EDITAL
Processo Seletivo para o Curso de Qualificação Profissional
Fellowship em Doenças Desmielinizantes do Sistema Nervoso Central 2020

Centro de Investigação em Esclerose Múltipla de Minas Gerais (CIEM UFMG)
HC-UFMG
I. Inscrições
Período de inscrição: 07 de novembro a 1° de dezembro de 2019.
Taxa de inscrição: isenta
Local: CIEM - Hospital São Geraldo – 3oandar de 08h00 às 16h00.
Documentos: nome, RG, CPF, e-mail, endereço, e telefone de contato, comprovante de
término da Residência de Neurologia ou de estar cursando o terceiro ano de Residência de
Neurologia, em programa credenciado pelo MEC, Curriculum Vitae
II. Número de vagas: 2 (duas) vagas
III. Prova de Seleção
 Local: CIEM - Hospital São Geraldo - 3oandar
 Data: 04 de dezembro de 2019, quarta-feira, às 07:30 horas
 Modalidade: Entrevista e avaliação do currículo
 Critério de desempate: em caso de empate sera aprovado o candidato
de maioridade.
IV. Resultado
 resultado de Exame de Seleção sera divulgado até 3 dias após a prova, em quadro
no CIEM e no site do CIEM.
 Prazo para apresentação de recurso: no mesmo dia, até 15 horas, por escrito, no
Setor, em formulário próprio, com resposta em 24 horas.
V. Matrícula
Período: 9 a 12 de dezembro de 2019.
A não realização da matrícula no prazo estabelecido, sera considerada desistência do
aprovado. Os candidates aprovados mas não classificados serão chamados para preencher
as vagas não ocupadas pelo desistentes.

VI. Sobre o Curso em Forma de Fellowship
 Duração do curso: 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.
 Carga horária: 3200 horas (30 horas semanais)
 Distribuição da carga horária
o Presencial: 20 h/semana em períodos de 4 horas de 2a-6afeiras
o Atividades de pesquisa clínica: 10 h/semana em local opcional
 Atividades obrigatórias no Curso
o Atividades ambulatoriais sob supervisão didática
o Levantamento e análise de dados clínicos
o Manutenção de banco de dados
o Participação em pesquisas científicas
o Participação ativa em organização de reuniões, simpósios e congressos
médicos
o Treinamento didático com supervisão de atividades de Médicos
Residentes e Acadêmicos do curso de graduação
 Custo/Remuneração: curso gratuito, sem qualquer vínculo empregatício e sem
qualquer forma de remuneração
 Avaliação
o A avaliação de aproveitamento sera realizada de forma contínua durante
todo o Curso, considerando
 Assiduidade
 Interesse e entusiasmo
 Produtividade nas atividades do Curso
VII.
Aprovação e Certificação
 Aprovação condicionada a obtenção de no mínimo 70% dos créditos distribuidos
durante o Curso
 Diploma de Conclusão do Curso sera emitido pelo Centro de Extensão (CENEXHC/UFMG)
VIII.

Coordenação e Corpo Docente
 Coordenação: Prof. Marco Aurélio Lana
 Docentes: Dra. Bárbara Akemy, Dra. Josemary Cavalcante, Prof. Paulo Christo, Dr.
Rodrigo Kleinpaul, Prof. Marco Aurélio Lana, Dra. Juliana Santiago, Dr. Pedro Silva
Jr., Dra. Natália Talim

Prof. Dr. Marco Aurélio Lana Peixoto
Coordenador

