Idiomas

Inscrições

O MHPE será apresentado em Inglês e
Português. TOEFL ou IELTS teste (somente
testes via e-mail e por escrito) em inglês será
requerida.

As inscrições para o MHPE serão realizadas
até o 2010, através do link:

Taxa de
Matrícula
A taxa de matrícula para o programa é de
€ 14.000 e poderá ser paga em dois períodos
anuais de € 7.000. Poderão ser feitos arranjos
para pagamentos anuais no valor de € 3.000
por ano, mais o saldo restante em 10 meses
com a taxa anual acrescida de 10% (€ 3.000
mais € 4.400 fazendo um total de € 15.400
por dois anos).
Esta taxa cobre todas as despesas de ensino,
serviços de biblioteca, custos de material de
aprendizagem, serviços postais e confecção
de material.
Não estão inclusos os custos com
acomodações, alimentação e transporte. Os
livros são despesas extras que serão pagas
separadamente.

FAIMER
Graduados do programa FAIMER tem
isenção de 2 créditos no MHPE e podem
solicitar bolsas parciais no Instituto FAIMER
Philadélfia.

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/
FHML/Theme/Education/InstituteForEducation
FHML/SchoolOfHealthProfessionsEducationSHE/
MasterOfHealthProfessionsEducation/
MHPEBrasil/htm
o estudante deverá providenciar os seguintes
documentos:
• Cópia autenticada de diploma de curso de
graduação na área da saúde
• Cópia do seu RG (ou passaporte, se
residente fora do Brasil);

Mestrado Internacional em Educação
nas Profissões de Saúde

MHPE

• Três fotos (tamanho para passaporte);
• Uma declaração financeira provando a
capacidade de financiar a taxa da
matrícula e outras despesas durante as
sessões presenciais.

Contato com:
Stewart Mennin • spmennin@gmail.com
www.menninconsulting.com

Universidade de Maastricht
Holanda School of Health
Professions Education (SHE)

Início em 2010 no Brasilia

MHPE Brasil
O programa MHPE tem foco na aquisição de
competências relevantes para aprimorar e
inovar a educação dos profissionais de saúde.
Os temas do programa incluem os atributos
e capacidades exigidos para um educador no
domínio das profissões de saúde no Brasil,
na América Latina e nos países de língua
portuguesa.
Objetivos do programa:
O principal objetivo é que os participantes
do programa MHPE implementem e
aperfeiçoem programas educacionais e
contribuam para o desenvolvimento de uma
massa crítica de participantes engajados em
estudos avançados e pesquisas em educação
nas profissões de saúde voltadas para as
prioridades de saúde regionais e nacionais
com destaque para o SUS e PRO-SAÚDE.
• Realizar avaliação crítica da literatura no
campo da educação na saúde
• Planejar cursos utilizando princípios de
aprendizagem contemporâneos
• Planejar avaliação em todos os níveis
• Utilizar pesquisas na tomada de decisões
educacionais
• Aplicar métodos atualizados de ensinoaprendizagem
• Conduzir pesquisa de relevância no campo
da educação nas saude
• Aplicar princípios de ética nas atividades
profissionais e na pesquisa.

Programa de
MHPE Brasil

Participantes
do Curso

O programa MHPE Brasil tem dois anos de
duração, contando com um componente
presencial e uma carga expressiva de
trabalho à distância.

Profissionais de saúde e aos professores de
diversas profissões de saúde, como medicina,
enfermagem, fisioterapia, odontologia,
fonoaudiologia e outros.

PG2
2
No componente presencial, os
ProgramadeMHPEBrasil
permanecerão três semanas

Método
Educacional

participantes
em período
integral em Brasília no primeiro ano e quatro
O programa MHPE Brasil tem dois anos de duração, contando com um componente presencial e
umacargaexpressivadetrabalhoadistância.
semanas no segundo ano. O programa do
É baseado em aprendizagem interativa
mestrado
está osorganizado
em trêsunidades
No
componente presencial,
participantes permanecerão
semanas em período integral em
presencial
e on-line. Aprender em
Brasília no primeiro ano e quatro semanas no segundo ano. O programa do mestrado
está
modulares com duração de 8 semanas.
organizadoemunidadesmodularescomduraçãode8semanas.
contexto, na realidade do participante,
Estruturadocurso
com ênfase em exercícios praticos visando
Estrutura do curso
aplicar imediatamente os conhecimentos
Ano 1
1.
2.
3.
4.
5.
adquiridos.
Nível
Introdução
Aprendizagem
Curriculum& Avaliações
Introdutório

Ano 2
Nível
Avançado

6ECTS

6.
Pesquisa
Básica
6ECTS

&Cognição
6ECTS

7.
Pesquisa
Avançada
6ECTS

Instrução
6ECTS

8.
Projeto de
Ambientes de
Aprendizagem
Autêntico
6ECTS

doPrograma
&dosAlunos
6ECTS

9.
Pesquisa
Avançada &
Avaliação
6ECTS

Organização &
Gerenciamento
6ECTS

Corpo docente
Internacional

10.
Desenvolvimento
Profissional de
Professores
6ECTS

Legenda
11.Projeto dePesquisa
Tese deMestrado
9ECTS

Brasil e América Latina, Holanda e Estados
Unidos da América.

Unidades Conectadas
Unidade Obrigátoria
&presencial
Unidade Eletiva


1ECTS(Sistemadecreditoeuropeu)=umcreditoequivalea28horas

1 ECTS (Sistema de crédito europeu) =
um crédito equivale a 28 horas

Coordenadores:
Stewart Mennin (Brasil)
Jan Van Dalen (Holanda)

