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ESTÁGIO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REPRODUÇÃO HUMANA 
 
   De ordem do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina do ABC, Prof. Dr. Adilson 
Casemiro Pires, ficam abertas as inscrições para o Exame de Seleção ao Estágio de Especialização 

em Reprodução Humana com duração de 01 ano (03 vagas) desta Faculdade, do dia 23/11/2017 
à 29/01/2018, carga horária de 28 horas semanais. 
 

O curso de especialização em reprodução humana tem como objetivo promover a 
formação clinica em reprodução humana, qualificando o profissional para atuar na área.  Tendo 
como objetivos específicos: 

 Fornecer embasamento teórico-prático para condução de casos clínicos de infertilidade 
envolvendo desde o diagnostico até o tratamento de casais com infertilidade conjugal 

 Oferecer vivência em condução de casos de reprodução assistida, desde a estimulação 
ovariana com medicações específicas até a realização dos procedimentos de baixa 
complexidade como a inseminação intrauterina; e alta complexidade, como a punção 
ovariana e transferência embrionária na fertilização in vitro. 

 Oferecer noções práticas em ultrasssonografia transvaginal para do monitoramento do 
desenvolvimento folicular e identificação de doenças próprias da idade reprodutiva, 
como cistos anexiais, miomas uterinos, etc.  

 Oferecer conhecimento de situações adversas em reprodução assistida como falha de 
indução da ovulação, síndrome do hiperestímulo ovariano, falência ovariana e falha de 
implantação embrionária 

 Propiciar participação em discussões científicas de atualização. 
 Oferecer conhecimento básico em genética reprodutiva 
 Propiciar noções básicas sobre o funcionamento dos laboratórios de andrologia e 

embriologia. 
 Oferecer noções básicas em endoscopia ginecológia direcionada para os casos de 

infertilidade. 
 
Inscrições: Setor de Pós-Graduação e Residência Médica da Faculdade: (Prédio CEPES 1º Andar) 
Horário: 08H00 às 16H30, de segunda à sexta-feira. 
Av. Príncipe de Gales, 821 - Vila Príncipe de Gales, Santo André, SP. 

 

Taxa de Inscrição: Efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 670,00 (Seiscentos e setenta 
reais) com cartão de crédito ou débito no Departamento Financeiro da Faculdade de Medicina do 
ABC (HORÁRIO – 08h00 ás 16:30), ou optar pelo depósito IDENTIFICADO através do banco 
SANTANDER – Agência: 0110 – Conta Corrente: 13-001661-0 – FAVORECIDO: Fundação do ABC 
até a data limite das inscrições. 
 
PRÉ-REQUISITOS: Diploma Médico e Comprovação de 03 anos de Residência Médica na Área 
Básica de Obstétrica e Ginecologia ou Titulo de Especialista ou Estágio equivalente à Residência 
Medica em Obstetrícia e Ginecologia. 
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- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 

 01 (uma) foto 3x4; 
 Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição (670,00 R$); 
 Xerox autenticado do diploma ou comprovante da graduação em Medicina (FRENTE E 

VERSO); 
 Xerox autenticado de Pré-requisito comprovante de 03 anos de Residência Médica na Área 

Básica de Obstétrica e Ginecologia ou Titulo de Especialista ou Estágio equivalente à 
Residência Medica em Obstetrícia e Ginecologia; 

 Xerox simples, RG, CPF, TITULO DE ELEITOR e CRM; 
 Ficha de inscrição devidamente assinada; 
 Currículo vitae; 
 Procuração reconhecida por cartório de for realizada por terceiros; 

 
 
Vagas: As vagas serão em número de 03 (três) 
Duração: Duração de 01 (um) ano 
Seleção: Entrevista e Análise Curricular 08/02/2018 ás 10:00 (chegar 30min antes)  

Local: (a ser definido próximo a data da entrevista) 

Resultado da Seleção: 15/02/2018.  

Inicio das atividades: 05/03/2017. 

 

Matrículas: Deverão ser efetuadas até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado final das 

8h00 as 18h00. 

 
Os candidatos inscritos assumem o compromisso de aceitar os regulamentos da Pós-Graduação da 
Faculdade de Medicina do ABC, bem como o Programa a ser desenvolvido junto aos serviços e às 
normas do setor de Reprodução Humana. 
Uma cópia do Edital e Requerimento de inscrição, bem como comprovante para pagamento da taxa 
de inscrição, encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Pós-Graduação da FMABC. 
 
 
          Prof. Dr. Adilson Casemiro Pires                                                              Profa. Dra. Fabia Lima Vilarino 

Diretor da Faculdade de Medicina do ABC                   Coordenadora do Estágio de Reprodução Humana 

Faculdade de Medicina do ABC 

 
                                                                                     

Prof. Dr. Caio Parente Barbosa 
Coordenador Geral de Pós Graduação, 

Pesquisa e Inovação da Faculdade de Medicina do ABC 
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