PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA ESCOLA DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
Edital de abertura do Processo Seletivo 2016
Objetivo do Programa de Aprimoramento
Capacitar o aprimorando para uma atuação qualificada e diferenciada, promovendo o aperfeiçoamento do desempenho profissional com ênfase nas práticas
específicas.
Quem pode se inscrever?
Profissionais das áreas de fisioterapia, nutrição, farmácia e psicologia formados há até cinco anos (internos e externos) e com registro ativo nos respectivos
Conselhos Regionais de Classe.
Duração do programa: 6 ou 11 meses.
Bolsas: R$200,00 para cumprimento de 10hs semanais (11 meses). Para o aprimoramento na área de Controle e Garantia de qualidade de medicamentos

e cosméticos R$ 400,00 para cumprimento de 20h semanais (6 meses).
Carga horária a ser cumprida: 480 horas/aula. Os aprimorandos cumprirão 96 horas/aula teóricas (na graduação, pós-graduação e/ou atividade acadêmica
definida por cada área) e 384 horas/aula em práticas profissionais realizadas nas Unidades de Serviços.
Fases do processo:
Inscrição: Universidade Metodista de São Paulo, Rua Alfeu Tavares, 149 Campus Rudge Ramos, São Bernardo do Campo (www.metodista.br) Os
interessados deverão entregar na coordenação da Policlínica Metodista - Edifício Iota (segunda a sexta das 07 às 17hs) os seguintes documentos: Curriculum
vitae atualizado, Diploma de graduação (cópia), Histórico escolar, cópia do registro profissional.
Período de inscrição: 21/10/2015 a 19/11/2015.
Entrevista: Acontecerá no periodo de 23/11/2015 à 27/11/2015. O Horário será agendado na entrega do currículo.

Seleção: A seleção dos candidatos será realizada segundo os seguintes critérios:
I.

Análise de Histórico Escolar da graduação;

II.

Análise do Curriculum vitae;

III.

Entrevista

Divulgação: O resultado dos candidatos aprovados dar-se-á no dia 04/12/2015.

Programa
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aprimoramento

Objetivos

Preceptoria/
Supervisão

Local do
aprimoramento

No de
vagas

Fisioterapia
Neurofuncional

• Proporcionar a vivência prática da atuação fisioterapêutica no paciente
neurológico na resolução de problemas e na reinserção do paciente na
sociedade;
• Aprimorar o conhecimento a cerca dos processos de trabalho do fisioterapeuta
em diferentes áreas de atuação;
• Aprimorar o senso crítico e investigativo necessários ao profissional para a sua
autonomia pessoal e intelectual, e o contínuo aprimoramento na sua prática
profissional.

Dr. André Radl

Policlinica
Campus Rudge Ramos

03

Fisioterapia
Ortopedico
Desportivo

Proporcionar o desenvolvimento prático de habilidades referentes a avaliação e
aplicação das condutas fisioterapêuticas no que tangem as lesões ortopédicas
e esportivas, assim como a melhora no desempenho desta prática.
Capacitar os alunos no atendimento ao paciente / praticante de esporte ou
vítima de transtornos de ordem muscular, neural, e esquelético em seus
aspectos preventivos e recuperativos, visando a reinserção/adaptação deste as
suas atividades.

Dr. André Radl

Policlinica
Campus Rudge Ramos

03

Nutrição no
Envelhecimento

Capacitar o profissional nutricionista ao atendimento na área de nutrição a fim
de promover ou recuperar a saúde do idoso.

Dra Karina Stefani

Policlinica
Campus Rudge Ramos

03

Dra Sueli Longo

Policlinica

04

Nutrição,
Capacitar o profissional nutricionista ao atendimento na área de Nutrição,
exercício físico e Exercício Físico e Esporte.
esporte

Campus Rudge
Ramos

Psicologia do
Esporte e
Exercício Físico

Proporcionar vivência teórico-prática na área da psicologia esportiva, por meio
de atendimento aos atletas de alto rendimento e praticantes de atividade física

Psicoterapia
Breve

Proporcionar vivência teórico-prática na área clínica, por meio de atendimento Dra Renata Aparecida
Policlinica
em psicoterapia breve aos discentes e seus familiares. Realizar triagem
Campus
Rudge Ramos
de Oliveira/ Dra
psicológica para encaminhamento aos atendimentos realizados pelo Núcleo de
Suzana Contieri
Psicologia.

Controle e
Garantia de
qualidade de

•

Dra Suzana Contieri

Capacitar o farmacêutico uma ampla visão prática sobre os Dra . Simone Marques
procedimentos e técnicas analíticas necessárias para garantir a
de Almeida
qualidade de matérias-primas, produtos farmacêuticos e cosméticos;

Policlinica

02

Campus Rudge
Ramos

Farmácia Escola
Campus Planalto

03

02

medicamentos e
cosméticos

•

•
•
•
•
Assistência
Farmacêutica

•

Apresentar um panorama sobre as possíveis implicações de
contaminação físico-química e microbiológicas dos processos
envolvidos na fabricação e controle de produtos farmacêuticos, assim
como estudar as maneiras de detectar e sugerir possíveis correções;
Aprofundar no estudo das metodologias de avaliação da qualidade
física, química e microbiológica de matérias-primas, medicamentos e
cosméticos recomendados pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF);
Avaliar as Normas de Qualidade e conceitos de BPF;
Validação de Métodos Analíticos;
Tratamento de não conformidades e Ferramentas da Qualidade.
Capacitar o profissional para orientar, educar e instruir o paciente sobre
todos os aspectos relacionados ao medicamento. Destacar a
importância do papel que o farmacêutico desempenha na dispensação,
orientando o usuário sobre o uso correto do medicamento, esclarecendo
dúvidas e favorecendo a adesão e o sucesso do tratamento prescrito.

Dra . Erika Prates

Prof. Dr. Rogerio Gentil Bellot
Diretor da Escola de Ciências Médicas e da Saúde - UMESP

Farmácia Escola
Campus Planalto
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