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Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: Mestrado

# Outros mestrados: MINTER

Programa de Pós-Graduação em Letras

O Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Regional do Cariri tem por
finalidade a formação de pessoal qualificado técnica e cientificamente para o exercício de
atividades de ensino e pesquisa em Letras, visando ao avanço do conhecimento nessa área.

Os objetivos específicos do Programa de Pós-Graduação em Letras são:

I - em relação aos alunos do curso de Mestrado: oferecer oportunidades para que o aluno
aprofunde seu conhecimento acadêmico, bem como desenvolva sua habilidade para realizar
pesquisa na área de Letras, aprimorando sua profissionalização no sentido de atuar
criticamente com e sobre a prática docente em todos os níveis de atuação (do ensino básico ao
superior);

II - em relação aos professores: propiciar-lhes condições de consolidar e ampliar as linhas de
pesquisa em que atuam, de estimular atividades criadoras na área de Letras, articulando-se de
forma sistemática e interdisciplinar com grupos de pesquisa e programas de pós-graduação
tanto da URCA como de instituições parceiras, atuando também na necessária relação entre os
saberes acadêmicos e populares;

III - em relação à Instituição: fortalecer as atividades de ensino e pesquisa de forma
sistemática, estendendo o ensino e a pesquisa à comunidade, em busca de soluções para os
problemas relacionados com o desenvolvimento sócio-cultural da região, em consonância com
os debates contemporâneos.
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Coordenador: Edson Soares Martins

Site: ( clique aqui )

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção

O referido curso é uma parceria com a Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho
(FEG-UNESP), localizada na cidade de Guaratinguetá em São Paulo com a Universidade
Regional do Cariri (URCA). A implantação deste curso é entendida como uma ação estratégica
para capacitação do setor produtivo de nossa região, vindo a acarretar um maior conhecimento
e a preparação do cidadão através de uma formação profissional para que todos possam
aprimorar suas habilidades propiciando a possibilidade de formação de agentes de
desenvolvimento regional capazes de executar funções específicas demandadas pelo mercado
de trabalho.

Coordenadora: Prof Jorge Muniz

Contato: 88996942424

E-mail: jeanne.sidrim@urca.br .
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Site: ( clique aqui )

Mestrado Profissional em Educação

Objetivos: Proporcionar a melhoria da qualidade da educação básica ao possibilitar
continuidade formativa de docentes atuantes nesse nível de ensino.

Finalidades: Proporcionar uma fundamentação teórica sólida voltada a compreensão da
educação sob uma perspectiva de totalidade, critica e dialética; Incentivar a formação
permanente e discussão sobre o ordenamento legal e curricular na intenção de manter
atualizado o currículo das escolas de educação básica; Promover discussões das
problemáticas educativas, focalizando o currículo em suas múltiplas modalidades e
interpretações; Propor ações de intervenção inovadoras de ensino-aprendizagem para o
ambiente escolar; Incentivar experiências que permitam a construção de praticas pedagógicas
inovadoras; Estimular a pesquisa e a produção acadêmica sobre gênero e diversidade
étnico-racial; Compreender as complexas abordagens e conflitos quanto as questões de
gênero e relações étnico-raciais no âmbito educacional.

Coordenadora: Zuleide Fernandez de Queiroz

Contato: 3102 - 1212 / 2503

E-mail: zuleidefqueiroz@gmail.com
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Site: ( clique aqui )

Mestrado Acadêmico em Bioprospecção Molecular

O principal foco do Programa é suprir a carência de profissionais especialmente treinados para
lidar com a rica biodiversidade regional, que envolve diversos ecossistemas como Caatinga,
Cerrado, Carrasco e Mata Úmida. Destina-se à formação de pessoal altamente qualificado para
as atividades de pesquisa e para o exercício do magistério superior, atuando nas seguintes
áreas do conhecimento: Bioquímica, Biologia Celular e Molecular, Farmacologia, Microbiologia,
Biofísica, Biotecnologia, Botânica Aplicada, Zoologia Aplicada e Farmacognosia.
Conceito CAPES: 4
Telefone: (88) 3102-1212, Ramal: 2424
E-mail: ppbm@urca.br
Site: Clique aqui

Mestrado Acadêmico em Enfermagem

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri tem como
missão a formação de profissionais capacitados a desenvolverem atividades de ensino e
pesquisa de enfermagem, com vistas à promoção do avanço da Ciência da Enfermagem. O
enfoque do Programa está voltado à produção de conhecimento sobre as necessidades de
cuidados de enfermagem para a saúde de indivíduos, famílias e comunidades, cujas
estratégias integram a aplicação do conjunto de conhecimentos próprios da enfermagem, e de
ciências afins, para consolidar as bases científicas, éticas e sociais da profissão.

Secretária: Evilene Vasconcelos
Telefone: (88) 3102-1212, Ramal: 2610
E-mail: pmae@urca.br
Site: Clique aqui

Inscrições: Clique aqui
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Mestrado Profissional em Ensino de Física

O objetivo é capacitar em nível de mestrado uma fração muito grande professores da
Educação Básica quanto ao domínio de conteúdos de Física e de técnicas atuais de ensino
para aplicação em sala de aula. O Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de
Física (MNPEF) é um programa nacional de pós-graduação de caráter profissional, voltado a
professores de ensino médio e fundamental com ênfase principal em aspectos de conteúdos
na Área de Física.
Telefone: (88) 3102-1156
E-mail: mnpef.cariri@urca.br
Site: Clique aqui

Mestrado Profissional em Saúde da Família

Os objetivos do mestrado são:

- Formar lideranças para a Estratégia de Saúde da Família aptas a exercer atividades de
investigação e de ensino em serviço, sem afastarem-se de suas atividades na atenção e/ou
gestão;

- Fomentar o trabalho em equipe através do diálogo entre profissionais da equipe básica de
Saúde da Família e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);

- Articular elementos da educação, atenção, gestão e investigação no aprimoramento da
Estratégia de Saúde da Família e do Sistema Único de Saúde, com ênfase na atenção básica.

Secretária: Emanuella Freire
Telefone: (88) 3102-1212, Ramal: 2610
E-mail: mpsf@urca.br
Site: Clique aqui

5/7

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu / Mestrado

Mestrado Profissional em Ensino de História

O programa tem como meta principal a formação continuada dos professores da Educação
Básica brasileira que atuam na disciplina escolar História.
Telefone: (88) 3102-1212, Ramal: 3010
E-mail: profpaulalyrasantos@gmail.com
Site: Clique aqui

Mestrado em Etnobiologia e Conservação da Natureza

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Etnobiologia e Conservação da Natureza
(PPGEtno), doutorado e mestrado em Associação Parcial entre a Universidade Federal Rural
de Pernambuco, Universidade Estadual da Paraíba e Universidade Regional do Cariri, torna
público o presente Edital/Normas Complementares do Processo Seletivo para Admissão no
nível de mestrado ao ano letivo 2016.1.
Telefone: (88) 3102-1212, Ramal: 3009
E-mail: prpgp@urca.br
Edital: Clique aqui
Site: Clique aqui

Mestrado Profissional em Matemática

O PROFMAT/URCA - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da
Universidade Regional do Cariri é um curso que visa atender professores de Matemática em
exercício no ensino básico, especialmente na escola pública, que busquem aprimoramento em
sua formação profissional, com ênfase no domínio aprofundado de conteúdo matemático
relevante para sua atuação docente. O Programa faz parte do Programa Mestrado Profissional
em Matemática em Rede Nacional que opera em ampla escala, com o objetivo de, a médio
prazo, ter impacto substantivo na formação matemática do professor em todo o território
nacional.
E-mail: profmat@urca.br
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Site: Clique aqui
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