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PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Unidade Dias e Horários Período 

Paulista 

 
Sextas-feiras, das  h às 2 h, e 

sábados, das 8h às 17h 
Durante 3 meses as aulas 

serão quinzenais e depois uma 
vez por mês. 

 
 

Fevereiro de 201  a  
Dezembro de 201  

 

Sobre o Curso 
As áreas de urgência e emergência dos hospitais são extremamente complexas. Atuar em um 
ambiente como esses requer atualização constante e conhecimento multidisciplinar. A pós-
graduação em Medicina de Urgência e Emergência traz ao aluno a possibilidade de conhecer 
mais a fundo os novos protocolos estabelecidos no Brasil e no mundo nessa área. Os médicos 
têm a oportunidade de participar de atividades no Centro de Simulação Realística do Hospital 
Israelita Albert Einstein, bem como acompanhar o dia a dia de outros setores da instituição. 

Coordenação 

Antonio Sergio de Santis Andrade Lopes 
Médico graduado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Residência em Clínica Médica pela 
Escola Paulista de Medicina (EPM-UNIFESP) Residência em Cardiologia pelo Instituto do Coração (INCOR) 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) Médico 
assistente da Unidade Clínica de Valvopatias do Instituto do Coração (INCOR) do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Médio cardiologista da Unidade de 
Pronto Atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). 
Fale com o coordenador: antonio.slopes@einstein.br 
 
Miguel Angelo de Goes Junior 
Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos (1998), residência médica 
em clínica (2000-2001) e nefrologia (2001-2003) pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
mestrado em Medicina (Nefrologia) pela UNIFESP (2006) e doutorado em Medicina (Nefrologia) pela 
UNIFESP (2012). Atualmente atua no ensino para o 4º e 5º ano de medicina da UNIFESP, médico 
nefrologista da Fundação Oswaldo Ramos, médico plantonista de Clínica do Pronto Atendimento (PA) da 
Unidade Avançada do Hospital Israelita Albert Einstein. É coordenador médico do curso de pós-graduação 
lato-sensu de Emergências Médicas do Hospital Israelita Albert Einstein. Atuando principalmente nos 
seguintes temas: insuficiência renal aguda, doença renal crônica e diálise.  
Fale com o coordenador: miguel.junior2@einstein.br  
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Programa e Metodologia 

O curso de especialização em Medicina de Urgência e Emergência tem duração de 11 meses, 

com aulas teórico-práticas. A parte prática consiste em estágios em plantões em Sala de 

Emergência e Unidade de Terapia Intensiva, entre outros, além do Centro de Simulação 

Realística. As datas dos plantões do estágio serão definidas no início do curso.  

> Para a turma realizada aos finais de semana estão previstas até 20% de atividades não 

presenciais. 

 

 

 Cardiologia (   horas) 

 Neurologia e Pneumologia (46 horas)  

 Cirurgia Geral (42 horas)  

 Temas Gerais (131 horas)  

 Metodologia Científica (16 horas) 

 Estágio Prático: 60 horas (plantões na Unidade de Pronto Atendimento) 

 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): 60 horas 

Diferenciais 

 

Objetivos 

Conteúdo 

 Disciplinas baseadas em protocolos, conforme diretrizes nacionais e internacionais; 

 Corpo Docente especializado e com grande experiência; 

 Aulas práticas no Centro de Simulação Realística. 

 

Ao final do curso, o aluno estará apto a: 

 reconhecer os aspectos técnico-científicos em relação aos principais temas de Medicina 

de Urgência e Emergência; 

 aplicar raciocínio crítico no diagnóstico e no tratamento, privilegiando o enfoque 

humanístico e comportamental.  

 

 



  
 

Investimento 

Os candidatos aprovados no processo seletivo que efetivarem a matrícula até           , 

recebem  % de desconto nas parcelas do curso. Aqueles que efetivarem até 16/12/2016 

recebem 3% de desconto nas parcelas do curso.  

 

Matrículas 
Até 

           

De 15/10/2016 

a 16/12/2016 

A partir de 

         

Com desconto de  % nas 
parcelas 

15 x R$          
OU 

24 X R$          
-- -- 

Com desconto de 3% nas 
parcelas -- 

15 x R$          
OU 

24 X R$          

-- 

Sem desconto -- -- 
15 x R$          

OU 
24 X R$          

À vista 1 x R$             x R$           
1 x R$           

 

A quem se destina 

Médicos que tenham interesse em atuar em Urgência e Emergência ou médicos que já atuam 
em Urgência e Emergência e querem aprimorar seu conhecimento. 
 

Qualificação obtida 

Ao fim do curso, o aluno receberá o certificado de Pós-graduação Lato Sensu em Medicina de 

Urgência e Emergência. 

 

 

 

 



  
 

Etapas do Processo Seletivo 

 

1° Processo Seletivo – Inscrições até 

           

( % de desconto nas parcelas do curso) 

 
Para garantir os  % de desconto nas parcelas do curso, será necessário concluir todas as etapas 
até o limite das datas abaixo. Após estas datas não será concedido o desconto, caso o candidato 
seja aprovado.  

 

ETAPAS: 

1. Inscrição até 30/09/2016 
2. Entrevista até 05/10/2016 
3. Resultado no dia           , a partir das 17h 
4. Matrícula até           . 

 

DETALHAMENTO DAS ETAPAS: 

1. Inscrição:  
Até 30/09/2016 concluir a inscrição, que consiste em: 

 Preencher a ficha de inscrição, exibida no site ao clicar no botão de inscrição 

 Efetuar o pagamento do boleto da taxa de inscrição 

 Responder o questionário on-line, que será enviado por e-mail após o 
preenchimento da ficha da inscrição 

 
2. Entrevista:  

Após completar as etapas acima, entraremos em contato por telefone para 
agendar a entrevista.  

 
3. Divulgação do resultado:  

Após a entrevista, o candidato receberá o resultado por e-mail em até 15 dias 
úteis*. A lista completa dos aprovados será publicada em nosso site no dia 
10/10/2016, a partir das 17h. 
 
*Se aprovado, o candidato receberá neste e-mail o link para impressão do boleto 
e o Contrato de Prestação de Serviços, para efetivação da matrícula. 

 
4. Matrícula: 

Para garantir o desconto de 5% nas parcelas do curso, a matrícula deverá ser 
realizada até o dia 14/10/2016. A matrícula consiste em: 



  
 

 

 Pagamento do boleto bancário de matrícula enviado por e-mail 

 Entrega dos documentos de matrícula: presencialmente, na Unidade 
Paulista, ou postado via SEDEX até 14/10/16 para: 

 
Secretaria Acadêmica  
Av. Prof. Francisco Morato, 4.293 - Butantã  
CEP: 05521-200 - São Paulo - SP 
A/C.: Pós-graduação 
 

 ° Processo Seletivo – Inscrições até 

           

(3% de desconto nas parcelas do curso) 

 
Para garantir os 3% de desconto nas parcelas do curso, será necessário concluir todas as etapas 
até o limite das datas abaixo. Após estas datas não será concedido o desconto, caso o candidato 
seja aprovado.  

 

ETAPAS: 

1. Inscrição até 30/11/2016 
2. Entrevista até 07/12/2016 
3. Resultado no dia           , a partir das 17h 
4. Matrícula até           . 

 

DETALHAMENTO DAS ETAPAS: 

1. Inscrição:  
Até 30/11/2016 concluir a inscrição, que consiste em: 

 Preencher a ficha de inscrição, exibida no site ao clicar no botão de inscrição 

 Efetuar o pagamento do boleto da taxa de inscrição 

 Responder o questionário on-line, que será enviado por e-mail após o 
preenchimento da ficha da inscrição 

 
2. Entrevista:  

Após completar as etapas acima, entraremos em contato por telefone para 
agendar a entrevista.  

 
3. Divulgação do resultado:  

Após a entrevista, o candidato receberá o resultado por e-mail em até 15 dias 
úteis*. A lista completa dos aprovados será publicada em nosso site no dia 
12/12/2016, a partir das 17h. 



  
 

 
*Se aprovado, o candidato receberá neste e-mail o link para impressão do boleto 
e o Contrato de Prestação de Serviços, para efetivação da matricula. 

 
4. Matrícula: 

Para garantir o desconto de 3% nas parcelas do curso, a matrícula deverá ser 
realizada até o dia 16/12/2016. A matrícula consiste em: 
 

 Pagamento do boleto bancário de matrícula enviado por e-mail 

 Entrega dos documentos de matrícula: presencialmente, na Unidade 
Paulista, ou postado via SEDEX até 16/12/16 para: 

 
Secretaria Acadêmica  
Av. Prof. Francisco Morato, 4.293 - Butantã  
CEP: 05521-200 - São Paulo - SP 
A/C.: Pós-graduação 
 

 

 ° Processo Seletivo – Inscrições até 

           

(sem desconto nas parcelas do curso) 

 

 

ETAPAS: 

 

1. Inscrição até 23/01/2017 
2. Entrevista até 28/01/2017 
3. Resultado no dia           , a partir das 17h 
4. Matrícula até            

 

DETALHAMENTO DAS ETAPAS: 

 

1. Inscrição:  
Até 23/01/2017 concluir a inscrição, que consiste em: 

 Preencher a ficha de inscrição, exibida no site ao clicar no botão de inscrição 

 Efetuar o pagamento do boleto da taxa de inscrição 

 Responder o questionário on-line, que será enviado por e-mail após o 
preenchimento da ficha da inscrição 



  
 

 
2. Entrevista:  

Após completar as etapas acima, entraremos em contato por telefone para 
agendar a entrevista.  

 
3. Divulgação do resultado:  

Após a entrevista, o candidato receberá o resultado por e-mail em até 15 dias 
úteis*. A lista completa dos aprovados será publicada em nosso site no dia 
31/01/2017, a partir das 17h. 
 
*Se aprovado, o candidato receberá neste e-mail o link para impressão do boleto 
e o Contrato de Prestação de Serviços, para efetivação da matricula. 

 
4. Matrícula: 

A matricula deverá ser realizada até o dia 03/02/2017. A matrícula consiste em: 
 

 Pagamento do boleto bancário de matrícula enviado por e-mail 

 Entrega dos documentos de matrícula: presencialmente, na Unidade 
Paulista, ou postado via SEDEX até 11/02/2017 para: 

 
Secretaria Acadêmica  
Av. Prof. Francisco Morato, 4.293 - Butantã  
CEP: 05521-200 - São Paulo - SP 
A/C.: Pós-graduação 
 

 

 
 

 

Matrícula 

 

• Diploma de Graduação (cópia autenticada) 

Se recém-formado: o candidato poderá apresentar a Declaração de Conclusão, 
fornecida pela instituição (original ou cópia autenticada) 

• RG e CPF ou CNH atual (cópia simples) 

    Se estrangeiro: RNE (cópia simples) 
•   foto 3x  
• Contrato de Prestação de Serviços (duas vias assinadas no campo Contratante) 

 

 

 



   
 

Cronograma de aulas 
 

Calendário 2017/2017   

Pós-Graduação em Medicina em Urgência e Emergência 

Sexta-feira das 08h às 22h e sábado das 8h às 17h - durante  três meses a 
aula será quinzenal  e depois um encontro mensal 

      

Data Mês Unidade 

   fevereiro Paulista 

   fevereiro Paulista 

   março Paulista 

   março Paulista 

   março Paulista 

   março Paulista 

  abril Paulista 

  abril Paulista 

   abril Paulista 

   abril Paulista 

   maio Paulista 

   maio Paulista 

   maio Paulista 

   maio Paulista 

  junho Paulista 

   junho Paulista 

   julho Paulista 

   julho Paulista 

   agosto Paulista 

   agosto Paulista 

   setembro Paulista 

   setembro Paulista 

   outubro Paulista 

   outubro Paulista 

   novembro Paulista 

   novembro Paulista 

  dezembro Paulista 

  dezembro Paulista 

   janeiro Paulista 

   janeiro Paulista 

 

 

 


