
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso de Capacitação em Condução de 

Estudos Clínicos 

 

Público-alvo: Graduados em Administração, Biologia, Biomedicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e outros profissionais graduados 

que tenham interesse nesta área. 

 

Objetivos: Proporcionar aos participantes os conhecimentos teórico-práticos básicos para 

a atuação como assistente de pesquisa clínica, voltada á condução de estudos clínicos 

conforme os padrões institucionais e normas internacionais. 

 

Local de atuação: Grupo de Pesquisa e Pós Graduação 

Número de vagas: 2 turno manhã (8h às 12h) e 2 turno tarde (13h às 17h) 

Carga horária: 480 horas 

Duração prevista: 6 meses  

Investimento: R$ 600,00 (6 parcelas de R$ 100,00) 

Pré-requisitos: Graduação conforme cursos descritos no público-alvo  

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo e entrevista 

Inscrições através do e-mail: l-escritorio-de-projetos@hcpa.edu.br 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 

no Grupo de Ensino, sala 168 – 1º andar do HCPA conforme a relação de documentos 

disponível no verso do Formulário de Inscrição.  

Prazo para inscrição: 13/04/2018  

Entrevistas: 25 a 27/04/2018 

Divulgação da seleção: 04/05/2018 

Entrega da documentação no Grupo de Ensino (sala 168 – 1º andar) até: 11/05/2018 

Início do curso: 04/06/2018 

 

https://www.hcpa.edu.br/downloads/ccom/ensino_piccap_orientacoes/formulario_de_inscricao.pdf


 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

PLANO TEÓRICO: 

 Rotinas de Integração em Pesquisa Clínica: apresentação da equipe, recepção, 

área de coleta e processamento de amostras, perfil de acesso, portfólio de estudos 

e sistemas de padronização documental;  

 Sistematização de atividades: infraestrutura do centro, recebimento do protocolo e 

orçamento do estudo; 

  Aspectos operacionais de um estudo: viabilidade do estudo, racional do estudo, 

plano de recrutamento e seleção, randomização e cegamento, submissão 

plataforma Brasil (WEBGPPG). 

 Treinamentos obrigatórios Matriz de Capacitação;  

 

PLANO PRÁTICO: 

 Treinamento em Boas Práticas Clínicas;  

 Processo de Padronização Documental – Sistema GEO; 

 Treinamentos e elaboração de POP´s da rotina de condução de estudos;  

 Questionário de viabilidade para condução de um estudo; 

 Participação em reunião de equipe de condução de estudos; 

 Participação em rounds semanais protocolo específico;  

 Participante de Pesquisa: processo de consentimento, direitos e deveres, 

agendamento de exames, ressarcimentos de transporte e alimentação, 

agendamentos de visitas, evoluções e notas em prontuário, avaliação de adesão; 

 Projeto para avaliação do cursista: plano de ação na condução de estudo;  

 Monitorização de dados: preenchimento de eCRF, correção de dados e 

acompanhamento do tempo de resposta a questionamentos;  

 Rotinas em pesquisa: planilhas semanais, planilhas de estudos, atividades de 

cegamento;  

 Ferramentas de rotina em pesquisa: formulário de delegação de funções, matriz de 

atividades. 


