CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DERMATOLOGIA – MODULAR
VOLTA REDONDA

O presente Edital tem por finalidade informar aos interessados sobre o processo seletivo para o ingresso às novas turmas do
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DERMATOLOGIA – MODULAR – VOLTA REDONDA, com início no primeiro
semestre de 2020.

MOTIVOS PARA ESTUDAR DERMATOLOGIA NO INSTITUTO IMS:
✓ Corpo docente qualificado, com ampla experiência acadêmica, sendo especialistas, mestres e doutores na área;
✓ Conteúdo programático diferenciado, com as atualizações necessárias, de acordo com a demanda do mercado e
equipamentos de ponta;
✓ Aulas práticas nos finais de semana, com diversos ambulatórios específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirurgia Dermatológica
Cosmiatria
Dermatologia Clínica
Psoríase
Dermatoscopia
Alergia e Imunologia
Unha
Tricologia
Hanseníase

✓ Mais de 8 mil médicos pós-graduados (dentre eles brasileiros e estrangeiros) e;
✓ Alto índice de aprovação nos Exames para obtenção do Título de Especialista em Dermatologia.
OBJETIVO:
✓ Qualificar o aluno:
• na prática da Dermatologia clínica, cirúrgica e cosmiátrica, visando o aprimoramento profissional;
• a utilizar e interpretar métodos de diagnósticos frequentemente utilizados e;
• estimular as atividades de pesquisa clínica e laboratorial.

DATA DE INÍCIOCURSO:
✓ 07 de fevereiro de 2020.
DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA:
✓ Curso ministrado em 36 meses, através de aulas teóricas e práticas em dois finais de semana por mês (sexta, sábado e
domingo), com carga horária total de 2.880 horas.
LOCAL DAS AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS:
✓ Rua Vinte e Cinco A, 23 – Edifício CBS - Sala 502, 503, 506 e 510
Vila Santa Cecília – Volta Redonda/RJ.
CERTIFICAÇÃO OBTIDA:
✓ Certificado de conclusão de pós-graduação lato sensu em Dermatologia (Portaria MEC nº 1540, publicada em
04/10/2000).
PRÉ-REQUISITO:
✓ Possuir Diploma de conclusão de graduação em Medicina, emitido por Instituição de Ensino Superior devidamente
reconhecida pelo Ministério da Educação ou em Instituição de Ensino Superior localizada no exterior, cujo respectivo
Diploma tenha sido traduzido por profissional com fé pública e;
✓ Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).
VALOR DO INVESTIMENTO:
✓ Inscrição de R$ 1.020,00* + 36 parcelas (cheques) de R$ 2.500,00**.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
✓
✓
✓
✓

1 cópia do CRM;
1 cópia (frente e verso) do Diploma de graduação em Medicina;
1 cópia do comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) e;
1 foto 3 X 4.

COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO:
✓ A taxa de inscrição deve ser depositada na conta cujos dados seguem abaixo***:
• Banco Bradesco (Banco nº 237);
Agência: 2545;
Conta Corrente: 12825-2 (em nome de INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE CNPJ: 11.217.659/0001-10).
✓ Enviar o comprovante do pagamento da inscrição via e-mail (contato@institutoims.com.br) ou via whatsapp: (24) 999403015, informando: o curso eleito; nome completo; número do RG; número do CPF; número de CRM; data de nascimento;
naturalidade (Estado e Cidade); telefone de contato; e-mail de contato e endereço completo (contendo CEP, bairro,
Cidade e Estado);
* Ver política de desconto no nosso site.
** O preço da parcela NÃO sofrerá reajuste durante a realização do curso.
***Não há devolução do valor referente à taxa de inscrição, exceto se não formar turma.

✓ Somente após o depósito da inscrição e o consequente envio do comprovante, devidamente identificado nos termos
acima, que terá o candidato a sua vaga garantida e;
✓ A efetivação da matrícula do candidato dar-se-á somente após a assinatura do contrato de prestação de serviços
educacionais com a entrega imediata dos cheques referentes ao pagamento das mensalidades.
COMO EFETUAR O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES:
✓ O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO CURSO SÃO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE CHEQUES;
✓ Todos os cheques deverão ser entregues quando da assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais;
✓ A data de compensação do cheque referente à primeira mensalidade, será a data equivalente ao 1° dia de aula do curso
em tela, e para as demais mensalidades, as datas de compensação dos cheques serão para os meses subsequentes,
podendo o candidato escolher um dos seguintes dias: 05, 10 ou 15, exclusivamente;
✓ O valor total do curso não sofrerá alteração, mesmo quando da efetivação da matrícula após o início das aulas. No
entanto, o pagamento das mensalidades será efetivado em parcelas equivalentes ao número de meses restantes ao
tempo da matrícula e;
✓ Para pagamento com cheques de terceiros, consultar previamente as condições para aceite através do e-mail:
contato@institutoims.com.br ou pelos telefones (24) 3343-3015.
INFORMAÇÕES GERAIS:
✓ Para ser aprovado, além da necessidade da obtenção da média através de avaliações (por meio de provas presenciais e
online (educação médica continuada); apresentação de trabalhos científicos e entrega obrigatória de Monografia ao final
do curso), deverá o aluno obter 75% de assiduidade em todas as matérias.
✓ A avaliação é obrigatória em todas as disciplinas, sendo realizadas no final de cada ano letivo, cuja média mínima de
aprovação deverá ser igual ou superior a 7,0.
✓ As novas turmas somente terão início com o número mínimo de 15 alunos;
✓ Caso esse número mínimo de alunos não seja atingido, tem o INSTITUTO IMS o direito de postergar o início das aulas,
sendo os alunos já matriculados devidamente informados;
✓ A confirmação de início da turma se dará em até 15 dias antes do início programado, através do contato telefônico e/ou
de e-mail informados na ficha de inscrição;
✓ Por motivos operacionais, caso seja necessário, tem o INSTITUTO IMS o direito de alterar datas, locais e
conteúdos programáticos durante o decorrer do curso e;
✓ Fica a critério da Instituição determinar o número mínimo de vagas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
✓ As matérias a serem abordadas durante o curso são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acne vulgar e Acneinformes
Aftose oral recorrente e Quelites
Amioloidose
Balanites e Balanopostites
Bases da terapêutica dermatológica
Bioestatística
Bioética
Colagenoses
Dermatopatologia básica
Dermatoses na infância
Dermatoses neutrofilicas
Dermatoses pruginiosas: pruridos e prurigos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dermatoses pustulares
Disceratoses e Ceratodermias
Discromias
Dislipidoses – Xantomas
Distribuição topográficas e etárias das doenças dermatológicas
Doenças bacterianas
Doenças granulomatosas infecciosas e não infecciosas
Doenças sexualmente transmissíveis
Doenças vesicobolhosas autoimunes
Eczemas
Eritemas
Estruturas e funções da pele
Farmacodermias
Fotodermatoses
Ictioses
Líquen plano e erupções liquenoides
Manifestações cutâneas da doença sistêmicas
Metodologia de pesquisa
Micobacterioses
Micoses profundas (infecções fúngicas invasivas)
Micoses superficiais
Nevos e melanomas
Psicodermatoses
Psoríase e outras doenças eritemato – Descamativas
Recursos diagnósticos básicos
Saúde bucal e Doenças Inflamatórias
Terapia fotodinâmica (PDT): aplicações clínicas
Tumores benignos
Tumores malignos
Tumores malignos não melanoma
Tumores pré-malignos
Urticaria
Verrugas virais
Viroses (dermatoviroreses)
Zooparasitoses (dermatozooparasitoses)

Quando da matrícula, declara o candidato que está de pleno acordo com as condições expressas no presente Edital.

MAIS INFORMAÇÕES
Entre em contato
E-mail: contato@institutoims.com.br
Telefone: (24) 3343-3015
Whatsapp: (24) 99940-3015

