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MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM SAÚDE E TECNOLOGIA 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA A III SESSÃO DE VALIDAÇÃO DE 

PRODUTOS EDUCACIONAIS - 2023 

 

1-EQUIPE EXECUTORA (AUTOR OU AUTORES)  

Após o nome de cada autor deverá ter também sua assinatura. 

__________________________________________ 

 

2-FORMAÇÃO PROFISSIONAL (caso o produto tenha mais de um autor 

identificar a formação profissional de cada autor usando números ou símbolos) 

__________________________________________________________________ 

 

3-INSTITUIÇÃO (caso o produto tenha mais de um autor, com vínculos diferentes, 

identificar o vínculo institucional de cada autor usando números ou símbolos) 

__________________________________________________________________ 

 

4-ESTÁ VINCULADO A PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO   

    Não (   )   Sim (   ) Qual? 

__________________________________________________________________ 

 

5-TÍTULO DO PRODUTO 

__________________________________________________________________ 

 

6-TIPO DO PRODUTO 

Vídeo (   )   Cartilha (   )   Manual (   )    Animação (   )    

E-book (   )   Jogo (   )    Site (   )   Outros (   ) _____________ 



 

 

7- INTRODUÇÃO: De uma a três páginas - contém o referencial teórico que embasa 

o tipo (ex.: manual, e-book, vídeo, blog, aplicativo etc) e o tema do produto, sua 

relevância e sua justificativa para o produto, em texto corrido, nos moldes de um 

artigo científico. 

 

8- OBJETIVOS: um parágrafo 

 

9 - REFERENCIAL METODOLÓGICO: De uma a três páginas, descrevendo o 

produto (tipo, meio de divulgação/acesso, duração ou extensão), descrever cada 

etapa do processo de elaboração do produto (indicar instrumentos ou recursos 

utilizados, fonte de imagens, áudios, autoria, colaborações) e em que teoria baseia 

este produto.  

 

10- CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS: um parágrafo 

 

11- REFERÊNCIAS: Seguindo as normas da ABNT (NBR 6023) 

 

APÊNDICE A – (inserir o título do produto) 
 
Inserir o link (caso esteja publicado em alguma plataforma) ou o print de um frame 
ou tela do produto. 
O produto na íntegra deverá ser enviado para o seguinte endereço eletrônico: 
mest@uncisal.edu.br 
 
 
 

________________________ 
Assinatura do Proponente 

 
 

Maceió, xx de xxx de 2023 
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