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EDITAL Nº 021/2016 - SPG/AIS 

 

A Associação Instituto Sapientiae (AIS) e a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) 

tornam pública a abertura das inscrições para o Curso de Pós-Graduação Lato-

Sensu em Reprodução Humana Assistida, para aluno regular, com ingresso em 

Janeiro de 2017, conforme: 

 

1) PROGRAMA: Pós-Graduação Lato-Sensu em Reprodução Humana Assistida. 

 

2) ÁREAS:  

a) Módulo Clínico  

b) Módulo Laboratorial  

 

3) OBJETIVOS DO CURSO: 

 

3.1 Objetivos Gerais: Promover curso de Pós-graduação Lato-Sensu em 

Reprodução Humana Assistida, visando propiciar sólida formação 

acadêmica de acordo com as exigências do mercado de trabalho. 

 

3.2 Objetivos Específicos do Módulo Clínico 

 Oferecer embasamento teórico ao Pós-graduando para o correto 

desempenho profissional; 

 Propiciar noções de rotina do Laboratório de Andrologia e Fertilização 

in vitro; 

 Oferecer condições para o diagnóstico e o tratamento da infertilidade 

conjugal; 

 Fornecer subsídios para a indicação das técnicas de Reprodução 

Assistida; 
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 Oferecer condições para a indicação da indução da estimulação 

ovariana farmacológica para técnicas de Reprodução Humana 

Assistida de baixa e alta complexidade; 

 Fornecer ao profissional as noções básicas de monitoramento do 

desenvolvimento folicular múltiplo, aspiração oocitária e transferência 

de embriões; 

 Qualificar o profissional para atuar em Reprodução Humana Assistida 

 

3.3 Objetivos Específicos do Módulo Laboratorial 

 Oferecer embasamento teórico ao Pós-graduando para o correto 

desempenho profissional; 

 Propiciar o acompanhamento da rotina do Laboratório de Andrologia; 

 Propiciar o acompanhamento da rotina do Laboratório de Fertilização 

in vitro; 

 Favorecer o treinamento nas técnicas de Reprodução Humana 

Assistida tais como manipulação de gametas e embriões; 

 Oferecer o embasamento teórico em técnicas específicas em 

laboratório de reprodução humana tais como “Assisted Hatching” e 

biópsias embrionárias; 

 Qualificar o profissional para atuar em Laboratórios de Andrologia e 

de Fertilização in vitro 

 

4) VAGAS:  

a) Serão dispostas 50 (cinquenta) vagas, a serem preenchidas por alunos do 

Módulo Clínico e Laboratorial.  

 

 

5) PÚBLICO ALVO: 

a) Módulo Clínico: Graduação em Medicina, em instituição reconhecida pelo 

MEC, e inscrição no Conselho Regional de Medicina. 
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b) Módulo Laboratorial: Profissional com curso superior completo na área da 

saúde, em instituição reconhecida pelo MEC. 

 

5.1. O aluno já deve ter concluído a Graduação para fazer a matrícula na Pós-

Graduação, segundo os Pareceres do CES/CNE número 303/2000; número 

210/2004 e número 2/2007. 

  

6) DAS INSCRIÇÕES: As inscrições para o Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu 

em Reprodução Humana Assistida estarão abertas no período de 03 de Outubro 

de 2016 a 13 de Janeiro de 2017.  

 

Para inscrever-se, o candidato deverá: 

 

6.1. Preencher a ficha de inscrição disponível na página eletrônica da 

Associação Instituto Sapientiae (http://www.sapientiae.org.br)  

 

6.2. Efetuar pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta 

reais), através de depósito bancário nominal à Associação Instituto Sapientiae.  

 

Conta corrente para depósito da taxa de inscrição: Banco Bradesco, 

Agência 0420-0, Conta Corrente 150000-7, nominal à Associação Instituto 

Sapientiae. 

 

6.3. O comprovante do depósito bancário referente à taxa de inscrição deverá 

ser enviado, devidamente identificado, com nome completo do aluno e módulo 

(Clínico ou Laboratório), pelo fax (11) 3018-3489 ou e-mail: 

curso@sapientiae.otg.br, até o dia 13 de janeiro de 2017. 

6.4. Entregar ou enviar via Sedex a documentação exigida (vide item 7) à 

Associação Instituto Sapientiae até o dia 13 de Janeiro de 2017 (data de 

postagem). 
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7) DOCUMENTAÇÃO:  

A documentação deverá ser entregue, ou enviada via Sedex, para Associação 

Instituto Sapientiae, até 13 de janeiro de 2017 (data de postagem), 

impreterivelmente. 

 

 Curriculum Vitae não documentado (documento imprescindível para 

inscrição) 

 Uma foto 3x4 recente (documento imprescindível para inscrição) 

 Uma fotocópia comum dos documentos: 

o Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma do Curso Superior 

(documento imprescindível para inscrição);  

o RG (documento imprescindível para inscrição);  

o CPF (documento imprescindível para inscrição); 

o Comprovante de endereço recente (documento imprescindível para 

inscrição); 

o Inscrição no conselho regional específico. 

 

7.1. Em caso de candidato recém-formado, será aceita uma fotocópia do 

Certificado de Conclusão de Curso. Entretanto, esta tem caráter provisório, com 

validade para fins de documentação até 31 de agosto de 2017. 

 

7.2. A fotocópia do Diploma deverá ser entregue até o dia 29 de setembro de 

2017 à Associação Instituto Sapientiae. A apresentação do Diploma de 

Graduação é documento imprescindível para a expedição do Certificado de Pós-

Graduação (Parecer CES/CNE número 303/2000). 

 

7.3. Caso o candidato não possua a Inscrição no conselho regional específico, 

favor providenciar e trazer uma cópia da mesma até o dia 29 de setembro de 

2017. 

 

Endereço para envio (via Sedex) ou entrega dos documentos:  
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Associação Instituto Sapientiae  

Rua Vieira Maciel, 62 – Jardim Paulista 

São Paulo – SP, CEP 04503-040. 

 

A Associação Instituto Sapientiae estará em recesso do dia 23 de dezembro de 

2016 (sexta–feira) ao dia 31 de dezembro de 2017 (sexta-feira), retornando 

suas atividades no dia 02 de janeiro de 2017 (segunda-feira). 

 

A efetivação da inscrição estará condicionada ao preenchimento da ficha de 

inscrição, pagamento da taxa de inscrição, encaminhamento do comprovante de 

depósito bancário e da documentação exigida (item 7) à Associação Instituto 

Sapientiae. 

 

8) SELEÇÃO: Caso o número de inscritos exceda o número de vagas disponíveis, 

será realizado processo seletivo através de análise do Curriculum Vitae, 

documento imprescindível para a inscrição. 

 

9) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: A lista dos candidatos selecionados será 

divulgada na página eletrônica da Associação Instituto Sapientiae, na seção de 

Pós-Graduação, no dia 19 de janeiro de 2017 (quinta-feira), no período da 

tarde. 

 

10) MATRÍCULA: Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula nos 

dias 23(segunda-feira), 24 (terça-feira), 26 (quinta-feira), 27 (sexta-feira) e 30 

de janeiro de 2016 (segunda-feira), das 09:00 às 16:00 horas, exclusivamente 

na Associação Instituto Sapientiae.  

 

 

10.1. No ato da matrícula o aluno deverá efetuar o pagamento referente à 

primeira parcela do curso. Caso o candidato não efetue a matrícula e nem o 

pagamento na data estabelecida, terá sua vaga cancelada automaticamente; 
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10.2. Poderão efetuar a matrícula, somente os alunos devidamente 

selecionados, com inscrição efetivada (pagamento da taxa, envio do 

comprovante de pagamento e documentação entregue) e pagamento referente 

à primeira parcela do curso; 

 

10.3. A matrícula do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita do 

processo de seleção, tal como se acha estabelecido neste Edital; 

 

10.4. A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que 

verificadas posteriormente, acarretarão na nulidade da inscrição, com todas as 

suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 

civil ou criminal; 

 

10.5. Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa de inscrição, 

independente se o candidato for ou não selecionado para matrícula. 

 

11) INVESTIMENTO:  

a) Pagamento à vista   

Módulo Laboratorial: R$ 16.800,00 / Módulo Clínico: R$ 27.200,00  

b) Mensalidades corrigidas pelo IGP-M, em boletos bancários (12 parcelas) 

Módulo Laboratorial: R$ 1.600,00 / Módulo Clínico: R$ 2.600,00 

 

12) DURAÇÃO DO CURSO: Doze (12) meses 

 Para visualizar o calendário anual, vide Anexo I. 

 

 

13) CARGA HORÁRIA: 

a) Módulo Clínico: O curso será ministrado em 480 horas, incluindo 286 horas 

de aulas regulares teórico-práticas, 140 horas para acompanhamento de 

procedimentos e 54 horas de atividades extra-classe, sem assistência 
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docente, referentes à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (36 

horas) e Reuniões Científicas (18 horas).  

 

b) Módulo Laboratorial: O curso será ministrado em 450 horas, incluindo 286 

horas de aulas regulares teórico-práticas, 110 horas para acompanhamento 

de procedimentos e 54 horas de atividades extra-classe, sem assistência 

docente, referentes à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (36 

horas) e Reuniões Científicas (18 horas).  

 

As aulas regulares ocorrerão mensalmente em módulos intensivos, ministradas 

de quinta-feira a domingo, nas dependências da Associação Instituto Sapientiae, 

nos seguintes horários: 

Quinta à sábados das 08:00 às 17:15 horas; 

Domingos das 08:00 às 12:15 horas. 

 

 

14) REGRAS PARA APROVAÇÃO: 

As regras determinadas neste Edital estão de acordo com a Resolução CES/CNE 

nº1/2007 e da Deliberação CEE nº9/1998. 

 

a) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco) das aulas de cada módulo; 

b) Avaliações teórico-práticas com nota mínima igual ou superior a 7,0 

(sete); 

c) Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso para banca examinadora 

com nota mínima igual ou superior a 7,0 (sete) e conceito “aprovado”. 

 

15) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO: O concluinte receberá Título de Especialista 

em Reprodução Humana Assistida, módulo clínico ou laboratorial respectivamente, 

reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação - Processo 447/2004 (clínico) e 

Processo 448/2004 (laboratório). 
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Anexo I 

 


