min). 

 

 

Leia-se: 

 

8.2.1. m) ITEM DESCONSIDERADO 

 

 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 11/2020-PG. 

 

 

 

Fortaleza (CE), 25 de novembro de 2020. 

 

 

PROF. DRA. CLAUDIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA 

Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias 

Educacionais.  

Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

 

PROF. DR. MARCOS KUBRUSLY 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa  

Centro Universitário Christus – Unichristus 


