
Curso de Capacitação em 
Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo

Curso teórico-prático: 

Duração:  4 módulos (6 meses cada)

Carga horária: 648 horas/módulo

Público-alvo: Médicos com Título de especialista em oftalmologia ou Certificado de Residência 
Médica ou Especialização em Oftalmologia
Inscrição:  de 23/01 a 27/01  - Envio de Curriculum Vitae para: gueckert@hcpa.edu.br 

Prova presencial: 31/01 às 13:30h e entrevista após a prova 

Envio pela área dos nomes e e-mail dos selecionados à Diretoria de Ensino: 23/02/2023
Divulgação da seleção: 24/02/2023 e liberação do link da plataforma Solis GE

aos candidatos selecionados, inscrição e envio dos documentos até 02/03/2023

Início do curso: 15/03/2023

Informações: http://www.hcpa.edu.br, menu Ensino, link “Aperfeiçoamento 
profissional – Piccap - “ Cursos com inscrições abertas”; ou pelo endereço de e-mail 
acima.
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Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional - PICCAP 

 
Processo de seleção para ingresso no Curso de Capacitação em Oftalmologia Pediátrica e 

Estrabismo 

 
Público-alvo: Médicos 

 
Objetivos: Capacitar profissionais, clínicas e cirurgicamente, para o atendimento de pacientes com 

patologias oculares relacionadas à infância e ao estrabismo. 

 
Local de atuação: Serviço de Oftalmologia 

 
Número de vagas: 01 

Carga horária: 648 horas por módulo 

Duração prevista: 2 anos - 4 módulos 

Investimento: R$ 1.800,00 por módulo 

Pré-requisitos: Título de especialista em oftalmologia ou Certificado de Residência Médica ou 

Especialização em Oftalmologia. 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo, Entrevista e prova. 

Atenção: enviar currículo no momento da inscrição. 

 

 
Período de Inscrição: 23/01 a 27/01 

Inscrições através do e-mail: Envio do currículo e carta de recomendação para 

gueckert@hcpa.edu.br 

Prova presencial: 31/01 às 13:30h e entrevista após a prova 

Envio do nome dos selecionados ao Gens: 23/02/2023 

Divulgação dos candidatos selecionados: 24/02/2023 

Documentos necessários para matrícula: A Relação de Documentos para Alunos 

Selecionados encontra-se na página https://www.hcpa.edu.br/ensino. Após a seleção, 
será disponibilizado aos candidatos selecionados o link da plataforma Solis GE onde 
deverão enviar os documentos. 

mailto:gueckert@hcpa.edu.br
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PROGRAMA DO CURSO: 
 

PLANO TEÓRICO 
 
- Reuniões clínicas no Setor de Oftalmologia Pediátrica e estrabismo no Serviço de Oftalmologia. 

 
 

PLANO PRÁTICO 
 
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão: 

 
- Atendimento de pacientes em ambulatórios especializados em oftalmologia pediátrica e estrabismo; 
- Acompanhar sessões de fotocoagulação com laser em recém-nascidos acometidos por retinopatia da 
prematuridade; 
- Participação de cirurgias no Centro Cirúrgico Ambulatorial: realização de cirurgias de correção de 
estrabismos horizontais comitantes, acompanhar as demais cirurgias de correções de outros estrabismos, 
acompanhar as cirurgias de catarata congênita. 


