
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 
 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso Teórico-Prático Córnea e Doenças 
Externas – Módulo Básico  
  
Público-alvo: Médicos Oftalmologistas brasileiros ou estrangeiros 

 
Objetivos: Desenvolver melhora na capacitação de atendimento ambulatorial e cirúrgico 
em pacientes com patologias da córnea e doenças externas; participação na realização de 
exames especiais e em projetos de pesquisas. 
 
Local de atuação: Serviço de Oftalmologia 

Número de vagas: 01 vaga 

Carga horária: 480 horas/módulo 
 
Duração prevista: 1 ano (2 módulos 6 meses)  

Investimento: R$ 1.200,00/módulo 

Pré-requisitos: Brasileiros - Título de Especialista em Oftalmologia pelo CBO e/ou MEC; 
      Estrangeiros - Residência médica reconhecido pelo conselho de classe em 
seu país      
 
Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo, entrevista. 

Inscrições através do e-mail: crimolo@hcpa.edu.br 

Prazo para inscrição: 14/12/2018 – envio de Currículo para crimolo@hcpa.edu.br 

 
Entrevistas: 19/12/2018 (8h 30min) 

 

Divulgação do resultado final: 10/01/2018 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino sala 168 1º andar: até 15/02/2019 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 
no Grupo de Ensino sala 168 1º andar do HCPA conforme a documentação conforme a 
Relação de Documentos no verso do Formulário de Inscrição disponível na página 
https://goo.gl/BknKmr  

Início do Curso: 07/03/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

PLANO TEÓRICO  

 

- Discussão de casos do ambulatório de córnea e doenças externas; 

- Discussão de casos clínicos e cirúrgicos, com indicação das diferentes abordagens 

terapêuticas; 

- Discussão de casos clínicos e cirúrgicos, com indicação das diferentes abordagens 

terapêuticas; 

- Discussão de casos clínicos e cirúrgicos, com indicação das diferentes abordagens 

terapêuticas e adaptação de lentes de contato especiais; 

- Reunião científica: Apresentação de artigos científicos, desenvolvimento de cursos 

teóricos de atualização em córnea, doenças externas, catarata e lentes de contato; 

 - Artigo Científico: Orientar em um trabalho científico para publicação.  

 

PLANO PRÁTICO  

 

- Realizar, sob supervisão, atividades cirúrgicas no CCA; 

- Realizar, sob supervisão, o atendimento ambulatorial; 

- Realização de exames complementares na área de córnea (topografia, OCT e 

fotodocumentação);  

- Auxiliar e orientar na adaptação de lentes de contato especiais. 


