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O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Cardiologia faz saber que estão abertas as 
inscrições para o concurso de preenchimento de vagas referentes ao ano de 2016 na forma deste Edital. 
 
1. Informações Gerais 
      O Curso de Especialização em Cardiologia foi criado em 1978, estando vinculado a Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, com carga horária total de 3.195 (três mil e cento e 
noventa e cinco horas) distribuídas  em atividades teóricas e práticas. O Curso é autofinanciável 
credenciado pelo Ministério de Educação e Cultura do Brasil (MEC), órgão máximo que regulamenta o 
ensino de Graduação e Pós-Graduação no Brasil. O treinamento prático é realizado no Hospital 
Universitário Antonio Pedro, instituição vinculada a Universidade Federal Fluminense e credenciada pela 
Comissão Nacional de Residência Médica. Ao final do curso, tendo o aluno concluído todos créditos, 
será emitido o Certificado de Especialização em Cardiologia pela Universidade Federal Fluminense. Não 
há qualquer vinculação ou credenciamento do curso com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

 
.2. VAGAS: 10 brasileiros e 05 estrangeiros. 
  
3. Valor da mensalidade do curso R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
 
4.. PRÉ -REQUISITOS: 
      Candidatos brasileiros e estrangeiros que tem concluído o Curso de Graduação em Medicina. 
 
4.1 . O candidato estrangeiro deverá ter visto permanente ou visto temporário de estudante obtido perante o    

Consulado do     Brasil em seu País.    
 
4.2. A abertura de  turma condiciona-se à matrícula de pelo menos 07 alunos. 
 
 
5. Inscrição 
  Local: Rua: Marquês do Paraná 303- Centro - Niterói - (RJ) CEP: 24.030.215, Hospital Universitário Antonio 
  Pedro – 6º andar - Cardiologia. Tel.: (021) 2629-9201 e 2629-9207.     
  Horário: 8h às 12h30 
  Período:01 de fevereiro à 29  de fevereiro de 2016 (exceto o período de carnaval de 06 a 14/02/16) 
  Documentação  
  Ficha de inscrição. 
 Fotocópia autenticada (frente e verso) do diploma de graduação (registrado ou revalidado) ou certidão original    
 de conclusão de curso de graduação, histórico escolar com as datas de conclusão e colação de grau.  
 Fotocópia da carteira de Identidade  e do CPF (para brasileiros e estrangeiros com visto de permanência no  
 país).  
 Tradução juramentada do diploma de Graduação em medicina e do histórico escolar (Estrangeiros). 
 Duas fotos 3 X 4. 
 Comprovante de pagamento emitido pelo curso que deverá ser retirado na secretaria do curso. 
 
6. Instrumentos de Seleção: 
6.1 Prova escrita com  20 questões de cardiologia de múltipla escolha ( nível de graduação). Peso 5 (cinco). 
6.2 Interpretação de texto em inglês na área de cardiologia.Peso 3,0 (três) 
6.3 Entrevista. Peso 2,0 (dois) 
 
7 Cronograma  
7.1 Prova escrita: 
     Data: 09/03/16 Horário: 8h às 10h  Local: sala de aulas da cardiologia 6° andar Hospital Universitário Antonio  
    Pedro.       
7.2 Entrevista: 10/03/16 de 8h às 12h  
7.3 Divulgação do resultado: 15/03/16  Horário 10h 
Local: Secretaria do curso – Hospital Universitário Antonio Pedro – 6º andar – Cardiologia 
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8. Matrícula 
Serão chamados para matrícula os candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente até o 
preenchimento das vagas. 
Em caso de empate na classificação final, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, em ordem 
decrescente de pontuação: Prova escrita > Interpretação de texto em inglês> entrevista> Maior idade. 
 
9. Início do ano letivo 04 de abril de 2016. 
 
 
10. Disposições gerais 
10.1 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6,0 (seis) em cada um dos 
instrumentos de seleção previstos no item 3. 
10.2 No ato da matrícula, o candidato deverá concordar com os termos do regulamento interno e com os 
dispositivos do Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UFF. (www.proppi.uff.br) 
10.3 Reservam-se dez por cento das vagas para servidores técnico-administrativos e docentes da UFF que 
tenham sido aprovados no processo de seleção, os quais gozam de isenção do pagamento de taxas e 
mensalidades, nos termos da Resolução (CUV)155/2008. 
10.4 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vista ou revisão de provas. 
10.5 As provas de seleção terão a coordenação e a responsabilidade do Coordenador do curso. 
10.6 Os resultados só serão válidos para as provas de seleção a que refere o presente Edital. 
10.7 Este curso de Pós-Graduação em Cardiologia Lato Sensu não contempla 02 (dois) anos de clínica médica, 
conforme exigência da Sociedade Brasileira de Cardiologia como pré-requisito para realização de prova de 
título a partir de 2015.  
 
11. EMENTA: Ciclo cardíaco, insuficiência cardíaca, doença coronariana crônica e aguda, hipertensão arterial, 
lesões orovalvulares, endocardite infecciosa. 
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