
                                                                         

              

 
INSTITUTO CARLOS CHAGAS 

 
INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA E PESQUISA 

 
 
 

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU  

TEÓRICO/ PRÁTICO EM OFTALMOLOGIA 

 

EDITAL 2019 - 2022  

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA E PESQUISA – IBAP é uma 

entidade de Utilidade Pública Federal, estabelecida na cidade de Niterói/RJ desde 

07/05/1983, conveniada à REDE ESTADUAL E OFTALMOLOGIA através do SUS 

(Sistema Único de Saúde), atendendo à Cidade de Niterói e 32 municípios circunvizinhos.  

O Curso de pós Graduação Lato Sensu teórico / prático em Oftalmologia do IBAP 

tem como parceira Instituto Carlos Chagas - ICC e o apoio teórico complementar a 

distância  da Plataforma Eye visio. 

 

- INSCRIÇÃO 

A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada exclusivamente através do 

correio (VIA SEDEX) no período de 21/12/2018 a 31/01/2019 com o envio das seguintes 

documentações autenticadas: 

Informações SOMENTE PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS:  

1- Ficha de inscrição devidamente preenchida em letra de forma; (anexo 1) 

2- Documento de identidade 

3- Cópia do certificado de médico e histórico escolar traduzidos e juramentados  

4- 02 fotos 3x4 

5- Currículo  

6- Comprovante de pagamento do depósito (cópia) 

7- Valor da inscrição R$500,00 (quinhentos reais) 

8- CEPE - BRAS 

 



 

 

Informações para CANDIDATOS BRASILEIROS:  

1- Ficha de inscrição devidamente preenchida em letra de forma; (anexo 1) 

2- Documento de identidade 

3- Diploma de Medicina ou declaração de finalização do curso 

4- 02 fotos 3x4 

5- Currículo vitae ou lattes 

6- Comprovante de pagamento do depósito (cópia) 

7- Valor da inscrição R$500,00 (quinhentos reais) 

 

 O comprovante de pagamento deverá ser enviado juntamente com toda a 

documentação VIA SEDEX para o  endereço: Av. Beira Mar, 406/504 - Castelo - Rio de 

Janeiro CEP 20021.060 - RJ, aos cuidados de Sra. Fátima Cristina e Sr. Arnaldo 

Não haverá devolução do valor sob qualquer pretexto.  

 

ATENÇÃO:  

 Somente o pagamento da taxa de inscrição não garante o direito de realizar as provas.  

 Os documentos enviados após o prazo final não serão aceitos. (31/01/2019) 

 Para os alunos cursando o último ano do Curso de Medicina, será permitida a inscrição no 

processo seletivo. No entanto, o mesmo só terá sua matricula validada após 

apresentação do comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina até abril de 

2018. Após esta data a vaga será transferida ao candidato da lista de espera seguindo a 

classificação final.  

 

- INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÂO 

 

Depósito Bancário em favor de IPGMCC 

Banco Itaú 

Agência 8905 

Conta correte 13087-1 

CNPJ: 42.590.091/0001-02 

 

 

 

 

 



- VAGAS E DURAÇÃO:  

 

 O Curso teórico / prático em Oftalmologia do Instituto Brasileiro de Assistência e 

Pesquisa oferece 02 (duas) vagas.  

          O programa tem duração de 3 (três) anos com dedicação integral: 

 1º e 2º ano -  clínico 

 3º ano - cirúrgico (mediante avaliação prévia dos 2 primeiros anos na instituição) 

 

- PROVA: 

  

15/02/2019 (6a feira) das 14h às 16h30min 

 Prova objetiva com 50 questões: Medicina Geral (35), Oftalmologia básica (10) e inglês 

(05). 

 

19/02//2019 (3ª feira):  

 

 Divulgação da lista de aprovados e suplentes pelo site: www.ibap.org.br 

 

 

- MATRÍCULA 

 

21 a 22/02/2019: Matricula dos aprovados de  10h às 16h 

 

Local:  

 

INSTITUTO CARLOS CHAGAS  

Av. Beira Mar, 406/504 - Castelo - Rio de Janeiro CEP 20021.060 - RJ 

Valor da matrícula: R$ 3.000,00 (três mil reais) 

 

 

25/02/2019 (2ª feira): Chamada da lista de suplentes por classificação via e-mail.  

 

27/02/2019 (4ª feira): Matricula dos suplentes.  

 

11/03/2019 (2ª feira): Inicio das atividades no IBAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibap.org.br/


 

 

- CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 

 Os candidatos classificados até o 20º lugar estarão aptos a realizar a segunda fase 

do processo seletivo; 

OBS: O critério de desempate obedece a seguinte ordem:  

 Nota na análise curricular e entrevista de análise de perfil 

 Maior pontuação na prova objetiva 

 Maior pontuação na prova de inglês 

 Data de inscrição 

 

 - CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO:  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer no dia e 

horário estipulados para realizar a prova objetiva. 

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não estiver dentro do perfil 

esperado para execução das atividades no IBAP Instituto.  

 

- MENSALIDADE 

 

A mensalidade do Curso de Pós Graduação Latu Senso em Oftalmologia IBAP / ICC será 

no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pago mensalmente na sede o 

ICC que fica na Av. Beira Mar, 406/504 - Castelo - Rio de Janeiro CEP 20021.060 - VIA 

BOLETO BANCÁRIO OU TRANSFERÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

 

 Manual de Cirurgia do Hospital Universitário. TOLOSA, Erasmo Magalhães de Castro 

de; TOZZI, Fabio Lambertini; NETO, Jorge Henrique Reina. 1a Edição. Editora 

Atheneu, 2002.  

 Sabiston textbook of surgery TOWNSEND, Courtney; BEAUCHAMP, R. Daniel 

;EVERS, B. Mark; MATTOX, Kenneth L. .17a Edição, 2004.  

 Manual do curso para alunos. ATLS: suporte avançado de vida no trauma. 7a Edição, 

2004.  

 Epidemiologia e Saúde. ROUQUAYROL, Maria Zélia. 6a Edição, 2003.  

 Medicina Ambulatorial. DUNCAN, Bruce B. 3a Edição. Editora: Artmed, 2004.  

 Epidemiologia Clínica: Elementos Essenciais. FLETCHER, Robert. 4a Edição, 2006.  

 Saúde no Brasil: Políticas e Organização de Serviços. COHN, Amélia; ELIAS, Paulo 

Eduardo M. 6a Edição, 2005.  

 Condutas de Urgência em Pediatria. BARBOSA, Arnaldo Prata, D’ELIA, Cláudio. 

Editora:Atheneu.  

 Cecil - Tratado de Medicina Interna. GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. 23a Edição. 

Elsevier,2009.  

 Medicina Em Ambulatório: Diagnóstico e Tratamento. TIBÉRIO, Iolanda de Fátima 

Calvo;BERNIK, Márcia Martins Silveira; BENSENOR, Isabela M. 1a Edição. Sarvier 

(Almed), 2006.  

 Medicina Intensiva Baseada em Evidências. Azevedo, Luciano César Pontes de; 

Remigio,Andrea; Velasco, Irineu Tadeu. Editora: Atheneu, 2009.  

 Pronto Socorro: condutas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. MARTINS, Herlon Saraiva; DAMASCENO, Maria Cecília 

de Toledo; AWADA, Soraia Barakat. Editora: Manole, 2008.  

 Perioperatório Procedimentos Clínicos. MACHADO, Fábio Santana; CARAMELLI, 

Bruno;MARTINS, Milton de Arruda. Editora Sarvier, 2004.  

 Obstetrícia Básica. NEME, Bussamara. Neme. 3a edição. Editora Sarvier, 2006.  

 Obstetrícia. REZENDE, Jorge de. 10a Edição. Editora Guanabara, 2005.  

 Obstetrícia Zugaib. ZUGAIB, Marcelo. 1a Edição. Editora: Manole, 2008.  

 Práticas Pediátricas. ESCOBAR, Ana Maria de Ulhôa; GRISI, Sandra. 2a Edição. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2007.  

 Pediatria Básica. MARCONDES, Eduardo; VAZ, Flavio Adolfo Costa; RAMOS, Jose 

Lauro Araújo; OKAY, Yassuhiko. 9a Edição. São Paulo: Sarvier, 2003.  

 

 



 

 

 Pronto Socorro – Coleção Pediatria do Instituto da Criança. SCHVARTSMAN, Cláudio, 

REISAmélia Gorete, FARHAT, Sylvia Costa Lima. HC-FMUSP. 1a Edição. São Paulo: 

Manole, 2009.  

 A Promoção da Saúde na Infância - Coleção Pediatria do Instituto da Criança HC-

FMUSP.ESCOBAR, Ana Maria de Ulhôa; VALENTE, Maria Helena; GRISI, Sandra J. F. 

Ellero. A Promoção da Saúde na Infância - Coleção Pediatria do Instituto da Criança 

HC-FMUSP. 1º Edição. São Paulo: Manole, 2009.  

 Emergência e Terapia Intensiva Pediátrica. CARVALHO, WertherBrunow de; SOUZA, 

Nivaldo de; SOUZA, Renato Lopes de. Editora: Atheneu.  

 Condutas de Urgência em Pediatria. BARBOSA, Arnaldo Prata, D’ELIA, Cláudio. 

Editora:Atheneu.  

 Cecil - Tratado de Medicina Interna. GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. 23a Edição. 

Elsevier,2009.  

 Medicina Em Ambulatório: Diagnóstico e Tratamento. TIBÉRIO, Iolanda de Fátima 

Calvo;BERNIK, Márcia Martins Silveira; BENSENOR, Isabela M. 1a Edição. Sarvier 

(Almed), 2006.  

 Medicina Intensiva Baseada em Evidências. Azevedo, Luciano César Pontes de; 

Remigio,Andrea; Velasco, Irineu Tadeu. Editora: Atheneu, 2009.  

 Pronto Socorro: condutas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. MARTINS, Herlon Saraiva; DAMASCENO, Maria Cecília 

de Toledo; AWADA, Soraia Barakat. Editora: Manole, 2008.  

 Coleção CBO, Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- INFORMAÇÕES GERAIS 

  
O Curso de Pós Graduação teórico / prático em Oftalmologia no IBAP terá duração de 

3 (três) anos com carga horária total de 8640h, em tempo integral, com dedicação 

exclusiva e atendimento de segunda a sexta feira no horário de 8:00 às 17:00h e aos 

Sábados nas unidades Niterói,Icaraí, Caxias e/ou unidade designada de acordo com 

escala a ser organizada pelo chefe de serviço. Falta e atrasos sem prévia e/ou 

justificativa, serão descontadas da carga horária total. 

 

Os alunos participarão de atividades práticas clínicas, clínica-cirúrgica, nos exames 

oftalmológicos e nas atividades teóricas, sessões clinicas presenciais, revisão do 

conteúdo da plataforma de ensino, simulados. Participação em congressos, mutirões, 

trabalhos científicos fazem parte das atividades, tudo sob supervisão de médicos 

oftalmologistas certificados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO e Associação 

Médica Brasileira - AMB, cuja participação é obrigatória. 

 

Os custos referentes à mensalidade, regras gerais, taxas do programa do IBAP / 

ICC serão informadas pela secretaria acadêmica do ICC. 

 

Será disponibilizado o manual do estágio, onde constarão as normas de conduta 

acadêmica, assim como orientações e procedimentos que devem ser seguidas com o 

intuito de orientá-los no período de estágio, sendo o descumprimento destas normas, 

orientações e procedimentos, cabíveis à advertência disciplinar Acadêmica.  

 

 

Local da PROVA: 

 

 

 

  

Maiores informações através do e-mail secretaria@ibap.org.br 

 

mailto:secretaria@ibap.org.br


 

Niterói, 15 de novembro de 2018 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Schwartz Pegado 

Coordenador do Serviço e do Curso de Especialização IBAP 

 

Prof .Dr. DALMO PINA PINHEIRO - Responsável médico e Supervisor do centro cirúrgico 

oftalmológico do Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa.  

Prof .Dr. DANIEL SCHWARTZ PEGADO - Diretor médico do serviço Oftalmologia no 

Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa.  

Prof .Dr. LUIZ CARLOS DA SILVA PEGADO - Diretor médico do serviço de Oftalmologia 

no Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa.  

Prof .Dr. RAFAEL CORREA DE ALMEIDA- Responsável pelo Conteúdo Teórico de 

Oftalmologia do Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa. 

 Prof. Dr. RODRIGO SCHWART PEGADO - Coordenador do Serviço e do Curso de Pós-

Graduação em Oftalmologia no Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa. 

Médicos Preceptores 

 
 
Dr. Dalmo Pina Pinheiro – Catarata e Glaucoma  

Dr. Daniel Schwartz Pegado – Refrativa, Córnea e Catarata  

Dra Fernanda Menezes de Oliveira – Visão Subnormal  

Dr. Luiz Gustavo Regis – Retina e Vítreo e Neuroftalmologia 

Dra Mileda Rachid – Anestesista  

Dr. Rafael Correa de Almeida – Plástica Ocular  

Dr. Rodrigo Schwartz Pegado – Retina e Vítreo  

Dra Thais Aparecida Silveira – Oftalmopediatria e Estrabismo 

Dra. Renata Maria Cesarino Valdetaro – Retina e vítreo 

Dra. Jacqueline Fernandes Provenzano - Retina e vítreo  

Joselúcia Feitosa – Ortóptica 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

                         
       

Pós Graduação em Oftalmologia 
 2019  

Nome:  

 
Endereço: 

 
Bairro:                                                                                         Cidade: 

  
Estado:                                                                                        CEP: 

  
Data de Nascimento                                                                 Naturalidade (cidade e estado) 

  
Estado Civil:                                                                               CPF: 

  
Título de eleitor:                                          Zona:          Seção:         PIS/PASEP: 

    
RG:                                                                      Órgão Expedidor:                 Emissão: 

   
Filiação:  

 

 
Tel. Fixo:                                                                                    Tel. Celular: 

    
E-mail:  

 
Faculdade / Universidade:                                                                              Mês e Ano da Formatura: 

  

Serviço de Formação Oftalmológica:                                                            Período: 

  

 

______________________________, ______ de _________________________ de 201_____  

 

Assinatura do candidato: ___________________________________________________ 

 
AVª ERNANI DO AMARAL PEIXOTO N° 36 SALA 202 – CENTRO – NITERÓI/RJ 

TELEFONE: (21) 3674-9502 E-MAIL: secretaria@ibap.org.br  

mailto:secretaria@ibap.org.br


                                                 
 

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM OFTALMOLOGIA 
EM PARCERIA COM INSTITUTO CARLOS CHAGAS 

 
 

ESTATUTO 
 
I. DEFINIÇÃO 

 

1) O Curso de Pós graduação do Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa – IBAP em 

parceria com Instituto Carlos Chagas, é um curso de pós-graduação “lato sensu” em 

Oftalmologia, destinado a médicos e é caracterizado pelo treinamento em serviço, 

mediante cumprimento de programa e de serviço pré-determinado, com duração de três 

anos em regime integral, obedecendo às principais normas da Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM), sob a orientação de profissionais médicos de elevada 

qualificação médica e profissional. 

II. OBJETIVOS 

 

2) O Curso de Pós graduação tem como objetivos fundamentais e indivisíveis: o 

aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico do médico, melhoria da 

assistência médica à comunidade nas respectivas áreas profissionalizantes, sendo 

necessário, para tanto, que o médico aluno cumpra integralmente as atividades práticas e 

teóricas constantes do programa. 

III. ORGANIZAÇÃO 

3) A Comissão do Curso de Pós graduação do IBAP é constituída de: 

• Fundadores 

• Coordenador de Cursos do IBAP 

• Preceptor de Cursos do IBAP 

• Representantes dos alunos do Curso de Pós-graduação do 1º ano, 2º ano e 3º ano. 

• Secretário (a) 

 



 

IV. OBRIGAÇÕES 

 

4) Todos os pós-graduandos estarão obrigados a: 

 

I. Durante um período de três anos, com carga horária de 8600 (oito mil e seiscentas) 

horas por ano, sendo 8 (oito) horas diárias, 6 (seis) dias por semana, sem qualquer 

vínculo empregatício, em regime de tempo integral, podendo ser estendido em comum 

acordo para extensão de aprendizado, conforme vaga disponível. 

II. Frequentar, diariamente, os ambulatórios dos hospitais, serviços e laboratórios do 

IBAP, ou das instituições com as quais o IBAP mantém convênio, prestando assistência 

aos doentes e executando os trabalhos de acordo com o programa elaborado pelos 

Serviços para os quais foi designado e de acordo com determinações emanadas da 

Direção do IBAP. 

III. Zelar pelo uso e responsabilizar-se pelos danos aos materiais sob sua 

responsabilidade. 

IV. Acompanhar a evolução dos doentes que estejam sob sua responsabilidade, tomando 

conhecimento dos exames complementares, providenciando seu andamento, assim como 

as medidas terapêuticas indicadas, sob a orientação dos preceptores – membros do Staff 

ou Médicos Agregados da Clinica de Olhos Pegado - CLINOP; 

V. Assistir os doentes que necessitam de atendimento de urgência, solicitando a presença 

do preceptor ou Staff; 

VI. Realizar todas as tarefas ou incumbências práticas e teóricas, que lhes forem 

programadas ou indicadas, sempre supervisionadas pelos preceptores ou docentes, 

participando assim de todas as atividades das Disciplinas ou Serviços; 

VII. Responsabilizar-se pela elaboração do prontuário médico dos pacientes sob seus 

cuidados, revisando-o por ocasião da alta, encaminhando-o ao Staff ou preceptor, que 

deverá vistá-lo; 

VIII. Tomar parte nas reuniões técnicas, científicas e de rotina, apresentando casos 

clínicos sob sua responsabilidade e outros trabalhos de acordo com a programação; 

IX. Dar plantões nas Enfermarias, Pronto Socorro, Hospitais e Serviços do IBAP ou a ele 

vinculados por convênio, de acordo com escala pré-estabelecida; 

X. Exercer todas as atividades complementares programadas, tendo em vista seu 

aperfeiçoamento pessoal, profissional e científico; 

XI. Cumprir toda programação técnica, científica e acadêmica, bem como a programação 

geral do Curso; 

 

 

 



 

XII. Comparecer às reuniões técnicas e/ou administrativas, quando convocado; 

XIII. Cumprir outras obrigações inerentes ao Curso, determinadas pela Direção do 

CEPOA. 

XIV. A dedicação exclusiva será exigida. 

 

V. ROTINAS DE TRABALHO 

 

5) Os médicos do Curso de Pós graduação do IBAP de 1º, 2º e 3º anos seguirão a 

sequencia de estágios pré-determinados, não podendo haver mudanças dos estágios 

durante o período letivo sem anuência da coordenação; 

6) Todos os alunos devem se apresentar às atividades práticas nos horários 

estabelecidos; 

7) As atividades de ambulatório iniciam-se às 8 horas e encerram-se às 18 horas de 

segunda a sexta-feira; aos sábados de 8 horas às 13 horas; as atividades cirúrgicas 

iniciam-se às 7 horas e encerram-se às 18 horas de segunda a sábado para as 3 turmas. 

Início da pós graduação: Março de 2018 a fevereiro de 2021. 

8) Os prontuários dos pacientes devem conter o maior número de informações possíveis, 

bem como a identificação completa do paciente e de toda a equipe médica, incluindo o 

CRM. 

9) Os alunos de 1º, 2º e 3º anos receberão dos preceptores, os rodízio da escala mensal. 

10) O horário de almoço dos alunos será estabelecido pelo IBAP, segundo interesse do 

serviço e do aprendizado. Estes horários serão limitados em uma hora. 

11) O aluno que, por motivo particular, não puder comparecer à rotina ou necessitar 

chegar atrasado deve comunicar o fato à Secretaria do IBAP ou à Diretoria da CLINOP 

até 08:30 horas. Caso não haja a comunicação, a ausência ou o atraso será computado 

como falta e punição disciplinar, conforme este Regulamento. 

12) Caso a falta ocorra por motivo de doença, será concedido um prazo de dois dias úteis 

para apresentação de atestado médico, a fim de que a falta seja abonada. 

13) Caso a falta ocorra por outro motivo, o abono somente será possível se aprovado pela 

Presidência e pela Coordenação de Cursos do IBAP, cabendo ao aluno trazer todos os 

comprovantes que a justifiquem. 

 

 

 

 

 



 

 

14) O aluno que necessitar ausentar-se em data previamente conhecida deverá 

preencher a solicitação, disponível na Secretaria do IBAP, solicitando a dispensa da rotina 

e comprometendo-se a repor o dia perdido dentro do próximo período de férias. 

15) As dispensas para participação de eventos científicos estarão sujeitas a análise prévia 

do IBAP. 

16) Os alunos de 1º, 2º e 3º anos serão dispensados para participar dos Congresso 

Brasileiro (CBO) e de Prevenção da Cegueira e Congresso SBO quando tiverem 

trabalhos científicos aprovados para apresentação. 

17) Todas as solicitações de dispensas estarão sujeitas à aprovação do IBAP 

18) O expediente da Secretaria do IBAP será das 8:00 às 17:00 horas. 

19) Em relação as férias: No 1º ano , o aluno terá direito a 15 dias em julho e 15 dias em 

dezembro. No 2º ano 15 dias em julho ou dezembro e no 3º ano, 30 dias em janeiro. 

20). É vedado ao Pós Graduando: 

a) Prestar informações ou assinar documentos sobre assuntos fora de sua competência; 

b) Usar indevidamente ou em proveito próprio as instalações e materiais do INSTITUTO 

BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA E PESQUISA - IBAP; 

c) Praticar atos atentatórios à moral e à ética no âmbito hospitalar, mesmo fora do horário 

de suas atividades; 

d) utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 

exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

e) Efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso; 

f) apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da tecnologia 

que venha a ser disponível; 

g) Repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando - se por 

todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e 

obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de 

uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas; 

h) Se negar a atender os pacientes agendados pelo serviço. 

 

VI. AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO 

 

24) O processo de avaliação do aproveitamento do médico aluno do Curso de Pós 

graduação do IBAP utilizará os seguintes instrumentos: 

 



 

 

A – Provas escrita, oral, prática e avaliação de desempenho por escalas de atitude, que 

incluam atributos tais como: comportamento ético, relacionamento com a equipe de saúde 

e com o paciente, interesse pelas atividades e outros; 

 

B – A frequência mínima das avaliações será trimestral; 

C – É obrigatória a apresentação de artigo científico publicado em revista nacional ou 

estrangeira ou trabalho científico apresentado em congresso, indexados, sobre tema de 

sua especialidade, dentro de prazo 03 meses após o término do Programa, é obrigatório 

para o fornecimento do certificado pela instituição. 

D – O resultado final da avaliação será disponibilizado ao aluno, no máximo após uma 

semana do término de cada avaliação. 

E – A média final 7,0 (sete) será considerada mínima para a aprovação no Curso de Pós 

graduação do IBAP. 

25) Será considerado aprovado no Curso de Pós graduação do IBAP o médico que 

obtiver conceito satisfatório nas atividades acadêmicas e no Trabalho de Conclusão de 

Curso, e 85% (oitenta e cinco por cento) de frequência em todas e cada uma das 

atividades desenvolvidas no programa. 

26) Será considerado reprovado no Curso de Pós graduação do IBAP o médico que 

obtiver conceito insatisfatório nas atividades acadêmicas ou no Trabalho de Conclusão de 

Curso ou não atingir os 85% (oitenta e cinco por cento) de frequência mínima em todas e 

cada uma das atividades desenvolvidas no programa. 

27) Terminado o Curso de Pós graduação do IBAP, ao médico aprovado de acordo com 

os itens anteriores, será fornecido pela Secretaria do IBAP o Certificado de Conclusão e 

Aproveitamento. 

 

VII. REGIME DISCIPLINAR 

 

29) O regime disciplinar a que estarão sujeitos os alunos do Curso de Pós graduação do 

IBAP se subordina às disposições da legislação em vigor e a este Regulamento. 

30) As sanções disciplinares aplicáveis aos alunos são as seguintes: 

1 – Advertência escrita 

2 – Suspensão 

3 – Desligamento do Curso de Pós graduação do IBAP 

31) As sanções disciplinares aplicáveis obedecem às seguintes normas de limite e 

progressão: 



 

 

1 – Advertência escrita – limite máximo de 2 (duas) incidências; após, progressão para 

suspensão; 

2 – Suspensão – limite máximo de 1 (uma) incidência. Após, progressão para o 

desligamento do Curso. 

Será aplicada a penalidade de SUSPENSÃO ao pós graduando que cometer uma falta 

grave, isto é: 

 

2.1- Faltar às escalas de atendimento sem justificativas. 

2.2- Ausência não justificada do Programa por período superior a 24 horas. 

2.3- Participação e ou coparticipação em qualquer ato considerado pelo código civil como 

atitude criminosa. 

2.4- Participação e ou coparticipação em qualquer ato considerado antiético pelo código 

de ética médica brasileira. 

Item 1 - A penalidade de SUSPENSÃO será no mínimo de 3 (três) dias e no máximo de 

29 (vinte e nove) dias. 

Item 2 - Após a data do término do Programa de Pós Graduação Médica o Pós 

Graduando deverá compensar os dias de suspensão cumprindo a carga horária do 

referido programa. 

3 – Desligamento do Curso de Pós graduação do IBAP 

3.1- Reincidir em falta referida na seção anterior. 

3.2- Não comparecer às atividades do Programa de Pós Graduação, sem justificativa, por 

3 (três) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias intercalados no período de seis meses, ou 

se ausentar no início, durante ou final do expediente; 

3.3- Utilizar as instalações ou materiais do INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA E 

PESQUISA - IBAP para fins lucrativos pessoais. 

3.4 – For reprovado nas avaliações do programa de sua Área ou Serviço. 

3.5 – A pena de exclusão será aplicada ao pós graduando caso apresente sérias 

deficiências no seu desempenho; o pós graduando deverá ser informado de maneira 

explícita da possibilidade de seu desligamento do programa. Não havendo a esperada 

recuperação, ele poderá ser excluído mediante exposição de motivos que será enviada 

para aprovação da diretoria do IBAP. 

32) Diante do grau de gravidade da infração e da reincidência do infrator, poderá ser 

desconsiderada a progressão prevista no inciso anterior e aplicada sanção mais severa, 

ficando precluso o direito à aplicação das sanções mais benéficas. 

33) A pena de advertência escrita poderá ser aplicada pelo Staff ou preceptor, pela 

Coordenação de Cursos do IBAP. 



 

34) As penas de advertência escrita e de suspensão, que será de 3 (três) a 29 (VINTE E 

NOVE) dias, poderão ser aplicadas pelo Staff ou preceptor, pela Coordenação de Cursos, 

devendo ser aplicadas por escrito, mencionada a razão de sua aplicação e comunicada 

ao aluno. 

35) A pena de desligamento do Curso de Pós graduação do IBAP é aplicável no caso do 

não cumprimento por parte do aluno de qualquer dos dispositivos deste Regulamento ou 

de infração reputada, a critério do IBAP, incompatível com a ética médica. Essa pena é 

aplicada pelo IBAP, mediante solicitação do Staff ou preceptor, pela Coordenação de 

Cursos do IBAP ou por iniciativa da própria Comissão do Curso de Pós graduação do 

IBAP. 

36) As penas previstas de advertência escrita, suspensão e desligamento do Curso de 

Pós graduação do IBAP serão aplicadas mediante ato da Coordenação do curso IBAP. 

37) Sempre que for aplicada a pena de suspensão ou de desligamento previstas neste 

capítulo, cópia do ato será arquivada nos arquivos da Secretaria do IBAP e constará no 

histórico do aluno. 

38) Será garantido ao aluno o direito de defender-se das imputações a ele atribuídas, 

apresentando ao ÌBAP suas provas e alegações. 

 

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

39) Os alunos do Curso de Pós graduação do IBAP, para exercerem suas atividades nas 

clínicas, serviços e hospitais são obrigados a usar uniforme profissional, que consiste de 

jaleco da instituição e sapatos fechados, de acordo com ordens de serviço adotadas pelo 

IBAP. 

40) Este Regulamento entrará em vigor a partir do ano letivo de 2018 valendo para todas 

as turmas, incluindo as anteriores que estiverem no curso. 

41) No início de cada ano, os alunos receberão uma cópia deste Regulamento e a 

programação de suas atividades para o período correspondente. 

42) Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação de Cursos 

do IBAP. 
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