EDITAL Nº 006 de 12/09/2018
PROCESSO DE DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO PARA O CURSO INTRODUTÓRIO DE PESQUISA CLÍNICA
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) e o Ministério da Saúde (MS), por intermédio do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), tornam público que estão
abertas as inscrições para candidatos interessados no Curso Introdutório de Pesquisa Clínica, conforme
disposto neste Edital.
INFORMAÇÕES DO CURSO
Curso
Curso Introdutório de Pesquisa Clínica

I.

Edição
2018/1ª Ed.

Objetivo
Disseminar conhecimentos e conceitos básicos da Pesquisa Clínica para estudantes da graduação e
profissionais da área da saúde.

II.

III.

IV.

Modalidade
On-line auto instrucional*
O curso contará com um mediador de fórum para sanar dúvidas.
Programação
Aula
Tema
Aula
Introdução à Pesquisa Clínica
Introdutória
Aula 1
Fases da Pesquisa Clínica
Aula 2
Boas Práticas Clínicas
Aula 3
Bioética e TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)
Aula 4
Sistema Regulatório (Sistema CEP, CONEP, Plataforma Brasil, Anvisa)
Aula 5
Cenários Selecionados em Pesquisa Clínica – Particularidades das pesquisas em:
oncologia, pediatria e vacinas
Aula 6
Carreira Profissional em Pesquisa Clínica

Duração e Carga horária
O curso terá duração de 24/10/2018 até 19/12/2018, com carga horária total de 16 horas.
O curso exige em média, dedicação semanal de 3 horas.

UNEADS – Unidade de Educação a Distância

Edital 006 – Processo Seletivo - Página 1 de 3

V.

Público-alvo
O curso é destinado a estudantes de graduação da área da saúde e profissionais da saúde atuantes ou
não em pesquisa clínica.

VI.

Número de vagas
Serão oferecidas 500 vagas.

VII.

Inscrições
De 12/09/2018 a 09/10/2018, mediante preenchimento da Ficha Cadastral por meio do link:
http://sig.eadhaoc.org.br/processo_seletivo/ficha/pre/2820

Investimento: Gratuito*.
* O curso é financiado por meio de recursos públicos, sendo assim, o aluno se responsabilizará pela
frequência e conclusão do curso mediante compromisso de disponibilidade de dedicação ao longo do
mesmo.
VIII.

Critérios para validação das inscrições:
• Ensino superior completo ou em andamento na área de saúde
• Ensino superior em outra área desde que trabalhe com pesquisa clínica.
• Ordem de inscrição*
*Inscritos pertencentes/vinculados a órgãos e/ou Universidades Públicas terão privilégio no
preenchimento das vagas.

DESCLASSIFICAÇÃO
• Preenchimento incompleto dos dados cadastrais na inscrição;
• Não confirmação do e-mail enviado para o candidato* assim que finalizada a inscrição;
• Participação em cursos do mesmo programa: Capacitação em Pesquisa Clínica e Especialização em
Pesquisa Clínica;
• Inscritos no Curso Intermediário de Pesquisa Clínica.
*Ao finalizar a inscrição o candidato receberá um e-mail para confirmar a inscrição. Esse e-mail tem
validade de 24horas.
IX.

Período de validação das inscrições:
10/10 até 16/10/2018.

X.

Data e local de divulgação do resultado do processo de validação das inscrições:
A partir das 18h (horário de Brasília) do dia 22/10/2018, no seguinte endereço eletrônico:
http://proadi.eadhaoc.org.br/course/view.php?id=281&section=8

XI.

Matrícula
• Os candidatos selecionados receberão um comunicado via e-mail com orientações para acesso ao
ambiente virtual do curso e com as devidas orientações para iniciá-lo;
• Caso o candidato não receba o e-mail de comunicação até 23/10/2018, o mesmo deverá entrar
em contato por meio do endereço eletrônico: contato@eadhaoc.com.br
• A matrícula será efetivada por meio do primeiro acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA e da realização de pelo menos uma aula-atividade do curso;
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XII.

Validade do Processo Seletivo
As vagas oferecidas por este processo seletivo terão validade somente para o Edital 006 de
12/09/2018, não podendo haver aproveitamento para outros processos seletivos.

XIII.

Início das Aulas
24/10/2018

XIV.

Certificação
Será certificado o aluno devidamente matriculado, com frequência (realização de atividades no AVA),
igual ou superior a 75% e com média igual ou superior a 7,0 (Sete) ao final do curso.

XV.
•
•

Coordenação
Prof. Dr. Álvaro Avezum.
Prof. Dra. Juliana A. A. Dominato.

XVI.

Disposições gerais, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz reserva-se o direito de:
• A critério da coordenação do curso, poderá ser prorrogado o período de inscrição e início do
curso;

•
•
•
•

Não abrir o curso havendo algum impedimento de qualquer gênero.
A conclusão do curso introdutório em Pesquisa Clínica poderá ser utilizada como critério
para participação em cursos futuros, oferecidos pela instituição.
Os casos omissos decorrentes da aplicação dessas Normas serão resolvidos pela
Comissão de Seleção e órgãos competentes;
O presente edital entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas às disposições contrárias.

São Paulo, 12 de setembro de 2018.

Ana Paula Pinho
Diretora Responsabilidade Social

Publique-se.
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