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APRESENTAÇÃO
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP, foi criado com o
compromisso de também prestar ensino da melhor qualidade na área de saúde, para que a
nossa sociedade, em especial as camadas populacionais mais necessitadas, pudessem
contar com recursos humanos adequados na promoção, prevenção e recuperação da
saúde e na formulação de políticas de saúde.
O IMIP desde a sua fundação em 13 de junho de 1960, teve na sua ata original como
missão: “Assistir à família carente, dentro das melhores normas científicas, devendo
dispor, ainda, de equipamentos necessários para pesquisas atinentes às condições
socioeconômicas da família nordestina e à prioritária atenção aos programas de
formação de pessoal da área de saúde”.
Nos anos 60, os programas de ensino do IMIP eram exclusivos à área da criança e
aos profissionais da área médica e de enfermagem. Após 62 anos, o crescimento e
fortalecimento do IMIP, possibilitam, hoje, o desenvolvimento de inúmeros programas de
ensino, nas áreas de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu e, abrangendo
outras profissões da área da saúde e ampliando o olhar para todas as áreas da saúde da
criança, da mulher e da família em geral. Conta com parcerias nacionais e internacionais
buscando promover soluções para os diversos problemas epidemiológicos que afetam os
mais carentes.
Atualmente, o IMIP conta com profissionais educadores, entre mestres e doutores,
que possibilitam a formação de mais de 3 mil alunos/ano. Para que isso seja possível, o
IMIP dispõe do maior complexo hospitalar da região norte-nordeste do país – No que diz
respeito às nossas práticas pedagógicas temos publicado anualmente o nosso Programa de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
Nosso intento é divulgar as atividades propostas pelo IMIP a todos aqueles que
desejam participar dos nossos processos de ensino/aprendizagem.
Registramos aqui os agradecimentos do IMIP a todos que emprestam a força de seu
talento para que esse programa de ensino possa ser cumprido.
Sejam todos bem vindos!
Silvia Rissin
Presidente do IMIP

SOBRE O IMIP
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) é uma entidade
privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública Municipal, Estadual e Federal. Fundado
em 1960, por um grupo de humanistas, liderados pelo médico pediatra e professor
Fernando Figueira, o IMIP mantém, de forma basilar, a responsabilidade de prover
assistência, atuar na formação de profissionais de saúde e ensino e fomentar pesquisas,
além de gerar mecanismos de relação com a sociedade através dos seus programas de
extensão.
Esse quarteto, composto por assistência, ensino, pesquisa e extensão, embora,
muitas vezes divididos entre si por questões administrativas e organizacionais, encontra,
aqui no IMIP, uma relação harmônica e sinérgica, criando mecanismos de sustentabilidade
entre suas diferentes áreas de atuação reforçando o valor global que a Instituição oferece
para a sociedade.
Embora localizado fisicamente em Recife, no Nordeste Brasileiro, há tempo que o
IMIP ultrapassou as fronteiras geográficas locais e ganhou notoriedade nacional e
internacional pelas grandes contribuições para o desenvolvimento de mecanismos
igualitários, integrais e universais na prestação de serviços de saúde, educação e produção
científica.
Gigante na assistência, reconhecido como o maior hospital filantrópico 100% SUS do
Brasil, com mais de 1.000 leitos, dentre estes, tem uma estrutura técnica e humana capaz
de oferecer uma enorme variabilidade de especialidades, incluindo aquelas de alta
complexidade, sendo referência loco-regional e verdadeiro ponto de romaria de doentes
oriundos dos mais distantes rincões do Nordeste e do Brasil em busca de tratamentos
oferecidos pelo IMIP.
Com mesma pujança, os números do ensino são superlativos. O conceito tão
difundido de Hospital-Escola poderia muito bem ser invertido – nominando, na verdade,
como uma grande Escola, dentro de um Hospital. Com mais de 3.000 alunos, regularmente
matriculados em diferentes programas, abrangendo desde o ensino técnico, a graduação
com mais de 2.000 alunos em diferentes áreas de interesse da saúde, os 48 programas de
residência médica (357 alunos) e 19 programas uni e multiprofissional (234 alunos), bem
como os 04 programas de pós-graduação Stricto-Sensu (200 alunos), com seus mestrados,
doutorados e pós-doutorados, além de dos cursos de estágios em regime de residência,
cursos de atualização e de aperfeiçoamento.
Para tal, uma forte estrutura de governança que é capitaneada pela Diretoria de
Ensino, estruturas de apoio oferecem múltiplos serviços, como a Secretaria Acadêmica,
que tem como objetivo, realizar com presteza e eficácia todos os procedimentos que
envolvem o controle e o registro acadêmico, assim como atender e orientar os discentes e
docentes desta instituição. Conta-se também com o serviço da Biblioteca Ana Bove,
dispondo de estrutura física com amplos salões e salas para estudo em grupo e individual,
oferta de acesso à Internet cabeada e wireless, acervo físico e digital especializado em
saúde, contando com acesso remoto, via CAFe, à coleção do Portal de Periódicos da Capes,
o Núcleo de Inteligência de Mercado, criado para contribuir estrategicamente a partir do
processo de busca, seleção, análise e aplicação de dados e informações essenciais para

mapear preferências dos consumidores, identificar oportunidades de atuação, gerar leads
qualificados e desenvolver produtos digitais em consonância com as demandas do IMIP e
de mercado. Produtos digitais como cursos e programas de formação (presencial, online
ou híbrida), vídeos educacionais, E-books, podcasts e produtos técnicos em geral
Marketing para produtos educacionais, Marketing de conteúdo, Endomarketing dos
produtos de educação Soluções estratégicas para tomada de decisão).
Sob o comando da Diretoria de Pesquisa pesa a responsabilidade de gerir a
produção científica da instituição. O perfil da pesquisa institucional tem buscado forte
alinhamento com as tendências das grandes escolas globais de saúde, que buscam
diminuir o espaço entre a academia e a assistência básica. Da mesma forma que muito se
estimula pesquisas epidemiológicas que tanto ajudam a que conheçamos, cada vez mais, o
perfil da população que é atendida nessa casa ou na nossa região, o IMIP vem se
destacando no desenvolvimento de estudos avançados em temas pertinentes a ciência
molecular, onco-genética e proteonômica. A convivência entre o tradicional e o disruptivo
é benéfica e forte indutor de potencialidades entre os diversos grupos de pesquisas
albergados na estrutura
Duas coordenações compõem o plano tático-operacional da Diretoria de Pesquisa –
a Coordenação de Estudos Clínicos (CEC) e a Coordenação de Pesquisa Acadêmica e
Translacional (CPAT).
A CEC gere o Centro de Pesquisa Clínica (CPC) (O Centro de Pesquisa Clínica do IMIP
(CPC-IMIP) promove o desenvolvimento de estudos clínicos, de acordo com as etapas
descritas no protocolo e com os princípios das Boas Práticas Clínicas, conduz com rigor
ético e científico pesquisas clínicas patrocinadas pela indústria farmacêutica nacional e
internacional e por entidades públicas e privadas.
A CPAT coordena o Laboratório de Pesquisa Translacional e o Biobanco e o
Laboratório de Pesquisa possui infraestrutura para pesquisa básica e aplicada com
plataformas tecnológicas compartilhadas, de caráter multiusuário, a fim de prestar apoio
às pesquisas translacionais dos diversos grupos de pesquisadores
A Instituição não se furta de sua responsabilidade de colaborar com os
pesquisadores – sejam aqueles iniciantes ou mesmo os mais experientes, portanto oferece
o Núcleo de Apoio ao Pesquisador (NAP) que, dentre outras responsabilidades de suporte
técnico e administrativo aos pesquisadores no desenvolvimento de pesquisa, além da
divulgação de oportunidades de chamadas e editais para pesquisa.
Como importante ator promotor de conhecimento, não apenas institucional, mas
buscando consolidar seu relevante papel científico, o IMIP promove a RBSMI que é
certificada e indexada na base Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Scopus com um
índice H no nível 20. No ranking Qualis Capes é classificada com o B1 na área de saúde
coletiva e enfermagem; B2 em educação física e psicologia; e B3 em medicina I, II e III e
nutrição.
Como grande desafio para esse início de jornada, IMIP se propõe, a fortalecer ainda
mais a sua presença nos campos de Ensino e Pesquisa e acompanhar a grande disrupção
tecnológica que acompanha essas áreas, sempre alicerçado nos sólidos conceitos éticos e
pedagógicos-acadêmicos que reinam da instituição.

A busca em alcançar essa fronteira se faz, ainda mais necessária nesse momento,
onde se discute, globalmente como se ensina e como se aprende e o forte papel das
tecnologias de comunicação nesse ambiente.
Linhas de pesquisa em ciência de dados, big-data, inteligência artificial e suas
aplicabilidades para a saúde devem ser desenvolvidas, atrelando mais conhecimento e
racionalidade nas tomadas de decisões no tocante a doenças, bem como a questões de
saúde populacional em grande escala.
Há um forte entendimento que redes colaborativas com outros grandes centros de
pesquisa é um caminho necessário para a consolidação e fixação de pesquisas e
pesquisadores dentro da Instituição, permitindo um intercâmbio de tecnologias,
dispositivos e conhecimento.
A inserção de processos digitais de ensino, incluindo modalidades de ensino a
distância (EAD), síncrono ou não-síncrono, adicionando técnicas consagradas em simulação
realística, culminando com a prática no “mundo real” fazem parte do processo de
desenvolvimento de um outro patamar de educação em saúde, inclusive com foco no
desenvolvimento de habilidade não apenas técnicas mas o estímulo as chamadas people
skills, prevendo a formação de um profissional mais crítico, visionário e sensível aos
anseios da sociedade que ele busca servir.
Por fim, é um grande prazer e responsabilidade para todos que compõem o IMIP,
principalmente para o time da Superintendência de Ensino e Pesquisa, oferecer à
sociedade o Programa de Ensino e Pesquisa do IMIP 2022 – produção, essa, que é fruto de
uma história de 61 anos de existência que sempre traz inspiração para seja possível
continuar lutando por um mundo com oportunidades de desenvolvimento técnicocientífico para todos, onde o acesso a saúde e educação, de qualidade, seja uma rotina e
não uma exceção.
Bem vindos a mais uma jornada de aprendizado, colaboração e enriquecimento
pessoal – o IMIP está muito feliz em tê-los aqui.
Fernando Augusto Marinho dos Santos Figueira
Superintendência de Ensino e Pesquisa do IMIP.
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GRADUAÇÃO
Coordenadora Geral

Ítala Morgânia Farias da Nóbrega – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
Estágios Curriculares Obrigatórios em Medicina
CIRURGIA GERAL
Coordenador
Cristiano de Souza Leão – currículo lattes
Caracterização do Estágio
Treinamento teórico prático em cirurgia geral com ênfase nas patologias mais prevalentes em nosso
meio. O treinamento utiliza metodologia ativa, ensino baseada nos princípios da aprendizagem ativa
– Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) com foco no domínio cognitivo (conhecimento),
psicomotor (capacidade de desenvolver habilidades e atitudes) e afetivo-emocional (capacidade de
relacionamento ético e humanístico). O estágio é organizado de modo ao estudante ter vivência
supervisionada em áreas de atuação da cirurgia, habilitando o estudante para avaliação, diagnóstico,
tratamento e prevenção das doenças cirúrgicas do adulto. O treinamento inclui atividade teórica
diariamente nas reuniões, visita à enfermaria, ambulatório, bloco cirúrgico, endoscopia e anestesia.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
REGIME
40h/semana

DURAÇÃO
Mínima: 01 mês
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CLÍNICA MÉDICA
Coordenador
Filipe Correia Portella – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento teórico prático em serviço na área de clínica médica utilizando metodologia de ensino
baseada nos princípios da aprendizagem ativa – ABP com foco no domínio cognitivo (conhecimento),
psicomotor (capacidade de desenvolver habilidades e atitudes) e afetivo-emocional (capacidade de
relacionamento ético e humanístico).
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
REGIME
40h/semana

DURAÇÃO
02 meses

PEDIATRIA
Coordenador
Tereza Rebecca de Melo e Lima – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

13

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento teórico prático, baseado em metodologias ativas de aprendizagem, em diferentes
cenários de prática do serviço de Pediatria (enfermarias de pediatria geral, neonatologia - alojamento
conjunto e sala de parto, emergência pediátrica e ambulatórios de pediatria), sob supervisão médica
especializada, visando capacitar o estudante para avaliação, diagnóstico, tratamento e prevenção das
doenças mais prevalentes na população pediátrica em nosso meio, bem como promover o
desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias ao acompanhamento do paciente pediátrico.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
REGIME
40h/semana

DURAÇÃO
02 meses
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TOCOGINECOLOGIA
Coordenadora
Claudia Viana Henriques – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento teórico prático em serviço na área de tocoginecologia (enfermarias de ginecologia,
gestação de alto risco e puerpério, triagem obstétrica, sala de parto, ambulatórios geral e de
especialidades e UTI obstétrica), sob supervisão médica especializada, visando oferecer treinamento
para a promoção da saúde da mulher, diagnóstico e conduta adequada nos casos de doenças.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
REGIME
40h/semana

DURAÇÃO
02 meses
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Estágio Curricular Obrigatório em Enfermagem
Coordenadoras
Maria Ines Bezerra de Melo – currículo lattes
Maria Celina Matias Rocha – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

coordensinoenfermagem@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento em serviço contínuo, sob supervisão, através da atuação do acadêmico nos cenários de
prática (hospitalar e ambulatorial), assim como realização de atividades teóricas, sob supervisão –
Estudo de Caso, o estágio em enfermagem aborda o desenvolvimento de habilidades e competências
de acordo com objetivos previamente traçados, frente à assistência sistematizada de enfermagem à
saúde da mulher, da criança, do adulto e do idoso nos serviços de atenção primária, secundária e
terciária, com base na semiologia e semiotécnica de enfermagem. Proporciona o desenvolvimento da
assistência individualizada, integral e holística, além de dar subsídios para nortear pesquisas
cientificas.
Pré-requisitos
Estudantes de enfermagem regularmente matriculados nas Instituições de Ensino Superior (IES)
conveniadas ao IMIP (UFPE, FPS e UPE) que estejam cursando ou tenham cursado as disciplinas
teóricas referentes à Saúde da Mulher, Saúde da Criança ou Saúde do Adulto/Idoso, mediante
agendamento prévio com a Coordenação de Ensino de Enfermagem.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
CARGA HORÁRIA
1.236h
200h
120h

REGIME
Diarista de 6h de segunda à sexta-feira (manhã)
6h duas vezes por semana (tarde).
Diaristas de 6h de segunda à sexta-feira.

DURAÇÃO
06 meses
06 meses
06 meses
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Estágio Curricular Obrigatório em Farmácia
Coordenadora
Ítala Morgânia Farias da Nóbrega – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
O estágio compreende atividades teóricas e práticas que possibilitam aos estudantes de farmácia
aprimorar os conhecimentos obtidos no processo ensino-aprendizagem. O desenvolvimento dos
estágios ocorre sob supervisão do preceptor, de forma contínua, caracterizando-se como momento
de ação/reflexão/ação das aplicações práticas dos conhecimentos obtidos por meio do ensino, da
pesquisa e atividades de extensão. Em conformidade com a legislação vigente o Estágio
Supervisionado não estabelece qualquer vínculo empregatício entre o estudante e a instituição
conveniada. Visa exclusivamente o aprimoramento teórico/prático dos estudantes. A carga horária
do estágio deverá assegurar a prática de intervenções preventivas e curativas nos diferentes níveis de
atuação.
O estágio em farmácia aborda o desenvolvimento de competências frente à assistência farmacêutica
hospitalar de criança, saúde da mulher, do adulto e do idoso proporcionando o desenvolvimento das
habilidades e competências do estudante para a assistência individualizada ao paciente e seus
familiares, além de estimulá-los a iniciação científica.
16

Pré-requisitos
Ser graduando do curso de Farmácia da FPS e estar cursando o 7º ou 9º período.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
CARGA HORÁRIA
Estudantes do 7º período: 100h
Estudantes do 9º período:600h

REGIME
05 rodízios de 20h cada Diarista.
08 rodízios de 75h cada Diarista.

DURAÇÃO
03 meses
06 meses

GRADUAÇÃO >> ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS

Estágio Curricular Obrigatório em Fisioterapia
Coordenadora
Doralice Ribeiro Gouveia Lima – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
O estágio compreende atividades teóricas e práticas que possibilitam aos estudantes de fisioterapia
aprimorar os conhecimentos obtidos no processo ensino-aprendizagem. O desenvolvimento dos
estágios ocorre sob supervisão do preceptor, de forma contínua, caracterizando-se como momento
de ação/reflexão/ação das aplicações práticas dos conhecimentos obtidos por meio do ensino, da
pesquisa e atividades de extensão. Em conformidade com a legislação vigente, o Estágio
Supervisionado não estabelece qualquer vínculo empregatício entre o estudante e a instituição
conveniada. Visa exclusivamente o aprimoramento teórico/prático dos estudantes. A carga horária
do estágio deverá assegurar a prática de intervenções preventivas e curativas nos diferentes níveis de
atuação.
O estágio em fisioterapia aborda o desenvolvimento de competências frente à assistência
fisioterapêutica da criança, saúde da mulher, do adulto e do idoso proporcionando o
desenvolvimento das habilidades e competências do estudante para a assistência individualizada ao
paciente e seus familiares, além de estimulá-los a iniciação científica.
Pré-requisitos
Ser graduando do curso de Fisioterapia da FPS e que estejam cursando o 7º ou 8º período.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
CARGA HORÁRIA
Estudantes do 7º período:
500h
Estudantes do 8º período:
500h

REGIME
04 rodízios de 100h práticas cada
Diarista ou de plantão e 100h teóricas
02 rodízios de 200h práticas cada
Diarista ou de plantão e 100h teóricas

DURAÇÃO
05 meses
05 meses
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Estágio Curricular Obrigatório em Fonoaudiologia
Coordenadora
Carla Baptista Vasquez Cordeiro – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Estágio supervisionado em Fonoaudiologia, nas áreas de linguagem, motricidade oral, voz e
audiologia.
Pré-requisito
Cursando o 7° período do curso de Fonoaudiologia.
Processo Seletivo
Entrevista.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
CARGA HORÁRIA
96h

REGIME
02 dias por semana;
8h/semana

DURAÇÃO
03 meses
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Estágio Curricular Obrigatório em Nutrição
Coordenadora
Chika Wakiyama – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio IMIP/FPS
Realizado nas áreas de Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), nutrição clínica, e saúde pública, o
estágio possibilita ao estudante ampliar seus conhecimentos por meio do treinamento em serviço.
Permite a observação do fluxo operacional e das rotinas do Departamento de Nutrição e/ou atuação
nas atividades inerentes ao nutricionista sob supervisão de preceptoria, tais como: reconhecimento
da Unidade de Alimentação e Nutrição em relação à sua estrutura e organização, bem como as
atividades técnicas e administrativas desenvolvidas pelo profissional nutricionista desde o
planejamento até a distribuição das refeições, e sua inter-relação com os funcionários e os
comensais, avaliação do estado nutricional do paciente, acompanhamento das visitas
interdisciplinares, realização da prescrição dietética, evolução em prontuário, orientação dos
pacientes na alta hospitalar/ambulatório, atuação em atividade de educação nutricional e de
pesquisa científica. Apresentação de estudos de casos clínicos, seminários, formulação de novos
protocolos e orientações, além da participação em atividades científicas promovidas pela Instituição.
Objetivos
• GERAL: Conduzir o estudante à iniciação e habilitação no desempenho das atividades inerentes
ao profissional nutricionista.
• ESPECÍFICOS:
o Desenvolver habilidades para realizar o acompanhamento nutricional aos pacientes,
baseando-se em suas condições clínicas, sociais, culturais e econômicas, visando atenção
integral aos mesmos;
o Capacitar o estudante ao atendimento dos pacientes de forma humanizada e de acordo com o
código de ética da profissão;
o Proporcionar aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades na área de
nutrição para a promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças;
o Estimular a participação em atividades teóricas e em pesquisa científica;
o Desenvolver atividades que proporcionem a capacitação dos estudantes na atuação
profissional.
Pré-requisitos
Ser graduando do curso de Nutrição da FPS e que estejam cursando o 7º ou 8º período.
Processo Seletivo
Os estudantes são encaminhados por meio de ofício/carta de encaminhamento.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
ÁREA
UAN
Nutrição Clínica Adulto
Nutrição Clínica Pediatria
Saúde coletiva (BLH, ambulatório e SAD)

CARGA HORÁRIA
325h
140h
140h
325h

REGIME
DURAÇÃO
40h/semana
01 mês e 10 dias
34h/semana
20 dias
34h/semana
20 dias
30h/semana 02 meses e 03 semanas
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Estágio Curricular Obrigatório em Odontologia
Coordenadora
Veronica Maria da Rocha Kozmhinsky – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento em serviço contínuo, sob supervisão, por meio da atuação do acadêmico nos cenários
de prática ambulatorial, assim como realização de atividades teóricas: Seminários, Clube de Revista e
Leitura Crítica de Artigos, visando a capacitação do estudante para o diagnóstico, prevenção e
tratamento das doenças do Sistema Estomatognático, para melhorar conhecimentos, habilidades e
atitudes necessárias ao exercício da Odontologia.
Pré-requisitos
Estudantes do curso de graduação de odontologia do 10º período da UFPE e da Faculdade de
Odontologia de Pernambuco (FOP) da UPE.
Processo Seletivo
Os estudantes são encaminhados por meio de ofício das universidades conveniadas.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
CARGA HORÁRIA
240h (UFPE)

REGIME
20h/semana conforme grade curricular

DURAÇÃO
05 meses

300h (FOP)

20h/semana conforme grade curricular

05 meses
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Estágio Curricular Obrigatório em Psicologia
Coordenadores
Eliane Nóbrega Albuquerque – currículo lattes
Eduardo Falcão Felisberto da Silva – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
A inserção dos estagiários no hospital geral proporcionará a atuação em diversos cenários de
aprendizagens, desenvolvendo atividades como: atendimentos clínicos ambulatoriais a crianças,
adolescentes, adultos, idosos e familiares; atendimentos individuais e em grupo aos pacientes
internados nas enfermarias das várias especialidades do hospital; Grupos psicoterapêuticos; Clube de
Revista; Supervisão; Colóquio mensal de apresentação e discussão dos casos em atendimento;
Jornada de Estudos em Psicologia com apresentação de trabalho de Conclusão de Estágio.
O Estágio em Psicologia Clínica/hospitalar e no Laboratório de Avaliação Psicológica do IMIP tem
como finalidade proporcionar o desenvolvimento das competências, de acordo com a proposta da
aprendizagem ativa. Compreende atividades teóricas e práticas que possibilitam aos estudantes
aprimorar os conhecimentos obtidos na graduação e ocorre sob supervisão dos preceptores,
supervisores e tutores, de forma contínua, caracterizando-se como momento de consolidação dos
conhecimentos obtidos por meio do ensino, da pesquisa e atividades de extensão. Visa
exclusivamente o aprimoramento teórico/prático dos estudantes.
Cada cenário de prática profissional engloba a avaliação de competências específicas e visa assegurar
a prática de intervenções preventivas e curativas nos diferentes níveis de atuação. Ao final do
estágio, espera-se que o estagiário esteja apto a realizar levantamento de hipóteses psicodinâmicas,
mostrar interesse efetivo por cada caso, planejar um projeto de intervenção terapêutica, além de
desenvolver articulações teórico/clínicas necessárias ao exercício profissional do psicólogo.
Pré-requisitos
Ter concluído o 6º período de psicologia (FPS) e o 8° período (UFPE) e/ou estar apto academicamente
para a realização do estágio curricular obrigatório; ter sido aprovado pela seleção interna do setor de
psicologia.
Processo Seletivo
Entrevista; avaliação escrita; carta de intenção; análise do currículo e do histórico escolar,
encaminhamento da IES.
Ingresso
Fevereiro e agosto de cada ano letivo a depender do calendário das universidades conveniadas: UFPE
e FPS. Os estudantes são encaminhados por meio de ofício das universidades conveniadas ou
solicitam Estágio Curricular Obrigatório nos setores interessados.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a coordenação do estágio.
CARGA HORÁRIA
510h/ano

REGIME
05 turnos/semana de até 6h de duração. (20h/semana)

DURAÇÃO
10 meses
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Estágio Curricular Obrigatório em Serviço Social
Coordenadora
Leila Marçal Benício Teixeira – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

ssocial@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Observação participante do atendimento dos/das assistentes sociais, desempenho de atividades
monitoradas por profissional especializado, discussão de textos teóricos que reflitam a relação teoriaprática, elaboração de anteprojeto/ projeto de intervenção.
Pré-requisito
Estar cursando Serviço Social no período que o curso exige estágio curricular obrigatório.
Processo Seletivo
Seleção interna (prova escrita/avaliação curricular/entrevista).
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
CARGA HORÁRIA
480h

REGIME
12h/semana

DURAÇÃO
01 ano
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Estágios Curriculares Obrigatórios em Terapia Ocupacional
Coordenadora
Diva Helena Mendes Carneiro – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 3322-5664

terapiaocupacionalimip@yahoo.com.br

Caracterização do Estágio
Treinamento teórico-prático em serviço na área de Terapia Ocupacional, sob supervisão, por meio da
assistência à saúde da criança, do adulto e do idoso proporcionando o desenvolvimento das
habilidades e competências do estudante, para avaliação, planejamento e acompanhamento, da
assistência individualizada e em grupo ao paciente e seus familiares, além de estimulá-los a iniciação
científica.
Pré-requisito
Os alunos devem estar matriculados nas disciplinas de Prática Supervisionada I ou II da UFPE.
Processo Seletivo
Avaliação curricular e/ou entrevista.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
SETOR
Brinquedoteca
Ambulatório Canguru (follow up)
Centro Especializado em Reabilitação – CER IV
(reabilitação física e cognitiva/ setor adulto)
Centro Especializado em Reabilitação – CER IV
(reabilitação física e cognitiva/ setor pediátrico)
Enfermaria de Clínica Médica (adulto)
Enfermaria de Clínica Médica (adulto) + Centro
Especializado em Reabilitação – CER IV
(reabilitação física/ setor adulto)
Enfermaria de Leitos de Retaguarda (setor adulto)
Enfermaria Pediátrica

CARGA
HORÁRIA

23
REGIME

DURAÇÃO

420h

25h/semana
25h/semana

04 meses
04 meses

420h

25h/semana

04 meses

420h

25h/semana

04 meses

420h

25h/semana

04 meses

420h

25h/semana

04 meses

420h
420h

25h/semana
25h/semana

04 meses
04 meses

420h

GRADUAÇÃO >>

ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO OBRIGATÓRIOS
Estágios Curriculares Não Obrigatórios em Medicina
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

CIRURGIA PEDIÁTRICA
Coordenador
Cássio Tamara Ribeiro – currículo lattes
Caracterização do Estágio
Treinamento prático em serviço na área de Cirurgia Pediátrica, sob supervisão médica especializada,
visando oferecer treinamento para o atendimento à criança. A duração do estágio será de 06 meses
(312h), podendo ser renovado por mais 06 meses (624h).
Pré-requisito
Ser estudante de Medicina regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; ter
concluído ou estar cursando a disciplina de Pediatria ou Módulo Saúde da Criança e ser selecionado
por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de Medicina do IMIP.
Processo Seletivo
Anual. Primeira fase: teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha (peso 05).
Segunda fase: teste de habilidades e competências, contendo 04 estações clínicas onde serão
avaliadas as habilidades, atitudes e competências dos candidatos diante de casos clínicos simulados
(peso 05).
VAGAS
09
09

CARGA HORÁRIA
312h
624h

REGIME
Plantões de 12h/semana
Plantões de 12h/semana

DURAÇÃO
06 meses
12 meses
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EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
Coordenadora
Danielle Rodrigues Leal – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento prático em serviço na área de Emergência Pediátrica, sob supervisão médica
especializada, visando oferecer treinamento para o atendimento à criança. A duração do estágio será
de 6 meses (312h), podendo ser renovado por mais 06 meses (624h).
Pré-requisito
Ser estudante de Medicina regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; ter
concluído ou estar cursando a disciplina de Pediatria ou Módulo Saúde da Criança e ser selecionado
por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de Medicina do IMIP.
Processo Seletivo
Anual. Dar-se-á em duas fases:
• Primeira fase – Teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha, serão
classificados para segunda fase os candidatos com nota igual ou maior que 5,00;
• Segunda fase – Teste de habilidades e competências, contendo 04 estações clínicas onde
serão avaliadas as habilidades, conhecimento, atitudes e competências do candidato.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
CARGA HORÁRIA
624h
312h

REGIME
Plantões de 12h/semana
Plantões de 12h/semana

DURAÇÃO
12 meses
06 meses
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OBSTETRÍCIA
Coordenadora
Liana Camelo Pessoa Lira – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento prático em serviço na área de Obstetrícia, sob supervisão médica especializada, visando
oferecer treinamento para o atendimento à mulher. A duração do estágio será de 06 meses (312h),
podendo ser renovado por mais 06 meses (624h).
Pré-requisitos
Ser estudante de Medicina regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; ter
concluído ou estar cursando a disciplina de Pediatria ou Módulo Saúde da Criança e ser selecionado
por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de Medicina do IMIP.
Processo Seletivo
Anual. Dar-se-á em duas fases:
• Primeira fase: teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha (peso 05);
• Segunda fase: teste de habilidades e competências, contendo quatro estações clínicas onde
serão avaliadas as habilidades, atitudes e competências dos candidatos diante de casos
clínicos simulados (peso 05).
VAGAS
18
18

CARGA HORÁRIA
624h
312h

REGIME
Plantões de 12h/semana
Plantões de 12h/semana

DURAÇÃO
12 meses
06 meses
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UNIDADE NEONATAL
Coordenadora
Bárbara Welkovic – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

internato@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento prático em serviço na área de Neonatologia, sob supervisão médica especializada,
visando oferecer treinamento para o atendimento ao recém-nascido. A duração do estágio será de 06
meses (312h), podendo ser renovado por mais 06 meses (624h).
Pré-requisitos
Ser estudante de Medicina regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco; ter
concluído ou estar cursando a disciplina de Pediatria ou Módulo Saúde da Criança e ser selecionado
por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de Medicina do IMIP.
Processo Seletivo
Anual. Dar-se-á em duas fases:
• Primeira fase: teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha (peso 05);
• Segunda fase: teste de habilidades e competências, contendo 04 estações clínicas onde serão
avaliadas as habilidades, atitudes e competências dos candidatos diante de casos clínicos
simulados (peso 05).
VAGAS
13
13

CARGA HORÁRIA
13
13

REGIME
Plantões de 12h/semana
Plantões de 12h/semana

DURAÇÃO
12 meses
06 meses
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Estágio Curricular Não Obrigatório em Enfermagem
Coordenadora
Maria Ines Bezerra de Melo – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4777

coordensinoenfermagem@imip.org.br

Caracterização do Estágio
Treinamento em serviço contínuo, sob supervisão, através da atuação do acadêmico nos cenários de
prática hospitalar assim como realização de atividades teóricas, sob supervisão - estudo de caso.
Aborda o desenvolvimento de habilidades e de competências de acordo com objetivos previamente
traçados, frente à assistência sistematizada de enfermagem à saúde da mulher, da criança, do adulto
e do idoso nos serviços de atenção primária, secundária e terciária, com base na semiologia e
semiotécnica de enfermagem. Proporciona o desenvolvimento da assistência individualizada, integral
e holística, além de dar subsídios para nortear pesquisas cientificas.
Pré-requisitos
Ser estudante de enfermagem regularmente matriculado em uma IES do Estado de Pernambuco;
estar cursando ou ter cursado as disciplinas teóricas referentes à saúde da mulher, da criança e do
adulto/idoso; ser selecionado por meio de Processo Seletivo para acadêmicos de enfermagem do
IMIP.
Processo Seletivo
Anual. Dar-se-á em duas fases:
• Primeira fase – Teste cognitivo, contendo 40 questões do tipo múltipla escolha, serão
classificados para segunda fase os candidatos com nota igual ou maior que 5,00;
• Segunda fase – Teste de habilidades e competências, contendo 04 estações clínicas onde
serão avaliadas as habilidades, conhecimento, atitudes e competências do candidato.
Vagas
Para informações sobre o número de vagas, entrar em contato com a secretaria da graduação.
CARGA HORÁRIA
720h a 1.440h

REGIME
30h/semana

DURAÇÃO
12 x 60h
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Coordenador Geral
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4166

ensino@imip.org.br

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA
Todos os programas de Residência Médica oferecidos pelo IMIP são credenciados pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM), conforme legislação vigente disponível no site do
Ministério da Educação (MEC). O concurso para a Residência Médica é realizado anualmente pela
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e os candidatos selecionados são encaminhados ao
IMIP. Tradicionalmente, o edital é publicado entre os meses de novembro e dezembro e a prova
de seleção é realizada entre os meses de dezembro e janeiro de cada ano.

ANESTESIOLOGIA
Supervisor
Marcelo Neves Silva1
Caracterização do Programa
Compreende uma abordagem teórica e prática em Anestesiologia, utilizando a metodologia de
ensino com aprendizagem ativa. O programa inclui ambulatório de pré-anestésico e de dor
crônica, atuação supervisionada em diversos procedimentos anestésicos-cirúrgicos nas seguintes
clínicas: ginecologia e obstetrícia, geral, vascular, ortopedia, urologia, otorrinolaringologia,
plástica, buco-maxilo-facial, mastologia, cardiologia, transplantes cardíacos, hepáticos, renais e de
córnea. Ainda contempla anestesia para cirurgias pediátricas, neonatais, cardiotorácicas,
laparoscópicas, oncológicas e para procedimentos diagnósticos, como tomografia
computadorizada, ressonância magnética, broncoscopia, colonoscopia, endoscopia digestiva e
hemodinâmica no adulto e na criança. Também abordagem da via aérea difícil e atendimento em
UTI.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
09

1

CARGA HORÁRIA
8.640h

Médico. Especialista em Anestesiologia.

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos
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R4 – OPCIONAL EM ANESTESIOLOGIA PEDIÁTRICA
Supervisora
Luciana Cavalcanti Lima – currículo lattes
Caracterização do Programa
Compreende uma abordagem teórica e prática em Anestesiologia, utilizando a metodologia de
ensino com aprendizagem ativa.
Pré-requisito
Residência médica em Anestesiologia credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
2.880h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
01 ano

CANCEROLOGIA CIRÚRGICA
Supervisor
Vandré Cabral Gomes Carneiro – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórica e prática em Cancerologia Cirúrgica, formando médico especialista,
desenvolvendo as competências (conhecimentos e práticas) para atuar em todos os níveis de
cuidados na rede de atenção oncológica do país, com ênfase as situações clínicas oncológicas mais
relevantes nos diversos cenários da prática profissional.
Pré-requisito
Residência médica em cirurgia geral credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos
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CANCEROLOGIA CLÍNICA
Supervisora
Bárbara Lafayette – currículo lattes
Caracterização do Programa
Treinamento em serviço em Cancerologia Clínica com abordagem teórica e prática para a
assistência integral do paciente oncológico. O programa do curso é baseado no desenvolvimento
de habilidades, capacidades e competências, de modo de não só valorizar as características
cognitivas e de capacidades exclusivamente clínicas, mas também educacionais, de gestão e de
pesquisa. Transpassando a perspectiva técnico-científica para atingir também as dimensões
humanas e da prática interdisciplinar. Uma formação dessa natureza exige a exposição a situações
clínicas prevalentes e diversas em numerosos cenários de prática, sob a supervisão de preceptores
qualificados. Este profissional deve estar apto ao final do seu treinamento a tratar
apropriadamente os pacientes com as mais diversas neoplasias malignas, baseado em
conhecimento médico orientado por evidência científica e em princípios éticos. Além disso, deve
usar racionalmente a farmacopeia de agentes antineoplásicos disponíveis, trabalhar
harmonicamente com equipe interdisciplinar, avaliar criticamente e desenvolver pesquisa nesta
área médica, além de ser capaz de se comunicar, de maneira eficaz, com a equipe, pacientes e
seus familiares.
Pré-requisito
Residência médica em clínica médica credenciada pela CNRM.
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VAGAS
03

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

CANCEROLOGIA PEDIÁTRICA
Supervisora
Kaline Maria Maciel de Oliveira – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Cancerologia Pediátrica para atuar em procedimentos
ambulatoriais e de internação em pacientes oncológicos pediátricos.
Pré-requisito
Residência em Pediatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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CARDIOLOGIA
Supervisora
Maria Antonieta Albanez A. M. Lopes – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórica e prática em Cardiologia, formando profissionais com capacidade de realizar
atendimento emergencial do paciente cardiopata, reconhecer e tratar patologias cardiovasculares
agudas ou crônicas, sempre valorizando o paciente como um todo.
Pré-requisito
Residência Médica em Clínica Médica credenciada pela CNRM.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

CIRURGIA CARDIOVASCULAR
Supervisor
Cristiano Berardo Carneiro da Cunha – currículo lattes
Caracterização do Programa
Compreende uma abordagem teórica e prática em Cirurgia Cardiovascular.
Pré-requisito
Residência médica em cirurgia geral credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
14.400h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
05 anos

CIRURGIA DA MÃO
Supervisor
Fábio Henrique do Couto Soares – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática na capacitação e treinamento dos médicos residentes em diagnóstico,
das afecções da mão e membro superior.
Pré-requisito
Residência em ortopedia/traumatologia ou Cirurgia plástica credenciado pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
Supervisor
Antônio Cavalcanti de Albuquerque Martins – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Cirurgia do aparelho digestivo. Conhecimentos e habilidades
cirúrgicas, além de atitudes relevantes para o exercício profissional do cirurgião digestivo.
Pré-requisito
Residência em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM.
VAGAS
01

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

CIRURGIA GERAL
Supervisor
Antônio Cavalcanti de Albuquerque Martins – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Cirurgia Geral.
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Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
03

CARGA HORÁRIA
8.640

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

PROGRAMA DE PRÉ-REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA
Supervisor
Antônio Cavalcanti de Albuquerque Martins – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Cirurgia Geral.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
01

CARGA HORÁRIA
5.760

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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CIRURGIA PEDIÁTRICA
Supervisor
Cássio Tamara Ribeiro – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Cirurgia Pediátrica para atuar no diagnóstico e tratamento de
doenças cirúrgicas na criança e no adolescente.
Pré-requisito
Residência médica em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

CIRURGIA PLÁSTICA
Supervisor
Ivo Vieira Salgado Filho – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prático em Cirurgia Plástica. Formação de profissionais capacitados em realizar
os diversos procedimentos de baixa, média e alta complexidade cirúrgica, reparadores ou
estéticos, na Cirurgia Plástica.
Pré-requisito
Residência médica em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

CIRURGIA VASCULAR
Supervisor
Antonio Vasconcelos 2
Caracterização do Programa
Residência em cirurgia vascular com atuação teórico-prática enfocando patologias arteriais,
venosas e linfáticas.
Pré-requisito
Residência médica em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM.
VAGAS
02
2

CARGA HORÁRIA
5.760h

Médico. Especialista em Cirurgia Vascular.

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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CLÍNICA MÉDICA
Supervisor
Filipe Correia Portella – currículo lattes
Caracterização do Programa
Programa de formação do Internista, utilizando metodologia de ensino baseada nos princípios da
aprendizagem ativa – ABP, objetivando sua formação nesta área básica e capacitando-o para o
mercado de trabalho e para a prestação de assistência à saúde de qualidade técnica e
humanizada.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
09

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

DERMATOLOGIA
Supervisora
Marcella Maria de Souza Araújo – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em dermatologia pela metodologia ABP, para atuação como médico
dermatologista com reconhecimento pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e
Associação Médica Brasileira (AMB), por meio da obtenção do título de especialista em
Dermatologia pela mesma sociedade.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
40h/semana

DURAÇÃO
03 anos
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RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Supervisor
Marcos Vinicios Borges Miranda Filho
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em ações diagnósticas e terapêuticas nas áreas de Radiologia Geral e
Contrastada.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
07

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Supervisor
Érico Higino de Carvalho – currículo lattes
Caracterização do Programa
Treinamento teórico-prático em endocrinologia.
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Pré-requisito
Residência Médica em Clínica Médica credenciado pela CNRM.
VAGAS
03

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Supervisora
Julyanne Rios
Caracterização do Programa
Treinamento teórico-prático em endoscopia digestiva e vias biliares para atuar em procedimentos
endoscópicos diagnósticos e terapêuticos.
Pré-requisito
Residência médica em Clínica Médica ou Cirurgia Geral credenciados pela CNRM.
VAGAS
01

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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GERIATRIA
Supervisor
Eduardo Jorge Abrantes da Fonte – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em geriatria, formando profissionais competentes para atuarem em
todos os níveis de cuidados na rede de atenção à saúde do idoso, por meio de projeto pedagógico
de desenvolvimento de atitudes, capacidades e competências.
Pré-requisito
Residência médica em Clínica Médica credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Supervisora
Manuela Freire Hazin Costa – currículo lattes
Caracterização do Programa
Conhecimento teórico e prático da Hematologia e Hemoterapia nos seus aspectos preventivo, de
diagnóstico e curativo. Treinamento prático em serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento das
doenças benignas e malignas da Hematologia e em serviços de Hemoterapia.
Pré-Requisito
Residência médica de clínica médica credenciada pela CNRM.
VAGAS
03

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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HEPATOLOGIA
Supervisor
Tibério Batista de Medeiros – currículo lattes
Caracterização do Programa
Conhecimento teórico e prático da hepatologia nos seus aspectos preventivos e curativos.
Treinamento prático em serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento das doenças hepáticas.
Pré-requisito
Residência médica em gastroenterologia, infectologia, clínica médica credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Supervisor
Flávio Roberto Azevedo de Oliveira – currículo lattes
Caracterização do Programa
Conhecimento teórico e prático em cardiologia intervencionista para aquisição de conhecimento
técnico científico na área específica.
Pré-requisito
Residência médica em Cardiologia, credenciada pela CNRM.
VAGAS
01

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

MASTOLOGIA
Supervisores
Isabel Cristina Areia Lopes Pereira – currículo lattes
Isabella de Andrade Figueiredo – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática para atuação no diagnóstico e tratamento dos pacientes portadores de
afecções benignas e malignas da mama.
Pré-requisito
Residência médica em Cirurgia Geral ou Ginecologia e Obstetrícia credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Supervisora
Tereza Cristina Alves Bezerra – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática na área de saúde coletiva através do treinamento em serviço
supervisionado, para atuar em unidades de saúde sob a ótica do modelo de atenção da Estratégia
Saúde da Família, visando a consolidação do SUS.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
20

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

MEDICINA INTENSIVA
Supervisor
Francisco Pirauá – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Medicina Intensiva, formando profissionais especializados na área
de terapia intensiva envolvendo não só o domínio do conhecimento teórico como também as
atividades práticas.
Pré-requisito
Residência médica em Anestesiologia, Clínica Médica ou Cirurgia Geral credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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MEDICINA NUCLEAR
Supervisor
Ricardo Augusto Machado Silva – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Medicina Nuclear, formando profissionais capacitados em realizar
marcação de fármacos radioativos, proceder seus controles de qualidade; realizar o controle de
qualidade dos equipamentos de medicina nuclear (câmara de cintilação, PET/CT; curiômetro) e
saber interpretar os resultados.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
01

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

MEDICINA PALIATIVA
Supervisora
Zilda Cavalcanti – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática visando capacitar médicos para atuar de modo transformador na área
de atuação em medicina paliativa de forma integral e interdisciplinar nos diversos cenários de
atuação de prática.
Pré-requisito
Residência médica em Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral ou Medicina de Família e
Comunidade credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
2.880h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
01 ano
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NEFROLOGIA CLÍNICA
Supervisor
Samuel Alencar Cavalcante – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Nefrologia para atuar em Nefrologia Clínica, Terapia de
Substituição Renal e Transplante Renal.
Pré-requisito
Residência médica em Clínica Médica credenciada pela CNRM.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

R4 – OPCIONAL EM TRANSPLANTE RENAL
Supervisor
João Marcelo Medeiros de Andrade – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prático do transplante renal nos aspectos e imunológicos e clínicos.
41
Pré-requisito
Residência médica em Nefrologia credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
2.880h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
01 ano

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA
Supervisor
Aurélio Antônio Ribeiro da Costa – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Ginecologia e Obstetrícia para atuar em procedimentos
diagnósticos e terapêuticos, clínicos e cirúrgicos.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
15

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU >> PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA

R4 – OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM ENDOSCOPIA
GINECOLÓGICA
Supervisora
Ana Paula Guimarães3
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em endoscopia ginecológica para atuação em procedimentos
laparoscópicos e histeroscópicos diagnósticos e cirúrgicos.
Pré-requisito
Residência médica em Ginecologia/Obstetrícia credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
2.880h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
01 ano

R4–OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM MEDICINA FETAL
Supervisora
Silvia de Lourdes Dutra Loreto Faquini – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Medicina Fetal para a atuação médica em procedimentos
diagnósticos invasivos e não invasivos, assim como técnicas terapêuticas.
Pré-requisito
Residência médica em Obstetrícia/Ginecologia credenciada pela CNRM.
VAGAS
03

3

CARGA HORÁRIA
2.880h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
01 ano

Médica Tocoginecologista. Especialista em Endoscopia Ginecológica. Mestre em Saúde Materno Infantil.
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Supervisor
Fábio Henrique do Couto Soares – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Ortopedia e Traumatologia para atuar na prevenção e em afecções
ortopédicas.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
06

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

OTORRINOLARINGOLOGIA
Supervisor
Francisco Mario De Biase Neto – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial para atuar em
procedimentos clínicos e cirúrgicos em pacientes com patologias otorrinolaringológicas.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

PATOLOGIA
Supervisora
Ticiana Meira4
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Patologia, formando profissionais capacitados em conhecer a
importância das necropsias e suas indicações, limitações e implicações legais, sociais e sanitárias.
Pré-requisito
Graduação em Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
02
4

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

Médica com residência em Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena e Residente em Oncologia Clínica no IMIP.
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PEDIATRIA
Supervisora
Rhaíssa Holanda Araújo – currículo lattes
Caracterização do Programa
Modalidade de ensino de pós-graduação, realizado basicamente sobre a forma prática médica
supervisionada, em tempo integral, desenvolvida no prazo mínimo de três anos.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
18

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
Supervisora
Luziene Alencar Bonates dos Santos – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática para o exercício da Cardiologia Pediátrica contemplando atividades
práticas diárias na enfermaria e ambulatório de cardiopediatria. Plantão semanal na UTI de pósoperatório de cirurgia cardíaca. Rodízio no setor de arritmias do PROCAPE, Reunião clínicocirúrgica semanal. Curso de ECG com aulas semanais. Seminários semanais. Discussão mensal de
casos clínicos.
Pré-requisito
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
03

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
Supervisora
Ana Hermínia de Azevedo Ferreira – currículo lattes
Caracterização do Programa
Treinamento teórico prático em Endocrinologia Pediátrica.
Pré-requisito
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
Supervisora
Michela Cynthia da Rocha Marmo – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Gastroenetrologia Pediátrica para atuação clínica. O programa
inclui atividades práticas na assistência de pacientes ambulatoriais e internados da
gastroenterologia e hepatologia pediátrica, realização e acompanhamento dos exames
complementares, seminários semanais, discussão de artigos científicos e reunião clínica,
acompanhadas pelos preceptores da equipe. A residência visa formação do especialista em
gastroenterologia pediátrica para atuação clínica na especialidade, incentivando também a futura
formação deste profissional para atuação na área de ensino e pesquisa.
Pré-requisito
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
Supervisor
Alfredo Meneses5

45

Caracterização do Programa
Treinamento teórico prático em Medicina Intensiva Pediátrica. Desenvolver competências e
habilidades para a assistência à criança criticamente enferma dentro de um enfoque em terapia
intensiva pediátrica.
Pré-requisito
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

5

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

Médico. Residência médica pelo Instituto Materno Infantil de Pernambuco.

DURAÇÃO
02 anos
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NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
Supervisora
Marcela Pandolfi6
Caracterização do Programa
Treinamento teórico prático em Nefrologia Pediátrica.
Pré-requisito
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

NEONATOLOGIA
Supervisora
Dafne Barcala – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Neonatologia para atuar na assistência integral ao recém-nascido
em diferentes níveis de complexidade. As atividades teórico-complementares compreendem:
discussão de casos clínicos multidisciplinares, sessões clínico-radiológicas, sessões de perinatologia
com discussões das causas de óbitos perinatais, discussão de artigos científicos, tutorias. Os cursos
teórico-práticos obrigatórios compreendem: Reanimação neonatal (8h), Aleitamento materno
(20h) e Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso (40h) e Transporte do RN de alto
risco (8h).
Pré-requisito
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
06

6

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

Médica Nefrologista Pediátrica. Especialista em pediatria com ênfase em Nefrologia pediátrica, ambos emitidos pela
AMB, SBP e SBN. Mestre em educação para o ensino da saúde pela FPS.
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PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
Supervisora
Patrícia Gomes de Matos Bezerra – currículo lattes
Caracterização do Programa
Treinamento teórico prático em Pneumologia Pediátrica.
Pré-requisito
Residência médica em Pediatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

PSIQUIATRIA
Supervisora
Cátia Priscila Oliveira Dantas Assis – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Psiquiatria.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana
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DURAÇÃO
03 anos

PSIQUIATRIA INFANTIL
Supervisora
Rackel Eleutério Martins – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Psiquiatria Infantil.
Pré-requisito
Residência médica em Psiquiatria credenciada pela CNRM.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
2.880h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
01 ano
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RADIOTERAPIA
Supervisora
Ana Luiza Fassizoli da Fonte – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Radioterapia formando profissionais com capacidade de promover
um atendimento integral ao paciente oncológico.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
01

CARGA HORÁRIA
11.520h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
04 anos

UROLOGIA
Supervisor
Guilherme Maia – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em urologia formando profissionais com capacidade de promover um
atendimento integral ao paciente.
Pré-requisito
Residência médica em Cirurgia Geral credenciada pela CNRM.
VAGAS
01

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos
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PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM
Coordenadora
Carmina Silva dos Santos – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4175 / 4155

coremu@imip.org.br

O IMIP desenvolve Programas de Residência em Enfermagem nas áreas de saúde da criança,
obstetrícia, clínica cirúrgica, nefrologia, oncologia e UTI. Todos os programas têm duração de 02
anos e funcionam em regime de 60h/semana.
O concurso para ingresso nos referidos programas é realizado anualmente pela Secretaria de
Saúde do Estado de Pernambuco e os candidatos selecionados são encaminhados ao IMIP.
Tradicionalmente, o edital é publicado entre os meses de novembro/dezembro e a Prova de
Seleção é realizada nos meses de dezembro/janeiro de cada ano. Os programas têm início em de
fevereiro de 2018.

CANCEROLOGIA
Caracterização do Programa
Treinamento em serviço, através da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar,
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão,
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas).
Pré-requisito
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

CLÍNICA CIRÚRGICA
Caracterização do Programa
Treinamento em serviço, através da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar,
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão,
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas e reunião científica).
Pré-requisito
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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NEFROLOGIA
Caracterização do Programa
Treinamento em serviço, através da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar,
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão,
estudos de caso, clubes de revista, visitas clínicas e reunião científica).
Pré-requisito
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

OBSTETRÍCIA
Caracterização do Programa
Treinamento em serviço, através da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar,
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão,
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas).
Pré-requisito
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC.
VAGAS
07

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana
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DURAÇÃO
02 anos

SAÚDE DA CRIANÇA
Caracterização do Programa
Treinamento em serviço, por meio da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar,
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão,
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas).
Pré-requisito
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC.
VAGAS
05

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU >> PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
Caracterização do Programa
Treinamento em serviço, por meio da atuação do enfermeiro nos cenários de prática (hospitalar,
ambulatorial e comunitária), assim como realização de atividades teóricas (grupos de discussão,
estudos de caso, clubes de revista e visitas clínicas).
Pré-requisito
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

TRANSPLANTE CARDÍACO E ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA MECÂNICA
Coordenadora
Stephanie Steremberg Pires D'Azevedo – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4175 / 4155

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
O residente irá desenvolver atividades de assistência integral ao paciente submetido ao
transplante cardíaco e ou com utilização de dispositivos de assistência circulatória mecânica,
atuará em equipes de transplante cardíaco em todas as etapas do atendimento, ao paciente
crítico em uso de dispositivos de assistência circulatória mecânica em ambiente de UTI clínica ou
cardíaca e em centro cirúrgico no período intraoperatório, através de treinamento teórico-prático,
fundamentado às bases conceituais, científicas e bioéticas. Irá desenvolver atividades relacionadas
à gerência, ensino e pesquisa com as competências e habilidades voltadas ao atendimento das
demandas de saúde regionais. A maior parte dos cenários de prática será desenvolvida no
Complexo Hospitalar do IMIP, porém o residente irá atuar em outros cenários de ambiente extrahospitalar, de acordo com cronograma de atividades.
Pré-requisito
Graduação em Enfermagem obtida em IES reconhecida pelo MEC.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM PLANEJAMENTO E
GESTÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E FARMÁCIA
HOSPITALAR
Supervisora
Ítala Morgânia Farias da Nóbrega – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4175 / 4155

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Farmacoterapia de pacientes hospitalizados e ambulatorial,
Farmacotécnica Hospitalar e Gestão de Farmácia Hospitalar com foco no uso seguro e racional dos
medicamentos.
Pré-requisito
Graduação em Farmácia obtida em IES reconhecida pelo MEC, com até cinco anos de graduação e
com inscrição atualizada no Conselho Regional de Farmácia.
VAGAS
03

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA
Supervisor
Rafael Justino – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4155

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Fisioterapia Respiratória para aprimoramento de habilidades
técnico-científicas, visando à melhoria na qualificação profissional, em procedimentos
fisioterapêuticos para pacientes com distúrbios pneumofuncionais e cardiológicos. Caracterizado
por treinamento em serviço.
Objetivo geral
Formar profissionais capazes de atuar integrando conhecimentos teórico e prático permitindo o
desenvolvimento diagnóstico e terapêutico voltado aos pacientes satisfazendo às demandas de
saúde funcional em todos os níveis de atuação de forma ética e centrada no paciente.
Pré-requisito
Graduação em Fisioterapia obtida em IES reconhecida pelo MEC.
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VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
Supervisora
Chika Wakiyama – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4155

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem prática na área de nutrição clínica.
Pré-requisito
Graduação em Nutrição obtida em IES reconhecida pelo MEC.
VAGAS
10

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ODONTOLOGIA
HOSPITALAR
Supervisora
Fabiana Moura da Motta Silveira – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4155

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática para o exercício da odonto-hospitalar em diferentes níveis de
complexidade e vários cenários de prática.
Pré-requisito
Cirurgiões-dentistas regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ODONTOPEDIATRIA COM
ÊNFASE EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Supervisora
Veronica Maria da Rocha Kozmhinsky – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4175

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática para o exercício da odontopediatria, da infância à adolescência, em
pacientes com necessidades especiais ou não, em diferentes níveis de complexidade e vários
cenários de prática.
Objetivo geral
Preparar o residente para o atendimento da infância à adolescência, de forma integral e
humanizada, capacitando-o para o manejo do paciente com necessidades especiais ou não,
visando o diagnóstico, prevenção e tratamento das principais alterações que acometem o sistema
estomatognático, dando ênfase à pesquisa e orientados por princípios éticos.
Pré-requisito
Cirurgiões-dentistas regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM PSICOLOGIA CLÍNICA E
HOSPITALAR
Supervisora
Eliane Nóbrega Albuquerque – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4155

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Aprimoramento teórico-prático para o exercício ético de práticas psicológicas nas instituições
hospitalares e de saúde, proporcionando o desenvolvimento de competências para atuação junto
à equipe de saúde, pacientes e familiares; e possibilitando o domínio da utilização dos
conhecimentos profissionais adquiridos de forma continuada favorecendo melhor integração dos
domínios cognitivo, psicomotor e afetivo.
Pré-requisito
Graduação em psicologia obtida em IES reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional de
Psicologia.
VAGAS
04

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
CUIDADOS PALIATIVOS
Supervisora
Nahãmi Cruz de Lucena – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4148

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em cuidados paliativos, formando profissionais competentes para
atuarem em todos os níveis de cuidados na rede de atenção ao cuidado paliativo, por meio de
projeto pedagógico de desenvolvimento de atitudes, capacidades e competências.
Pré-requisito
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação
Física e Farmácia.
VAGAS
10

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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SAÚDE COLETIVA
Supervisora
Luciana Santos Dubeux – currículo lattes
Supervisora Adjunta
Denise da Silva Melo – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-5729 / 4147

residenciasc@imip.org.br

Pré-requisito
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Biomedicina, Ciências
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Dedicação em
tempo integral.
VAGAS
15

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

SAÚDE DA FAMÍLIA
Supervisora
Leopoldina Falcão – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4148
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coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática na área de saúde coletiva, através do treinamento em serviço
supervisionado para atuar em unidades de saúde, sob a ótica do modelo de atenção da estratégia
saúde da família, visando à consolidação do SUS.
Pré-requisito
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social.
VAGAS
16

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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SAÚDE DO IDOSO
Supervisora
Nahãmi Cruz de Lucena – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4148

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em geriatria, formando profissionais competentes para atuarem em
todos os níveis de cuidados na rede de atenção à saúde do idoso, por meio de projeto pedagógico
de desenvolvimento de atitudes, capacidades e competências.
Pré-requisito
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação
Física e Farmácia.
VAGAS
10

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos

SAÚDE MENTAL
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Supervisora
Joane Espínola Mota – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4148

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática na área de Saúde Mental através do treinamento em serviço
supervisionado, para atuar em Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) sob a ótica do Modelo de
Redes de Saúde Mental, visando a consolidação do SUS.
Pré-requisito
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Enfermagem, Educação
Física, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
VAGAS
05

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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REABILITAÇÃO FÍSICA
Coordenadora
Maria Elisa Serrano de Farias – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4148

coremu@imip.org.br

Caracterização do Programa
Treinamento em serviço sob supervisão numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar,
visando o desenvolvimento e a consolidação de Centros de Reabilitação e do SUS.
Pré-requisito
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC nas seguintes formações: Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional.
VAGAS
05

CARGA HORÁRIA
5.760h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
02 anos
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
Coordenador Geral dos Cursos de Especialização/Aperfeiçoamento
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4166

ensino@imip.org.br

PEDIATRIA CLÍNICA
Coordenador
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes
Caracterização do Programa
Capacitar profissionais médicos a exercer com excelência a assistência em Pediatria.
Pré-requisito
Médicos com no mínimo dois anos de graduação e experiência comprovada no atendimento
pediátrico ou atuação nos programas de saúde da família.
Processo Seletivo
Análise de currículo.
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VAGAS
40

CARGA HORÁRIA
280h

DURAÇÃO
21 meses
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
(PROEMC) / ESTÁGIO EM COMPLEMENTAÇÃO
ESPECIALIZADA
Coordenador
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4166

ensino@imip.org.br

Constitui modalidade de ensino de pós-graduação Lato Sensu, destinada aos profissionais
médicos, sob a forma de cursos de especialização caracterizada por treinamento em serviço. O
valor da mensalidade poderá ser consultado no contato supracitado.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
ÁREA
VAGAS
DURAÇÃO
Dermatologia
02
03 anos
Pediatria
02
03 anos
Radiologia/Diagnóstico por imagem
07
03 anos
Otorrinolaringologia
01
03 anos
60

DERMATOLOGIA
Supervisora
Marcella de Araújo
Caracterização do Programa
O PROEMC em Dermatologia-RMP é uma modalidade de ensino de pós-graduação realizada
basicamente sobre a forma prática médica supervisionada, em tempo integral, desenvolvida no
período mínimo de três anos.
Pré-requisito
Diploma do curso Médico; Inscrição no Conselho Regional de Medicina.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU >> PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA (PROEMC) / ESTÁGIO EM
COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA

PEDIATRIA
Supervisora
Rhaíssa Holanda Araújo – currículo lattes
Caracterização do Programa
O PROEMC em Pediatria-RMP é uma modalidade de ensino de pós-graduação realizada
basicamente sobre a forma prática médica supervisionada, em tempo integral, desenvolvida no
período mínimo de três anos.
Pré-requisito
Diploma do curso Médico; Inscrição no Conselho Regional de Medicina.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

RADIOLOGIA/DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Supervisor
Marcos Vinicios Borges Miranda Filho
Pré-requisito
Diploma do curso Médico; Inscrição no Conselho Regional de Medicina.
Processo Seletivo
Atendimento às exigências de pré-requisitos e realização de prova com temas das 05 áreas
básicas, entrevista e análise de currículo.
VAGAS
07

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos

OTORRINOLARINGOLOGIA
Supervisor
Francisco Mario De Biase Neto – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial para atuar em
procedimentos clínicos e cirúrgicos em pacientes com patologias otorrinolaringológicas.
VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos
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PSIQUIATRIA
Supervisor
Gustavo de Azevedo Couto – currículo lattes
Caracterização do Programa
Abordagem teórico-prática em Psiquiatria.
Pré-requisito
Graduação em curso de Medicina reconhecido pelo MEC.
VAGAS
01

CARGA HORÁRIA
8.640h

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
03 anos
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COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA (COMESP)
Coordenador
Eduardo Jorge da Fonseca Lima – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4166

ensino@imip.org.br

CARDIOINTENSIVISMO
Supervisora
Verônica Monteiro
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Cardiologia ou Medicina
Intensiva.
VAGAS
01

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
12 meses

CIRURGIA DE JOELHO
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Supervisor
Francisco do Couto
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/Especialização em Ortopedia e Traumatologia.
VAGAS
01

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
12 meses

CIRURGIA DE QUADRIL
Supervisor
Claudio Marques Eduardo Akel – currículo lattes
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/Especialização em Ortopedia e Traumatologia.
VAGAS
02

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
12 meses

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU >> COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA (COMESP)

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA
Supervisora
Verônica Monteiro
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Cardiologia.
VAGAS
02

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
12 meses

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA PEDIÁTRICA
Supervisora
Luziene Bonates – currículo lattes
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Cardiologia Pediatria.
VAGAS
02

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
12 meses
64

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E TRANSPLANTE
Supervisora
Verônica Monteiro
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Cardiologia.
VAGAS
01

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
12 meses

MEDICINA FETAL
Supervisora
Silvia de Lourdes Dutra Loreto Faquini – currículo lattes
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Ginecologia e Obstetrícia.
VAGAS
01

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
12 meses

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU >> COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA (COMESP)

MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
Supervisor
Alfredo Meneses – currículo lattes
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Pediatria ou Cardiologia
Pediátrica ou Medicina Intensiva ou Cardiologia.
VAGAS
01

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
24 meses

NEONATOLOGIA
Supervisora
Dafne Barcala – currículo lattes
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Pediatria.
VAGAS
01

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
24 meses

PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA
Supervisora
Telma Maria Lubambo Costa – currículo lattes
Pré-requisito
Diploma de conclusão do programa de Residência/ Especialização em Ginecologia e Obstetrícia.
VAGAS
02

REGIME
60h/semana

DURAÇÃO
12 meses
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MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DA SAÚDE - FPS/IMIP
Coordenadores
Fernando Augusto Figueira – currículo lattes
Gisele Walczak Galilea – currículo lattes
José Iran Costa Junior – currículo lattes
Contatos Secretaria
mba@imip.org.br
Caracterização do Programa
As instituições buscam trabalhar com níveis de eficiência e segurança cada vez maior, exigindo do
gestor moderno conhecimento e habilidade para trazer esses resultados para a empresa do setor
público, privado ou não-governamental. O Curso de MBA Executivo em Gestão da Saúde IMIP/FPS,
tem como objetivo capacitar profissionais que atuam no mercado da saúde de forma precisa e
definitiva em temas fundamentais, relevantes e avançados de gestão da saúde. Além disso, vai
propiciar o debate de ideias e a troca de experiências e conhecimentos entre os participantes de
modo a construir redes de relacionamentos e condições para alavancagem de projetos
profissionais, acadêmicos e pessoais. Aliando sólida base teórica e aplicabilidade no ambiente de
negócios na área da saúde, o curso visa desenvolver o pensamento crítico e a capacidade analítica
na tomada de decisões e resolução de problemas do dia a dia, por meio do desenvolvimento de
competências essenciais à carreira como gestor ou empreendedor. Com metodologia
fundamentada em pilares como excelência, inovação, aprendizagem ativa e autonomia, espera-se
que o aluno desenvolva características como articulação, liderança, capacidade de identificação e
orientação para resultados.
Público-alvo
Trabalhando com os mais modernos conceitos, técnicas e ferramentas, o curso é dirigido àqueles
que buscam, no Brasil, qualidade internacional. Destinado a profissionais com experiência
assistencial na área da saúde (médicos, enfermeiros, operadores de planos de saúde etc.), aos que
já ocupem posições gerenciais ou ainda àqueles que almejem cargos de liderança e desejem
explorar abordagens inovadoras para solução de problemas cotidianos do ambiente de trabalho e
ampliação de sua visão de negócios.
Formas de ingresso
• Processo Seletivo composto de análise do Curriculum Vitae e Entrevista.
• Na avaliação do Curriculum Vitae considera-se: experiência profissional em Gestão em
Saúde; cursos de longa duração (atualização, especialização, mestrado, doutorado).
• Já na entrevista avalia-se: experiência profissional; objetivos profissionais de curto e médio
prazo; fatores que levaram o candidato à escolha do programa de pós-graduação;
disponibilidade de dedicação extraclasse ao curso de pós-graduação.
VAGAS
45

CARGA HORÁRIA
Disciplinas = 416h
Oficinas práticas de gestão
(conexão com a prática) = 64h
Total = 480h

REGIME

DURAÇÃO

Aulas quinzenais:
sextas das 18hs às 22hs e
sábados das 8hs às 17hs

24 meses
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PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Diretora de Ensino
Gisele Walczak Galilea – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4702
Coordenador Geral da Pós-graduação Stricto Sensu
João Guilherme Bezerra Alves – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4122

PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM SAÚDE
INTEGRAL
Linhas de Pesquisa do Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Integral IMIP – 2022
• Programas e Serviços de Saúde
Avaliação de programas e serviços de saúde;
Educação de profissionais em saúde.
• Investigação epidemiológica, clínica e cirúrgica
Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos dos agravos prevalentes na infância e adolescência;
Prevenção de doenças de adulto na infância e na adolescência;
Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos na saúde do adulto e do idoso;
Epidemiologia dos problemas do crescimento e desenvolvimento, alimentação e nutrição;
Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em saúde mental e atenção psicossocial;
Cuidados Intensivos e Paliativos na atenção à saúde;
Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais no pré-natal, parto e puerpério;
Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos em urologia e ginecologia.
• Pesquisa Básica e Translacional
Mecanismos celulares e moleculares da Imunidade, Inflamação e Infecção;
Estudos da biologia do envelhecimento e do câncer: aspectos celulares, moleculares;
Genéticos e imunológicos.

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU >> PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM SAÚDE INTEGRAL

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE INTEGRAL
Coordenador
José Roberto da Silva Junior – currículo lattes
Secretária Executiva
Ana Telma de Brito Castro Alencar Araripe
Contatos Secretaria
(81) 2122-4122

mestrado@imip.org.br

Caracterização do Programa
Curso de pós-graduação com metodologia de ensino aprendizagem ABP para formação de Mestres
qualificados para o exercício das atividades de ensino superior, de pesquisa e de planejamento e
gestão de serviços, no campo da atenção à saúde integral.
Público-alvo
Profissionais da área de saúde e profissionais de áreas afins que apresentem interesse em
pesquisa dentro das linhas de pesquisa do Programa.
Processo Seletivo
Prova de conhecimentos específicos da área de saúde (caráter eliminatório); prova de
compreensão de língua inglesa (caráter eliminatório); avaliação do currículo preparado na
Plataforma Lattes; entrevista; análise uma proposta de estudo elaborada de acordo com linha de
pesquisa do programa.
Inscrições
Consultar edital específico a ser publicado no site da Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP.
Início do Curso
Março de 2022.
VAGAS

14

CARGA HORÁRIA
930h = 62 créditos
30 créditos: disciplinas obrigatórias
30 créditos: elaboração e defesa de tese em
formato de artigo científico
04 créditos: disciplinas eletivas

REGIME

DURAÇÃO

8h/semana
(1º semestre)

02 anos
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DOUTORADO ACADÊMICO EM SAÚDE INTEGRAL
Coordenador
José Roberto da Silva Junior – currículo lattes
Secretária Executiva
Ana Telma de Brito Castro Alencar Araripe
Contatos Secretaria
(81) 2122-4122

doutorado@imip.org.br

Caracterização do Programa
Curso de Pós-graduação para formação de Doutores qualificados para o exercício e liderança de
atividades de ensino superior, de pesquisa e de planejamento e gestão de serviços, no campo da
atenção à saúde integral.
Público-alvo
Profissionais da área de saúde e profissionais de áreas afins que apresentem interesse em
pesquisa dentro das linhas de pesquisa do Programa.
Formas de ingresso
• Entrada direta: consultar o site da Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP; ou:
• Processo Seletivo: avaliação do projeto de tese; prova de compreensão de língua inglesa;
avaliação do currículo preparado na Plataforma Lattes; entrevista.
**Informações sobre Entrada Direta e sobre Editais de Seleção, consultar site da Pós-graduação
Stricto Sensu do IMIP.
Início do Curso
Março de 2022.
VAGAS

06

CARGA HORÁRIA
1.380h = 92 créditos
17 créditos: disciplinas obrigatórias
15 créditos: disciplinas eletivas
60 créditos: elaboração e defesa de tese em
formato de artigo científico

REGIME

DURAÇÃO

20h/mês no
1º ano

48 meses
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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
AVALIAÇÃO EM SAÚDE
Linhas de Pesquisa do Programa de Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde IMIP – 2022
• Áreas de Concentração
Avaliação de programas e serviços de saúde
• Linhas de Pesquisa
Avaliação das Intervenções de Saúde

Coordenadora
Isabella Chagas Samico – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4122

mestradoavaliacao@imip.org.br

Caracterização do curso
O curso de Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde está inserido no Programa de Pósgraduação stricto sensu em Avaliação em Saúde e tem por objetivos formar mestres em avaliação
em saúde com competências e habilidades para realizar trabalho avaliativo, enfatizando sua
incorporação à prática institucional nos diversos níveis de atuação e difundir conhecimentos,
métodos, técnicas e instrumentos de trabalho na área de avaliação em saúde.
Pré-requisitos
Profissionais de nível superior com graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
Processo Seletivo
Consultar edital específico para este Curso no site do IMIP.
Início de Nova Turma
Março de 2022. A entrada de novas turmas é bianual.
VAGAS

CARGA HORÁRIA

20

1.350h

REGIME
Módulos mensais de
40h/ semana

DURAÇÃO
24 meses
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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL ASSOCIADO À
RESIDÊNCIA EM CUIDADOS INTENSIVOS EM SAÚDE
Linhas de Pesquisa do Programa de Mestrado Profissional Associado à Residência em Cuidados
Intensivos em Saúde IMIP – 2022
• Áreas de Concentração
Cuidados Intensivos em Saúde Materno Infantil;
Gestão e Avaliação em Cuidados Intensivos.
• Linhas de Pesquisa
Cuidados intensivos no pré-natal, parto, puerpério e período neonatal;
Estudos clínicos e epidemiológicos de doenças e agravos prevalentes na infância e adolescência;
Gestão e avaliação em cuidados intensivos.
Coordenadora
Lívia Barboza de Andrade – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4122

mestradoci@imip.org.br

Caracterização do curso
Curso de pós-graduação stricto sensu com metodologia ABP e Aprendizagem Baseada em Projetos
com ênfase na qualidade do treinamento técnico-científico cujo objetivo é capacitar
Mestres/Residentes e preceptores em produzir, avaliar e transmitir conhecimentos, tomar
decisões e exercer liderança, valorizando o trabalho transdisciplinar em ambientes familiares e
não familiares relacionados aos cuidados intensivos, habilitando-os para o exercício da prática
profissional avançada, da transformação e da inovação tecnológica atendendo as demandas
sociais específicas para o desenvolvimento local, regional e nacional. É constituído de três
módulos tutoriais e cinco módulos laboratoriais obrigatórios. Os módulos tutoriais são: 1º O marco
conceitual em cuidados intensivos; 2º Inovação em pesquisa na área de saúde; 3º) Pesquisa como
instrumento de transformação. Os cinco módulos laboratoriais são: 1º) Práticas inovadoras em
docência, 2º) Elaboração de projeto de pesquisa, 3º) Design Thinking e pensamento Lean, 4º)
Elaboração de produtos técnico-científicos 5º) Seminário estruturado de pesquisa.
Pré-requisito
Ser residente ou preceptor ativo dos programas de residência em saúde do IMIP.
Processo Seletivo
Consultar edital específico a ser publicado no site da Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP.
Início do Curso
Março de 2022.
VAGAS
10

CARGA HORÁRIA
525h= 35 créditos
18 créditos: disciplinas obrigatórias;
02 créditos: módulos opcionais;
15 créditos: preparo e defesa dissertação.

REGIME
DURAÇÃO
03 módulos tutoriais e
05 laboratórios
18 meses
presenciais e a distância
(06 horas/semana)
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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL ASSOCIADO À
RESIDÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS EM SAÚDE
Linhas de Pesquisa do Programa de Mestrado Profissional Associado à Residência em Cuidados
Paliativos em Saúde IMIP – 2022
• Áreas de Concentração
Cuidados paliativos em Saúde do Ciclo Vital;
Gestão, Inovação e Avaliação em Cuidados Paliativos.
• Linhas de Pesquisa
Controle dos Sintomas, Reabilitação e Qualidade de Vida e Morte em Cuidados Paliativos;
Estudos clínicos, epidemiológicos e translacionais de doenças e agravos que necessitam de
Cuidados Paliativos;
Gestão e Avaliação dos Modelos de Assistência em Cuidados Paliativos;
Inovação e Tecnologia aplicada à Soluções em Cuidados paliativos.

Coordenadora
Lívia Barboza de Andrade – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4122

mestradocp@imip.org.br

Caracterização do Programa
Programa de pós-graduação Stricto Sensu integrado de residência em saúde e mestrado
profissional estruturado com base no método ABP e Baseado em Projetos, priorizando uma
abordagem não linear e transdisciplinar em ambientes familiares e não familiares relacionados aos
cuidados paliativos, com ênfase na qualidade do treinamento técnico-científico cujo objetivo é
objetivo capacitar os residentes e preceptores em cuidados paliativos, com ênfase na qualidade do
treinamento técnico-científico, habilitando-os para o exercício da prática profissional avançada,
transformadora e capaz de usar a inovação tecnológica, atendendo as demandas sociais e
específicas para o desenvolvimento local, regional e nacional.
Pré-requisito
Ser residente ou preceptor ativo dos programas de residência em saúde do IMIP.
Inscrições e Processo Seletivo
Consultar edital específico a ser publicado no site da Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP.
Início do curso
Março de 2022.
VAGAS
10

CARGA HORÁRIA
525h= 35 créditos
18 créditos: disciplinas obrigatórias;
02 créditos: outras atividades;
15 créditos: preparo e defesa dissertação.

REGIME
DURAÇÃO
03 módulos tutoriais e
05 laboratórios
18 meses
presenciais e a distância
(06 horas/semana)

72

PESQUISA
Diretora de Pesquisa

Lígia Cristina Câmara – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4702

pesquisa@imip.org.br

GRUPOS DE PESQUISA
CÂNCER, ENVELHECIMENTO E CUIDADOS PALIATIVOS
Líder
Jurema Telles de Oliveira Lima – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
Desenvolver pesquisas de natureza científica ou de inovação tecnológica, cultural, artística ou
filosófica relacionadas ao tema câncer, envelhecimento e cuidados paliativos. Desenvolvimento de
um centro de formação e inovação visando a educação permanente, formação, capacitação e
aperfeiçoamento de recursos humanos para atuação em cuidados paliativos, na atenção
oncológica e na saúde do idoso. De forma integral, oportuna, humanizada e inovadora objetiva-se
reduzir o impacto do câncer na vida das pessoas e da sociedade; nos pacientes que necessitam de
cuidados paliativos e/ou no processo de envelhecimento.
Linhas de pesquisa
• Avaliação;
• Reabilitação;
• Gestão e Inovação;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em oncologia e cuidados paliativos;
• Oncogeriatria.

CARDIOPATIA ESTRUTURAL E TRANSPLANTE CARDÍACO
Líder
Veronica Soares Monteiro – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
O IMIP é hoje o terceiro maior centro transplantador de coração do Brasil e o maior de
Pernambuco. O desenvolvimento de pesquisas na área de transplante e cardiopatia estrutural
pode ter repercussão nacional e atrair, para o IMIP, investimento na área de assistência
circulatória mecânica e novas técnicas cirúrgicas.
Linhas de pesquisa
• Cirurgia Cardiovascular.

PESQUISA >> GRUPOS DE PESQUISA

ESTUDOS DA SAÚDE DA MULHER
Líderes
Ariani Impieri de Souza – currículo lattes
Alex Sandro Rolland de Souza – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
As linhas de pesquisa do grupo de estudo "Saúde da Mulher" estão voltadas para os problemas de
saúde nos quais estão particularmente afetadas as mulheres do Nordeste do Brasil, mas que são
também problemas universais. Assim, as linhas de pesquisas englobam os problemas que ocorrem
na mulher desde a infância até o climatério, passando pelo período da gestação. Entre as
preocupações mais especificas do grupo, citam-se a busca das melhores evidencias relacionados
aos problemas ginecológicos e obstétricos, incluindo entre estes os relacionados à sexualidade,
abortamento, contracepção, hipertensão na gestação, diabetes gestacional, anemia no ciclo
gravídico, doença falciforme, arboviroses e vulnerabilidade ambiental na gestação.
Linhas de pesquisa
• Avaliação das intervenções de saúde;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos em urologia e ginecologia;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos na saúde do adulto;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais das doenças infecciosas e parasitárias;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em cuidados intensivos;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em oncologia;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais no pré-natal, parto e puerpério;
• Hipertensão na Gravidez;
• Saúde Reprodutiva.

ESTUDOS DAS BOAS PRÁTICAS NO PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM E
OUTRAS CIÊNCIAS DA SAÚDE
Líderes
Suzana Lins da Silva – currículo lattes
Maria de Fátima Costa Caminha – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
As repercussões dos trabalhos do grupo visam aperfeiçoar a qualidade e segurança da assistência
prestada ao paciente, com ênfase ao Processo de Trabalho da Enfermagem e Outras Ciências da
Saúde nos diferentes cenários, através da tomada de decisão de forma interativa, integrativa e
interdisciplinar, estimulando a colaboração entre profissões na utilização de tecnologias, pautadas
em cumprimento de diretrizes estabelecidas e princípios científicos, na perspectiva das boas
práticas. Objetiva ainda dimensionar resultados sustentáveis, inovadores e exitosos para a gestão
em seus diversos níveis de complexidade.
Linhas de pesquisa
• Tecnologias na assistência ao paciente para boas práticas no Processo de Trabalho da
Enfermagem e Outras Ciências da Saúde.
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ESTUDOS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE
Líderes
Isabella Chagas Samico – currículo lattes
Paulo Germano de Frias – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
A gestão e avaliação de políticas, programas, projetos e serviços de saúde se constituem em
desafios permanentes para a melhoria continua das ações e dos resultados, por aqueles que
atuam no desenvolvimento do SUS. No Brasil, e especialmente no Nordeste, a avaliação em saúde
é uma prática, ainda, incipiente, com características de atividade burocrática ou de caráter
fiscalizador, pouco utilizada como instrumento para tomada de decisão por gerentes e gestores de
saúde. O Grupo de Estudos de Gestão e Avaliação em Saúde do IMIP (GEAS), criado em 1999,
propõe-se a atuar no desenvolvimento teórico e prático do campo da gestão e da avaliação em
saúde no país, na perspectiva de contribuir para o fortalecimento institucional, a melhoria do
desempenho do sistema de saúde e a institucionalização das práticas de avaliação em saúde.
Linhas de pesquisa
• Avaliação das Intervenções de Saúde.

ESTUDOS EM NEFROLOGIA E TRANSPLANTES
Líderes
João Marcelo Medeiros de Andrade – currículo lattes
Samuel de Alencar Cavalcante – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
Inserir o IMIP dentro de cenários de pesquisa básica translacional e pesquisa clínica, obtendo
recursos de financiamento tanto da iniciativa privada quanto governamental, garantindo
publicações relevantes de nível internacional, capazes de influenciar mudanças nas estratégias de
diagnóstico e tratamento nas áreas de Transplante Renal e Nefrologia.
Linhas de pesquisa
• Distúrbio mineral ósseo na doença renal crônica e no transplante renal;
• Estratégias de transplante renal em pacientes hipersensibilizados ;
• Estudos da Imunologia dos transplantes e das doenças renais;
• Estudos dos mecanismos da Injúria Renal Aguda e da nefrotíliase.
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ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS, CIRÚRGICOS, E GENÉTICOS DAS
MALFORMAÇÕES CRANIOFACIAIS
Líderes
Rui Manuel Rodrigues Pereira – currículo lattes
Niedje Siqueira de Lima – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
Os resultados das pesquisas realizadas pelo grupo contribuirão para o desenvolvimento de
estratégias e protocolos de tratamento aprimorados visando à maximização dos efeitos
terapêuticos numa abordagem interdisciplinar, na perspectiva da equidade e integralidade na
atenção à saúde do indivíduo com malformação craniofacial. Dessa forma, o conhecimento
científico produzido terá impacto na melhora da qualidade de vida dessas pessoas e de seus
familiares.
Linhas de pesquisa
• Etiologia, Diagnóstico, Intervenções e Cuidados;
• Abordagem Clínica e Instrumental dos distúrbios da comunicação;
• Aspectos psicossociais e educacionais da reabilitação;
• Morfologia, crescimento e desenvolvimento craniofacial.

ESTUDOS INTEGRADOS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE
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Líderes
Maria de Fátima Costa Caminha – currículo lattes
Malaquias Batista Filho – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
Avaliação, proposição e experimentação de métodos diagnósticos de nível individual e sua
aplicação no contexto de coletividades. Compreensão e práticas integradas de saúde e nutrição
como parte das demandas de rotina das políticas e programas públicos de intervenções
governamentais. Desenvolver as atividades de saúde e nutrição como componentes de uma
doutrina de desenvolvimento humano, incluindo os aspectos econômicos, sociais, políticos,
ecológicos, ambientais, éticos, coparticipativos e suas implicações subjetivas, incluindo seus
valores na espiritualidade das pessoas. Aprofundamento do processo saúde/doença na sua
complexidade, mediante desenvolvimento de modelos hierárquicos de relações causais.
Participação uni e multi-institucional em projetos de pesquisa, formação de recursos humanos e
assessoria nos setores de diferentes níveis que operam na área de saúde e nutrição.
Desenvolvimento de intercâmbio com pesquisadores e estudiosos de outras instituições.
Linhas de pesquisa
• Avaliação e manejo das demandas de saúde e nutrição no ciclo vital;
• Epidemiologia dos processos de saúde e nutrição;
• Políticas e programas de saúde e nutrição.
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IMUNOLOGIA E GENÉTICA
Líder
Leuridan Cavalcante Torres – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo de pesquisa originou-se do interesse de pesquisadores em estudar os mecanismos
imunológicos envolvidos nas doenças infecciosas e genéticas na criança e adolescente. Logo mais,
houve interesses em desenvolver pesquisa de biomarcadores celulares e moleculares no câncer, o
que permitiu a integração com os pesquisadores do serviço de oncologia do IMIP. São
desenvolvidos pesquisa básica e translacional sobre os múltiplos aspectos imunológicos da saúde
materno-infantil e do adulto.
Linhas de pesquisa
• Estudo de Doenças genéticas/raras;
• Imuno-oncologia;
• Imunodeficiências Primárias;
• Imunologia Materno-fetal;
• Inflamação, imunidade e infecção.

SAÚDE MENTAL
Líder
Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
Considera especificidades da psicologia, psiquiatria e a interface com diversas especialidades da
saúde, objetivando conhecer o impacto biopsicossocial do adoecimento na população,
primordialmente, usuária do SUS. Os campos de investigação são identificados através dos
diferentes cenários de atuação profissional, tais como hospitais, ambulatórios, unidades de saúde,
entre outros cujos produtos irão contribuir para a qualidade científica das produções com foco em
saúde mental nos diferentes ciclos da vida e melhores estratégias de prevenção e intervenção.
Linhas de pesquisa
• Cuidados e atenção à saúde mental nos ciclos da vida.
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ESTUDOS EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Líder
Patrícia Gomes de Matos Bezerra – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
A criança e o adolescente, por sua maior vulnerabilidade biopsicossocial, são mais vulneráveis aos
agravos à sua saúde. O estudo das doenças que acometem predominantemente essa faixa etária,
sobretudo em relação aos aspectos de prevenção, prevalência, fatores de risco, formas de
apresentação e intervenções terapêuticas, dentre outros possibilitarão um maior controle nas
taxas de morbimortalidade. Várias afecções têm as suas raízes na infância, até mesmo na vida
intrauterina, entre as quais algumas doenças mentais, respiratórias, dermatológicas, metabólicas e
até mesmo alguns tipos de neoplasias malignas. Apesar de representarem eminentemente
questões de ordem social, a atuação do setor saúde para sua erradicação, deve ser bem
estabelecida. Ressalte-se o importante papel, sobretudo em fase de transição epidemiológica, das
doenças infecciosas, carenciais, genéticas, imunológicas e neoplásicas e sua contribuição para a
morbimortalidade da criança e do adolescente.
Linhas de pesquisa
• Crescimento, desenvolvimento e nutrição na infância e adolescência;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais de doenças infecciosas na infância e
adolescência;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais de doenças não transmissíveis na infância
e adolescência;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em cuidados intensivos na infância e
adolescência;
• Estudos epidemiológicos, clínicos e translacionais em cuidados paliativos na infância e
adolescência.

ESTUDOS EM REABILITAÇÃO, AVALIAÇÃO E DESEMPENHO FUNCIONAL
Líderes
Lívia Barboza de Andrade – currículo lattes
Julianna de Azevedo Guendler – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
O objetivo desse grupo de pesquisa é congregar e formar profissionais da área da reabilitação
(Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais) para fomentar nossa produção científica, solidificar as
linhas de pesquisa e desenvolver projetos em parcerias com instituições renomadas. Além disso,
pretende-se desenvolver estudos que abordem as doenças crônicas não transmissíveis no adulto e
na criança.
Linhas de pesquisa
• Aspectos imunológicos, metabólicos e cardiovasculares do exercício físico;
• Avaliação e intervenção em Fisioterapia Cardiorrespiratória;
• Cuidados paliativos e necessidades especiais nas doenças crônicas;
• Métodos e técnicas de avaliação física;
• Reabilitação e desempenho funcional e ocupacional.
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ESTUDO DE SAÚDE BUCAL E SEUS AGRAVOS
Líder
Luciana Silva Regueira – currículo lattes
Linhas de pesquisa
• Bases biológicas e clínicas em odontologia;
• Desenvolvimento do Sistema Estomatognático;
• Estudos clínicos epidemiológicos e sociais aplicados aos pacientes com necessidades
especiais – PNEs;
• Estudos epidemiológicos, preventivos, terapêuticos e translacionais em Odontologia;
• Integração, Ensino e Serviço;
• Odontologia e Educação em Saúde;
• Odontologia e Fatores Psicossociais;
• Odontologia Hospitalar.

ONCOLOGIA EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS
Líder
Mecneide Mendes Lins – currículo lattes
Repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo de pesquisa da oncologia do IMIP é multidisciplinar comprometido com o estudo da
compreensão dos aspectos epidemiológicos envolvidos no desenvolvimento do câncer, o estudo
da biologia do câncer nos seus aspectos clínicos, celulares e moleculares e a avaliação psicossocial
e qualidade de vida de pacientes e familiares. Na área biomédica, o grupo atua na área
tecnológica, no desenvolvimento e avaliação de ferramentas (dispositivos e procedimentos)
moleculares para caracterização do câncer e para o diagnóstico de doenças infecciosas associadas;
e na área de biociências, o grupo tem interesse no estudo de polimorfismo e expressão de genes
relacionados a resposta imunológica do paciente, visando estudar as alterações nos processos
imunológicos no câncer. O grupo tem projetos de colaboração e parceria com instituições
nacionais (FIOCRUZ, INCA, FMRP-USP, UPE, UFPE) e internacionais (Saint Jude Hospital/USA).
Linhas de pesquisa
• Avaliação psicossocial e comportamental das crianças com câncer e cuidados paliativos;
• Desenvolvimento e validação de métodos moleculares e imunológicos para caracterização
do câncer e de doenças associadas;
• Estudo de infecção em oncologia e prevenção odontológica das complicações
quimioterápicas;
• Estudos clínicos, epidemiológicos, farmacológicos e nutricionais em crianças, adolescentes
e adultos jovens com câncer;
• Estudos da biologia do câncer: aspectos celulares, moleculares, genéticos, imunológicos e
imunogenéticos.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA: PIBIC CNPq/IMIP
Coordenadora
Maria Júlia Gonçalves Mello – currículo lattes
Comissão Interna
Danielle Menor Vasconcelos – currículo lattes
Suely Arruda Vidal – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4702/4122

pesquisa@imip.org.br

Caracterização do Programa
Com duração de um ano, o programa está voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e
iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior na área de saúde. Visa despertar
vocações e contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa científica.

Orientador
Profissional que atenda aos seguintes requisitos:
• Ter titulação de doutor;
• Possuir vinculação docente no IMIP e/ou na graduação da FPS ou em Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu do IMIP (mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado);
• Ter produção científica ativa, com publicações em revistas indexadas no triênio da proposta, de
acordo com o registrado na plataforma Lattes do CNPq;
• Possuir experiência na área do projeto e disponibilidade para orientação, de acordo com o plano de
trabalho proposto.

Estudante Candidato
Poderá concorrer, em um único projeto, o estudante regularmente matriculado na FPS que atenda aos
seguintes requisitos:
• Apresentar histórico escolar do último período cursado e currículo atualizado na plataforma Lattes;
• Ter disponibilidade de pelo menos 20h/semana para atividades;
• Não ser bolsista de outro órgão de fomento à pesquisa, nem possuir vínculo empregatício com
entidade pública ou privada ou outra remuneração regular de qualquer natureza;
• Não ter término do curso de graduação previsto para o período de vigência da bolsa.

Inscrições
Consultar edital disponível no site do IMIP.

Processo Seletivo
Avaliação externa da qualidade e adequação do projeto de pesquisa do estudante candidato; Avaliação do
currículo do orientador com especial atenção às publicações em periódicos indexados.

Início do Programa
Anualmente, em agosto.

Vagas e Bolsas
Para informações sobre o número de vagas e bolsas, entrar em contato com a secretaria da
Iniciação Científica.
CARGA HORÁRIA
960h

REGIME
20h/semana

DURAÇÃO
12 meses
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OFICINAS E CURSOS DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE BANCO DE DADOS
Coordenador
Alex Sandro Rolland de Souza – currículo lattes
Contatos Secretaria
(81) 2122-4702 / 4122

pesquisa@imip.org.br

Objetivos
• Instrumentalizar os participantes para construção e análise de bancos de dados no Epi-info
3.5.1
o Incentivar e promover a realização de trabalhos científicos;
o Favorecer identificação e intercâmbio de conhecimentos acerca dos programas de
construção de bancos de dados aplicados às linhas de pesquisa desenvolvidas no
campo da saúde materno-infantil;
o Promover o debate e atualização de estratégias metodológicas relevantes para o
planejamento e desenvolvimento de banco de dados;
o Construir e analisar bancos de dados no Epi-info 3.5.1.
Pré-requisitos
Dispor do projeto de pesquisa, no primeiro dia de aula, contendo formulário ou questionário de
coleta dos dados.
Documentação específica
Formulário de inscrição e projeto do pesquisador e banco dedados em formato eletrônico.
Inscrições
No mês de agosto, na secretaria da Diretoria de Pesquisa –IMIP.
Processo Seletivo
Serão selecionados apenas os participantes que entregarem, no prazo, toda a documentação
específica.
Ementa
• Variáveis quantitativas e qualitativas;
• Formulário/questionário;
• Epi-info (Banco de dados);
• Epi-info (Análise descritiva);
• Epi-info (Análise bivariada);
• Epi-info (Análise multivariada).
INÍCIO

VAGAS

CARGA
HORÁRIA

REGIME

DURAÇÃO

Setembro

10

16h

2h/semana

08 semanas
(uma semana/mês com 01 dia de aula/semana).
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PESQUISA EM BASES DE DADOS
Coordenador
Túlio de Morais Revoredo – currículo lattes
Contatos Biblioteca
(81) 2122-4139

biblioteca@imip.org.br

Objetivo
Mapear e capacitar para o uso dos principais portais em saúde do mundo, visando a recuperação
da informação satisfatória.
Caracterização do Programa
Propõe-se a intercalar teoria e prática para fomentar efetiva recuperação de informações
necessárias para as demandas científicas.
Público-alvo
Profissionais e estudantes vinculados ao IMIP.
Pré-requisito
Ser vinculado ao IMIP.
Inscrições
Na recepção da Biblioteca Ana Bove ou solicitadas pelo e-mail biblioteca@imip.org.br.
VAGAS
15

CARGA HORÁRIA
3h

REGIME
3h/01 dia

DURAÇÃO
01 dia
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO (NIM)
Coordenador
Bruno Hipólito da Silva – currículo lattes
Contato
(81) 2122-4732

nim@imip.org.br

CURSOS DE EAD
INTRODUÇÃO ÀS BOAS PRÁTICAS PARA UMA ASSISTÊNCIA SEGURA (EAD)
Autoras
Madalena Oliveira (NEPI)7
Suzana Mota (NEPI) 8
Suzana Vieira da Cunha Ferraz (CCIH) 9 – currículo lattes
Pré-requisito
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader.
Inscrições
Curso para residentes do IMIP (oferta institucional).
CARGA HORÁRIA
20h

REGIME
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado
para o aluno a partir da data de inscrição.

CURSO BÁSICO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA (EAD)
Autora
Flávia Augusta de Orange Lins da Fonseca e Silva – currículo lattes
Pré-requisito
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader.
Inscrições
Curso para residentes do IMIP (oferta institucional).
CARGA HORÁRIA
20h à distância

7

Médica pediatra.
Médica pediatra.
9
Médica pediatra.
8

REGIME
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado
para o aluno a partir da data de inscrição.
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ÉTICA EM PESQUISA: COMPREENDENDO A RESOLUÇÃO 466/12 (EAD)
Autoras
Leuridan Cavalcante Torres – currículo lattes
Danielle Menor Vasconcelos – currículo lattes
Pré-requisito
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader.
Inscrições
Curso para residentes do IMIP (oferta institucional).
CARGA HORÁRIA
20h à distância

REGIME
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado
para o aluno a partir da data de inscrição.

INTRODUÇÃO A PESQUISA CLÍNICA (EAD)
Autoras
Lígia Cristina Câmara – currículo lattes
Danielle Menor Vasconcelos – currículo lattes
Flávia Patrícia Morais de Medeiros – currículo lattes
Pré-requisito
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader.
Inscrições
Para se inscrever neste curso entre no site do IMIP (de acordo com oferta institucional).
CARGA HORÁRIA
20h à distância

REGIME
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado
para o aluno a partir da data de inscrição.
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SEGURANÇA E QUALIDADE NA ATENÇÃO AO PACIENTE (EAD)
Autoras
Lannuze Gomes Andrade dos Santos – currículo lattes
Sandra Regina Silva de Moura10
Gabriela Maria da Silva Rocha – currículo lattes
Rubiane Gouveia de Souza e Silva – currículo lattes
Manuela Tavares Lima de Abreu e Lima Sá – currículo lattes
Pré-requisito
Conhecimento básico de Internet e Adobe Reader.
Inscrições
Para se inscrever neste curso entre no site do IMIP (de acordo com oferta institucional).
CARGA HORÁRIA
20h à distância

REGIME
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado
para o aluno.

CURSO BÁSICO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (EAD)
Autoras
Lannuze Gomes Andrade dos Santos – currículo lattes
Giorgia da Cunha de Paula Cruz 11
Maria Helena de Andrade Britto – currículo lattes
Lucia Helena Guimarães Rodrigues – currículo lattes
Pré-requisito
Conhecimento básico de Internet e Adobe Reader.
Inscrições
Para se inscrever neste curso entre no site do IMIP (de acordo com oferta institucional).
CARGA HORÁRIA
10h à distância

10

REGIME
A carga horária definida é de 10h e deverá ser cumprida
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado
para o aluno a partir da data de inscrição.

Enfermeira. Especialista em Saúde Coletiva, em Ensino Didático-Pedagógico da Enfermagem e em Qualidade em
Saúde e Segurança do Paciente. Mestre em Avaliação em Saúde.
11
Enfermeira. Especialista em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem.
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CURSO INTRODUÇÃO AOS CUIDADOS PALIATIVOS
Autoras
Jurema Telles12, Flávia Orange13, Mirella Rebello14, Zilda Cavalcanti15, Nahami Cruz16,
Roberta Farias17, Danuza Marques18, Janaina Rocha19, Luana Oliveira20
Pré-requisito
Profissional de saúde
Conhecimento básico de Internet, Adobe Reader.
Inscrições
Para se inscrever neste curso entre no site do IMIP (de acordo com oferta institucional).
CARGA HORÁRIA
20h à distância

REGIME
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida
em, no máximo, 1 mês; tempo que será disponibilizado
para o aluno a partir da data de inscrição.

CURSO TREINAMENTO PRECEPTORES PARA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE AVALIAÇÃO MINICEX (EAD)
Autores
Eduardo Jorge da Fonseca21
Luciana Cordeiro22
Tereza Rebecca23
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Pré-requisito
Conhecimento básico de Internet e Adobe Reader.
Inscrições
Curso para preceptores avaliadores do IMIP (oferta institucional).
CARGA HORÁRIA
20h à distância

12

Médica oncologista;
Médica anestesista. Especialista em dor
14 Médica geriatra e paliativista
15 Médica geriatra e paliativista
16 Fisioterapeuta
17 Enfermeira
18 Assistente social
19 Terapeuta ocupacional
20 Psicóloga
21 Médico pediatra.
22 Médica pediatra.
23 Médica pediatra.
13

REGIME
A carga horária definida é de 20h e deverá ser cumprida
em, no máximo, 01 mês; tempo que será disponibilizado
para o aluno a partir da data de inscrição.

LISTA DE SIGLAS
ABP

Aprendizado Baseado em Problema

AMB

Associação Médica Brasileira

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CNRM

Comissão Nacional de Residência Médica

CPC

Centro de Pesquisa Clínica (IMIP)

FOP

Faculdade de Odontologia de Pernambuco (UPE)

FPMF

Fundação Professor Martiniano Fernandes

FPS

Faculdade Pernambucana de Saúde

GEAS

Grupo de Estudos de Gestão e Avaliação em Saúde (IMIP)

IES

Instituições de Ensino Superior

IMIP

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira

MEC

Ministério da Educação

PROEMC Programa de Educação Médica Continuada
RNPC

Rede Nacional de Pesquisa Clínica

SBD

Sociedade Brasileira de Dermatologia

SUS

Sistema Único de Saúde

UAN

Unidade de Alimentação e Nutrição

UFPE

Universidade Federal de Pernambuco

UPE

Universidade de Pernambuco

UTI

Unidade de Terapia Intensiva
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