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CURSO DE DESENVOLVIMENTO

 
 

1. Objetivos 
O curso de Desenvolvimento de Produtos Técnicos e Tecnológicos, objetiva

capacitar os docentes e discentes do MACPro, assim como todos os profissionais e
estudantes interessados em
Pesquisa Metodológica, com desenvolvimento de produtos que atendam, melhorem,
capacitem e subsidiem os projetos desenvolvidos no âmbito de um curso de Mestrado
Profissional e outras atividades

 

2. Público Alvo 
Docentes e discentes do MCPRo
Comunidade Acadêmica

 

3. Período de Inscrição
10 de março de 2021

 
4. Período de Realização

O curso de Desenvolvimento
realizado no período de 05 a 13 de abril
21:00 horas, através da 
20 horas. 

 

5. Valor das inscrições
Docentes e Discentes do MACPro 
 Docentes externos 
Discentes externos 

 

6. Documentação exigida
• Cópia do comprovante

curso. 

• Para inscrições
(vículo) da Instituição

• Obs: Os 
exclusivamente

 

7. Número de Vagas
Serão ofertadas 60 

 
8. Ministrante – Profª

 
 
 

Coordenadora do MACPro
Portaria 2960/2020

Programa de Pós-Graduação

Universidade Federal do Pará 

Instituto de Ciências Biológicas 

Mestrado em Análises Clínicas Profissional 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TÉCNICOS
TECNOLÓGICOS 

Profª Dra. Elizabeth Teixeira 

O curso de Desenvolvimento de Produtos Técnicos e Tecnológicos, objetiva
capacitar os docentes e discentes do MACPro, assim como todos os profissionais e

em aprimorar conhecimentos sobre o desenvolvimento de
Pesquisa Metodológica, com desenvolvimento de produtos que atendam, melhorem,

em os projetos desenvolvidos no âmbito de um curso de Mestrado
atividades de pesquisa e extensão. 

Docentes e discentes do MCPRo 
Acadêmica em geral 

de Inscrição 
de 2021 a 4 de abril de 2021. 

de Realização e Carga Horária 
Desenvolvimento de Produtos Técnicos e Tecnológicos
período de 05 a 13 de abril de 2021, no horário 
, através da Plataforma Google Meet e terá Carga

inscrições 
Docentes e Discentes do MACPro – inscrição isenta de valor.  

 – R$ 100,00 
externos – R$ 50,00 

exigida 
comprovante bancário de pagamento do boleto

inscrições de D iscentes – apresentar comprovante
nstituição de Ensino. 

 documentos devem ser enviados em 
exclusivamente para o e-mail do MACPro: macpro@ufpa.br

Vagas 
 (sessenta) vagas no total. 

Profª Dra. Elizabeth Teixeira. 

Profª Dra. Mioni Magalhães de Brito 
Coordenadora do MACPro / Fone (91) 98289-4362 
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O curso de Desenvolvimento de Produtos Técnicos e Tecnológicos, objetiva 
capacitar os docentes e discentes do MACPro, assim como todos os profissionais e 

desenvolvimento de 
Pesquisa Metodológica, com desenvolvimento de produtos que atendam, melhorem, 

em os projetos desenvolvidos no âmbito de um curso de Mestrado 

Tecnológicos será 
horário das 18:00 às 

arga Horária de 

boleto da inscrição do 

comprovante de matrícula 

 formato PDF, 
macpro@ufpa.br 
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