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III CURSO DE EMERGÊNCIA MÉDICA - 2015
III CURSOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS – 2015
Coordenação: Dr. Marcelo London (Gerente da unidade de Emergência do Hospital Copa D'Or)
• Módulo Teórico: casos clínicos interativos com votação eletrônica.

• Local: Auditório do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) – 3º andar

• Temas principais:
- Insuficiência respiratória
- Doença infecciosa e sepse grave
- Dor torácica e síndromes coronarianas agudas
- Taqui e bradiarritmias
- Dor abdominal
- Trauma craniano
- AVC
- Sedação do paciente na emergência
- Sistematização do atendimento do politraumatizado
- Emergências metabólicas
- Coma
- Distúrbios hidroeletrolíticos

•Datas:
10, 17, 24 e 31 (aos sábados)

•Horários:
- 7h as 8h30min– Welcome coffee
- 8h30min as 11h30min – 03 aulas
- 13h as 16h – 2 aulas

•Módulo Prático:
treinamento de manobras de ressuscitação na parada cardiorrespiratória com simulação realística em manequins.

•Local:
Auditório do Hospital Copa D’Or
•Datas e horários: 04 eventos
- 03/11 (terça-feira): 18h00min as 21h00min
- 04/11(quarta-feira): 18h00min as 21h00min
- 05/11 (quinta-feira): 18h00min as 21h00min
- 06/11 (sexta-feira): 18h00min as 21h00min

• Público-alvo e pré-requisito:
Estudantes de medicina a partir do 7º período
Alunos que estiverem matriculados no 12º período, no segundo semestre de 2015, não poderão participar do processo seletivo
para o estágio acadêmico remunerado (período de seis meses, prorrogável por mais seis meses) a ser realizado na unidade de
emergência do Hospital Copa D'Or (10 vagas).

• Número de vagas
90 vagas (limite máximo)
Ao atingir o número de vagas, as inscrições serão automaticamente suspensas.
E, somente serão validadas, após a confirmação do pagamento.

• Período de inscrição:
01/09 (terça-feira) até 01/10 (quinta-feira)

• Valor do investimento:
R$750,00.

• Forma de pagamento:
* Cartão de crédito – Aceitamos as bandeiras Visa, MasterCard, Diners Club, Diners Club International, American Express, Elo e
Hipercard.
•Período na Faculdade:
• Alunos inscritos no curso, que estarão, no segundo semestre de 2015, matriculados entre o 8º - 11º período: o valor do
investimento contempla as aulas teóricas, o treinamento prático e a participação no processo seletivo para o estágio acadêmico
remunerado na unidade de emergência do Hospital Copa D'Or.
• Alunos que estiverem, no segundo semestre de 2015, matriculados no 12º período: o valor do investimento contempla as aulas
teóricas, e o treinamento prático na unidade de emergência do Hospital Copa D'Or.
* Certificado de participação de curso
* Somente será fornecido mediante presença em 75% das aulas nos módulos teórico e prático.

OBS:
Em caso de desistência do curso, não haverá devolução do investimento.

Atenção!
Em novembro de 2015, ocorrerá o processo de seleção (prova e entrevista) para estágio remunerado de Medicina, a partir de
fevereiro de 2016, na unidade de Emergência do Hospital Copa D'Or (10 vagas).
São dois os pré-requisitos para participar do PROCESSO SELETIVO (prova escrita e entrevista) para o estágio acadêmico
remunerado:
1. Alunos que obtiveram, no mínimo, 75% de presença confirmada nas aulas do Curso de Emergências Médicas 2015.
2. Alunos matriculados, no segundo semestre de 2015, entre o 8º e o 11º período de medicina (necessário o comprovante ou a
declaração da Instituição de Ensino)
3. Somente serão aceitos documentos que fornecerem o período em que o aluno se encontra matriculado no 1º semestre de 2016
Haverá, por dia, duas folhas de frequência para serem assinadas pelos alunos: uma na chegada à primeira aula do dia e, a outra,
início da última aula.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino - IDOR
Secretaria de Ensino - Ysabella Guerreiro
Rua Diniz Cordeiro, 30 - Botafogo – Rio de Janeiro - RJ.
Telefone: (21) 3883-6000 - ramal: 2305
E-mail: secretaria.ensino@idor.org
Atendimento: de 2ª-feira à 6ª-feira.
Horário: das 10h às 18h

Faça sua inscrição
Nome Completo *
Nome para crachá *
CPF *
RG *
Selecione sua categoria *

Selecione

Sexo *
CEP *
Endereço *
Número *
Complemento *

Somente números

Bairro *
Cidade *
Telefone *
Celular *
E-mail *
Endereço no qual você irá receber as confirmações de cadastro e de inscrição. Caso o seu provedor possua sistema anti-spam e
você não receba e-mails do IDOR, autorize os recebimentos de contato@idor.org
Repetir E-mail *
Possui necessidades especiais? *

Como você soube do curso? *
Como você soube do evento? *

Site da Rede D’Or São Luiz
Site da Rede D’Or São Luiz

Deseja participar do processo de seleção (prova e entrevista) para estágio remunerado na Emergência do Hospital Copa D’Or? *
Li e concordo com ""

Digite o texto

Digite o texto

Enviar
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