
  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTAMIRA 

FACULDADE DE MEDICINA 
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 
EDITAL Nº 001 /2019 – UFPA/FADESP 

 
 

A FACULDADE DE MEDICINA do Campus Universitário de Altamira da Universidade Federal do Pará 
em parceria com FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA torna público o 
presente edital de Matricula dos Cursos de Extensão na modalidade de CAPACITAÇÃO 

 

1. OBJETIVO 

Promover a capacitação de profissionais no contexto da Educação Permanente em Saúde no âmbito 
da Formação e da Educação Continuada na Atenção Primária em Saúde. 

 
2. PÚBLICO ALVO 

Profissionais e Estudantes das áreas de Ciências da Saúde e afins. Sendo orientado aos profissionais 
da Medicina, Enfermagem, Farmácia, Educação Física, Odontologia, Nutrição, Assistentes sociais, 
Psicologia e demais interessados. 

 
3. CURSOS E VAGAS OFERTADAS 

Serão ofertados cinco (5) cursos de extensão na modalidade – capacitação em diferentes turmas, 

conforme descrito a seguir. Cada curso tem duração de quatro (4) meses, com carga horária de 64 

horas, em regime presencial. 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO Nº de Turmas 
TURMAS 2º SEMESTRE 2019 - 19/08 a 20/12/2019 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sabádo 

Training em Doenças Infectocontagiosas 

na Atenção Básica à Saúde 

1 

30 Vagas 
 TURMA A 

18:30 às 21:30h 
 

   

Training em Farmacologia e Toxicologia 

na Atenção à Saúde 

3 

30 vagas por turma 

TURMA A 

18:30 às 21:30h 
 TURMA B 

18:30 às 21:30h 
 TURMA C 

8 às 10:50h 
   

Training em Histopatologia de Doenças 

Crônicas aplicada à Saúde 

1 

30 vagas 
 TURMA A 

18:30 às 21:30h 
 

   

Training em Planejamento e Elaboração de 

Projetos de Pesquisa e Trabalhos 

Acadêmicos para área de saúde 

1 

30 vagas 
 TURMA A 

18:30 às 21:30h 
 

   

Training em Doenças emergentes 

na Atenção Primária à Saúde 

2 

30 vagas por turma 

TURMA A 

18:30 às 21:30h 
 TURMA B 

18:30 às 21:30h 
 

As aulas serão realizadas no Campus Universitário de Altamira da Universidade Federal do 

Pará. 
 

4. INVESTIMENTO DO CURSO 
 

O curso será autofinanciado, cujo valor total é de R$ 300,00, sendo: 01 parcela (Matricula) 

de R$100,00 + 04 parcelas de R$ 50,00. O pagamento do total à vista permite desconto de 10%. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO E DA EDUCAÇÃO 

CONTINUADA 



5. INSCRIÇÕES 
O processo de inscrição dos participantes será regido pelas regras estabelecidas neste 

edital e com apoio operacional da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – 

FADESP. 

A inscrição será realizada no período de 06/08/2019 a 23/08/2019, nas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Preenchimento de formulário on-line disponível no site FADESP 

(www.portalfadesp.org.br); 

2ª Etapa: Impressão do boleto de matrícula no valor R$ 100 reais no site da FADESP; 
3ª Etapa: Efetuação do pagamento até a data de vencimento do boleto. 
4ª Etapa: Entrega até dia 26/08/2019 do comprovante de pagamento, RG, CPF e certificado/declaração 
de conclusão do ensino médio ou nível superior (cópia) na secretaria da Faculdade de Medicina – 
campus Altamira. 

A coordenação do curso não se responsabilizará por pedidos de inscrição via internet não 

concretizados por falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 

motivos de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

Não será aceita outra forma de inscrição, que não a regulamentada neste edital. 

 
6. PROGRAMA DOS CURSOS E DOCENTES 

CURSOS DOCENTES 

Training em Doenças Infectocontagiosas na Atenção Básica à Saúde 

Ementa: 

Vigilância na Atenção Básica à Saúde e os sistemas de informação; Vigilâncias de agravos selecionados, 

como dengue, tuberculose, aids, influenza e malária; e Abordagem clínica e manejo de agravos 
infectocontagiosos, com abordagem sobre Síndrome gripal, hepatites virais, entre outros tópicos 

Msc. Daniele Regina 

Fernandes 

Msc. Denis Vieira Gomes 

Training em Doenças emergentes na Atenção Primária à Saúde 

Ementa: 

Cuidados ao paciente portador de Dengue, Zika vírus, Chikungunya e outras doenças emergentes. 
Assistência em saúde na Atenção Básica, abordando práticas importantes e ferramentas necessárias, 

para o controle e prevenção das doenças emergentes. Vigilância e controle de doenças transmissíveis. 

Dra. Aline Andrade de 

Sousa 

 
Msc. Ciro Francisco 

Moura de Assis Neto 

Training em Farmacologia e Toxicologia na Atenção à saúde 

Ementa: 

Compreender, conceituar e classificar as drogas quanto à origem e usos (farmacologia) e efeitos nocivos 

de fármacos, xenobióticos e drogas de abuso (toxicologia) na atenção à saúde. Discutir as ações do 

organismo sobre (farmacocinética/toxicocinética) os fármacos, a saber: absorção, vias de administração, 

distribuição, eliminação e reações adversas, bem como a modulação das funções orgânicas 

(farmacodinâmica/toxicodinâmica) a saber o mecanismo de ação, interações e reações adversas; aspectos 

de metodologia da pesquisa farmacológica. Discutir a farmacologia das drogas que interferem com o 

sistema nervoso periférico: parassimpático (agonistas e antagonistas), simpático (agonistas e 
antagonistas), anestésicos locais 

 

Dr. Luís Antônio Loureiro 

Maués 

 

Dra. Ozélia Sousa Santos 

 
Dr. Rogério Valois 

Laurentino 

Training em Histopatologia de Doenças Crônicas aplicada à Saúde 

Ementa: 

Generalidades sobre a organização dos tecidos “normais”. Processos mórbidos (alterações celulares e 
extracelulares, distúrbios vasculares, processo inflamatório, distúrbios de crescimento e diferenciação). 

Iniciar a apreciação daquilo que “não é normal”, estabelecendo relação entre causas, o desenvolvimento 

e as consequências dos referidos processos, sem, contudo se deter em doenças de um órgão em especial. 

Aspectos  histopatológicos  e  citológicos  do  processo  inflamatório  agudo  e  crônico  (principais 

diferenças), regeneração tecidual, processos degenerativos, neoplasias e outros processos patológicos 

crônicos. 

 

 
Dra. Aline Andrade de Sousa 

 
 

Dra. Fernanda Nogueira 

Lucianelli Valentin 

Training em Planejamento e Elaboração de Projetos de Pesquisa e Trabalhos Acadêmicos 

para área de saúde 

Ementa: 

Apresentar, discutir e ensinar pontos importantes relacionados à elaboração de trabalhos científicos, 

capacitando os participantes para que, ao final do curso, estejam com a estrutura do trabalho que desejam 

realizar pronto, seja para pleitear um Mestrado ou Doutorado, como, também, um Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), Trabalho de Conclusão de Residência (TCR), Artigo para publicação, Relato de caso, 
etc. 

 
 

Dr. Ademir Ferreira da Silva 

Júnior 

http://www.portalfadesp.org.br/
http://www.portalfadesp.org.br/


7. CERTIFICAÇÃO 

Para obtenção do certificado ao final do período o cursista deverá ter no mínimo 75% de 

frequência. A certificação será emitida pela FADESP/UFPA (Fundação de Amparo e Desenvolvimento 

da Pesquisa da UFPA). 

 
8. CONSIDERAÇOES FINAIS 

1) Não será permitida a matrícula de alunos que não tem Ensino Médio completo. 

2) Será permitida a inscrição em mais de um curso desde que não conflite o horário entre os cursos. 

3) A mudança de turma e horário será possível somente em caso de vaga disponível, pagamento de 

taxa de transferência (por troca efetuada) e apresentação de justificativa comprovada. 

4) A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso. A excedência do limite de 

faltas implica em reprovação por falta. 

5) Em caso de desistência do curso, o aluno deverá solicitar cancelamento, via protocolo na secretaria 

da Faculdade de Medicina a fim de não gerar cobranças indevidas. 

6) Os boletos terão vencimento no dia 20 de cada mês. 

 
9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
Faculdade de Medicina - Campus Universitário de Altamira 
Rua Cel. José Porfírio, 2515 - São Sebastião, Altamira - PA 
CEP 68371-030 
Fone: (93) 2122-0563/ (91) 98135-2340 

 
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
Cidade Universitária Jose da Silveira Netto 
Av. Augusto Correa, 01 – Guamá – Belém – PA CEP 66.075-110 
Fone: 91 4005-7470/ 4005-7441 
E-mail: centraldeatendimento@fadesp.org.br 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ademir Ferreira da Silva Júnior 
Coordenador do Programa de Extensão 
Campus Universitário de Altamira - UFPA 

mailto:centraldeatendimento@fadesp.org.br

