Pró-Reitoria de Extensão
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉO DE
EDITAL
Curso de Extensão
Aperfeiçoamento em Gestação de Alto Risco

2018

Docente Responsável
Prof. Dr. Gregório Lorenzo Acácio
glacacio@gmail.com
Local: Hospital Universitário de Taubaté (HUT)
Coordenador do curso: Prof. Dr. Gregório Lorenzo Acácio
Carga horária total: 342 horas/aulas teóricas.
OBJETIVOS DO CURSO
Geral: Qualificar o especialista em ginecologia e obstetrícia em gestação de alto risco.
Específicos: Ao final do curso o aluno estará capacitado para:
-Reconhecer as principais doenças do ciclo gravídico puerperal;
-Implementar levantamentos estatístico de um serviço de obstetrícia que permitam avaliar a qualidade desse serviço
bem como estabelecer propostas para sua melhoria;
-Tratar as principais doenças do ciclo gravídico puerperal e suas complicações;
-Realizar ultrassonografia obstétrica nível I;
-Avaliar a vitalidade fetal por métodos clínicos, laboratoriais e instrumentais;
-Decidir o momento da interrupção da gestação para salvaguardar o bem estar materno e ou fetal;
-Acompanhar a evolução do neonato em UTI junto com o neonatologista;
-Acompanhar casos de Unidade de Terapia Intensiva junto com o intensivista;
-Promover o acompanhamento aos pacientes internados nas diferentes clínicas do hospital (Clínicas médicas 1, 2 e
3; Pediatria; Unidades de Terapia Intensiva/UTI – adulto, pediátrica e neonatal; Maternidades 1 e 2; Ortopedia;
DAS VAGAS
Numero de vagas: 1 vaga anual
Público alvo: médicos com residência médica reconhecida em ginecologia e obstetrícia
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas no período de 07/12/2017 a 28/02/2018, única e exclusivamente no site www.unitau.br,
no qual o candidato preencherá a ficha online e obterá o boleto da taxa de inscrição de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), para pagamento em qualquer agência bancária, até a data do vencimento. As inscrições somente
serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição. Em hipótese alguma haverá devolução
da importância paga.
DA SELEÇÃO
Data e hora de seleção: (entrevista e análise de currículo) 05/03/2018 as 8h00.
Local da seleção: Centro de Estudos do Hospital Universitário de Taubaté (HUT).
*** O candidato deverá trazer em mãos, no dia da entrevista, o Currículo Lattes.***
O resultado será fornecido em 07/03/2018 pelo telefone 3625-4220.
DA MATRÍCULA
O candidato convocado deverá se apresentar no período, das 09h00 às 11h00 e das 14h30 às 17h00, na Pró-reitoria
de Extensão - Avenida 09 de Julho, 199 - Secretaria dos Cursos, para matrícula. Dias 15 ou 16/03/2018.
• Para a matrícula, o candidato deverá entregar:
• Cópia do CPF, RG, Certificado de Reservista, CRM, Título de Eleitor;

• 02 Fotos 3x4;
• Cópia do Diploma da Faculdade (revalidado em caso de estrangeiros ou brasileiros que tenham feito o Curso de
Medicina no estrangeiro).
• 2 (duas) cópias do certificado ou declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em Clínica Médica.
• Pagamento único do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente à Anuidade de 2018.
Duração do curso: 19 de março de 2018 a 15 de março de 2019.
Horário do curso: período matutino/ vespertino.
Ao término do curso o aluno receberá Certificado de Conclusão de Curso de Aperfeiçoamento que será expedido
pela Pró-reitoria de Extensão se atender integralmente o disposto nos artigos 13 e 14 da deliberação CONSEP N°
115/2007 da UNITAU.
O curso é não remunerado.
DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições da seleção, tais
como se acham estabelecidas no presente edital e nas normas legais pertinentes.
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