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EDITAL DE SELEÇÃO PARA CURSO DE EXTENSÃO 2022 / GEP - HUJB 

VII CURSO DE FÉRIAS PARA ACADÊMICOS DA UFCG – 2022/2 

 

 
1. JUSTIFICATIVA 

O VII Curso de Férias 2022/GEP – HUJB compreende uma atividade de Extensão que 
objetiva instrumentalizar os acadêmicos dos cursos de graduação da Universidade Federalde Campina 
Grande a desenvolver atividades de práticas no Hospital Universitário Júlio Bandeira - HUJB/UFCG- 
EBSERH, sob supervisão dos preceptores do serviço. 

Esta proposta tem grande relevância por ser o HUJB um campo de práticas e de 
aprendizados para os discentes dos diversos cursos. Isso cria grandes possibilidades de ampliar e 
consolidar ossaberes e fazeres das práticas dos alunos de diferentes Cursos da UFCG, a partir do 
acompanhamento sistemático junto aos profissionais do Hospital Universitário no período de férias 
acadêmicas, conforme Calendário Acadêmico da Universidade. 

Ante o exposto, trata-se de um curso de extensão optativo e portanto conta como 
carga horária complementar. 

Nessa direção, considerando a reduzida quantidade de estudantes no período de 
férias acadêmicas, o potencial de formação de recursos humanos do HUJB, a infraestrutura física, o 
parque tecnológico existente e os colaboradores contratados pelo Hospital Universitário em 
Cajazeiras, justifica-se a realização deste Curso de Extensão. 

Ademais, dada à complexidade que envolve as ciências sejam de saúde, exatas ou 
humanas, é sempre necessária carga horária complementar de práticas e vivências frequentes dos 
estudantes nos cenários de saúde. Em virtude disso, fica clara a importância de ações de extensão 
que aprimorem e consolidem os saberes e fazeres da prática, complementando a formação 
adquirida pelo estudante durante o seu curso de graduação na Universidade Federal de Campina 
Grande e preparando-o para enfrentar os desafios do mundo do trabalho por meio de uma formação 
qualificada. 

 
 

2. OBJETIVO GERAL 

Capacitar os discentes sobre as habilidades para o exercício da prática clínica 
ambulatorial e hospitalar e de gestão em saúde. 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contribuir para a melhor formação do discente; 

 Desenvolver ações de saúde em hospital de média complexidade; 

 Promover a reflexão teórica e a vivência prática da assistência à saúde e gestão 
hospitalar; 

 Consolidar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos no curso; 
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4. ATIVIDADES PRÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Abordagem clínica do paciente: avaliação, anamnese, exame físico, 
interpretação de exames complementares; 

 Discussão de casos clínicos; 

 Elaboração de plano terapêutico; 

 Relação profissional de saúde-paciente; 

 Atividades de educação em saúde; 

 Elaboração de atividades correlatas às áreas de graduação, objeto deste 
cursode férias nos campos clínico, ambulatorial, laboratorial e/ou de gestão. 

 

 
5. METODOLOGIA 

Este curso de extensão contará com atividades, construções e discussões de casos 
práticos. A discussão de casos será realizada com o conjunto de alunos inscritos em uma sala 
previamente agendada do HUJB. Já a prática consistirá no acompanhamento discente das rotinas 
assistenciais do hospital. 

Poderão ser utilizadas como estratégias metodológicas: 

1. Acompanhamento individual do aluno pelo preceptor do HUJB durante a 
prática clínica cotidiana e/ou de gestão em saúde; 

2. Discussões de situações problemas (casos clínicos) apresentados pelos alunos; 

3. Pesquisas no Up to Date; 

4. Leituras especificas programadas (artigos, periódicos, guidelines, consensos); 

5. Participação do aluno nas atividades cotidianas do HUJB. 

6. Participação OPCIONAL do aluno no Curso de Hematologia clínica, uma abordagem 
prática (Projeto do Curso em anexo); 

 
 

6. MATERIAL DIDÁTICO 

O material a ser utilizado será disponibilizado em formato eletrônico via consulta no 
aplicativo Up to Date, disponível nos computadores do HUJB. 

 

 
7. INSTRUTOR 

O VI Curso de Férias para Acadêmicos de Saúde 2022 para estudantes de graduação 
da UFCG será conduzido pelos Preceptores do HUJB/EBSERH. O Curso de Hematologia clínica, uma 
abordagem prática será ministrado por Diego Vínicius Amorim Cavalcante, Fagner Carvalho Leite, 
Adson Thiago Tavares Barbosa, Flávia Viana Pereira Mariz , Maria Estela Rodrigues Coura e Wedja 
Chrystyann M. de Sousa.
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8. PÚBLICO-ALVO 

Este curso é direcionado a graduandos da UFCG, com matrícula ativa no 
semestre atual, conforme vagas dispostas no quadro seguinte: 

 VII CURSO DE FÉRIAS PARA ACADÊMICOS DE SAÚDE 
2022 

 

Código Curso Setor Nº 
vagas 

Pré-requisito: Aprovação na 
disciplina (ou similar) 

ENF 1 Enfermagem Centro Cirúrgico/ 
CME 

04 Enfermagem Cirúrgica II 

ENF 2 Enfermagem Unidade de Pronto 
Atendimento 

06 Semiologia e Semiotécnica 
da Enfermagem II 

ENF 3 Enfermagem Unidade de 
Internamento 
Clínica Médica 

06 Enfermagem em Saúde do 
Adulto I 

ENF 4 Enfermagem Unidade de 
Internamento 
Clínica Cirúrgica 

06 Enfermagem Cirúrgica II 

ENF 5 Enfermagem Saúde da Criança - 
UASCA 

06 Semiologia e Semiotécnica 
da Enfermagem II 

ENF 6 Enfermagem Saúde da Mulher - 
Ambulatório 

02 Saúde da Mulher 

ENF 7 Enfermagem Gestão em saúde 02 Saúde Coletiva 

MED 1 Medicina Unidade de 
Internamento 
Clínica Médica 

05 Semiologia Médica 

MED 2 Medicina Ambulatórios de 
Saúde da Mulher 

04 Saúde da Mulher 

MED 3 Medicina Clínica Cirúrgica 
(Centro cirúrgico/ 
Ambulatórios de 
cirurgia geral, 
especialidades 
cirúrgicas e 
anestesiologia) 

02 Cirurgia ambulatorial & 
Anestesiologia 

MED 4 Medicina Apoio diagnóstico 
(USG geral e 
ginecológica) 

02 Diagnóstico por Imagem 

FAR 1 Farmácia Laboratório 04 Bioquímica Clínica 

FAR 2 Farmácia Setor de Farmácia 
Hospitalar 

04 Farmácia Hospitalar 
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NUTR 1 
Nutrição Nutrição Clínica 02 Avaliação Nutricional 

NUTR 2 Nutrição Unidade de 
produção 

02 Fundamentos em Gestão da 
Qualidade 

PEDAG 
1 

Pedagogia Equipe. 
Multiprofissional 

01 Pedagogia Hospitalar 

PSICO 1 Psicologia Equipe. 
Multiprofissional 

02 Psicologia Hospitalar 

FISIO 1 Fisioterapia Equipe. 
Multiprofissional 

04 Fisiologia, cinesiologia, 
ortopedia pneumologia e 
pediatria 

Total de vagas 64  
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9. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O VII Curso de Férias para Acadêmicos de 2022/2 está previsto para ocorrer entre 05 
de  setembro de 2022 e 25 de setembro de 2022, com atividades de segunda-feira à sexta-feira, 
podendo incluir final de semana, nos turnos diurno e/ou noturno, em regime de plantão de 6, 8 ou 12 
horas conforme a disponibilidade do serviço, mediante escala a ser definida no início do curso. 

O HUJB se reserva ao direito de promover alterações na programação com a devida 
comunicação mínima de 24 horas. 

 
 

10. LOCAL DE REALIZAÇÃO, INSCRIÇÕES e CRONOGRAMA 

O VII Curso de Férias do HUJB 2022/2 será realizado nas dependências do Hospital 
Universitário Júlio Bandeira, in caso, ambulatórios, centro cirúrgico, CME, laboratórios, farmácia e 
demais serviços assistenciais doHUJB. 

Os interessados em participar do VI Curso de Férias do HUJB, além de preencherem 
a ficha de inscrição contida no quadro abaixo, deverão enviar o Coeficiente de Rendimento 
Acadêmico (CRA) completo, um documento de identificação e o cartão de vacina completo, 
incluindo comprovação Covid-19, para o e-mail sge.hujb@ebserh.gov.br.  

Importante destacar que os documentos devem ser enviados na íntegra, em PDF. 
Os candidatos que enviarem os documentos incompletos, ou que não apresentamrem a nota da 
disciplina pré-requisito serão automaticamente desclassificados.  

Durante o preenchimento da Ficha de Inscrição os discentes terão a opção de 
escolher participar do Curso de  Hematologia clínica, uma abordagem prática (Plano do Curso em 
Anexo). 

As vagas serão prioritariamente destinadas aos alunos com matrícula ativa no atual 
semestre da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG e as inscrições poderão ser feitas 
conforme informações disponíveis no quadro abaixo: 

 

Candidatos Período Link 

Estudantes da UFCG 17/08/2022 à 24/08/2022 https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=3U3TZPCvlU238Qc0p
chF5VS-
w1EyB0VEtMqo3eFbJStUMjFKTVdaRzd
GREg0NjlWSE84OE02UUhOSiQlQCN0P
Wcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sge.hujb@ebserh.gov.br
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3U3TZPCvlU238Qc0pchF5VS-w1EyB0VEtMqo3eFbJStUMjFKTVdaRzdGREg0NjlWSE84OE02UUhOSiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3U3TZPCvlU238Qc0pchF5VS-w1EyB0VEtMqo3eFbJStUMjFKTVdaRzdGREg0NjlWSE84OE02UUhOSiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3U3TZPCvlU238Qc0pchF5VS-w1EyB0VEtMqo3eFbJStUMjFKTVdaRzdGREg0NjlWSE84OE02UUhOSiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3U3TZPCvlU238Qc0pchF5VS-w1EyB0VEtMqo3eFbJStUMjFKTVdaRzdGREg0NjlWSE84OE02UUhOSiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3U3TZPCvlU238Qc0pchF5VS-w1EyB0VEtMqo3eFbJStUMjFKTVdaRzdGREg0NjlWSE84OE02UUhOSiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3U3TZPCvlU238Qc0pchF5VS-w1EyB0VEtMqo3eFbJStUMjFKTVdaRzdGREg0NjlWSE84OE02UUhOSiQlQCN0PWcu
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Cronograma de atividades: 

 

 
Atividade Data 

Inscrições 17/08/2022 à 24/08/2022 

Divulgação do resultado no site 29/08/2022 

Recepção, entrega de Cronograma de Atividades e Curso 
Obrigatório: As Medidas de Precaução no Ambiente 
Hospitalar via plataforma TEAMS através do link 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTg3NTc4M2QtZTBiOC00ZTM2LTliN
DAtZjc1YWQyMDU0MDI0%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%2264d34ddd-aff0-4d95-b7f1-
0734a5c845e5%22%2c%22Oid%22%3a%2223d16c28-
0eba-4b89-9014-e838958e0c7b%22%7d  
 

05/09/2022 de 8h00 às 10h00 – 

Assinatura do Termo de Compromisso* 05/09/2022 

Início das atividades práticas 06/09/2022 

Término das atividades e entrega das fichas de frequências discentes 24/09/2022 

Avaliação do curso de férias 23 a 25/09/2022 

Certificação 03/10/2022 à 07/10/2022 

*O aluno deverá passar na GEP para assinatura do Termo de Compromisso antes de iniciar as atividades práticas. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg3NTc4M2QtZTBiOC00ZTM2LTliNDAtZjc1YWQyMDU0MDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264d34ddd-aff0-4d95-b7f1-0734a5c845e5%22%2c%22Oid%22%3a%2223d16c28-0eba-4b89-9014-e838958e0c7b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg3NTc4M2QtZTBiOC00ZTM2LTliNDAtZjc1YWQyMDU0MDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264d34ddd-aff0-4d95-b7f1-0734a5c845e5%22%2c%22Oid%22%3a%2223d16c28-0eba-4b89-9014-e838958e0c7b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg3NTc4M2QtZTBiOC00ZTM2LTliNDAtZjc1YWQyMDU0MDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264d34ddd-aff0-4d95-b7f1-0734a5c845e5%22%2c%22Oid%22%3a%2223d16c28-0eba-4b89-9014-e838958e0c7b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg3NTc4M2QtZTBiOC00ZTM2LTliNDAtZjc1YWQyMDU0MDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264d34ddd-aff0-4d95-b7f1-0734a5c845e5%22%2c%22Oid%22%3a%2223d16c28-0eba-4b89-9014-e838958e0c7b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg3NTc4M2QtZTBiOC00ZTM2LTliNDAtZjc1YWQyMDU0MDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264d34ddd-aff0-4d95-b7f1-0734a5c845e5%22%2c%22Oid%22%3a%2223d16c28-0eba-4b89-9014-e838958e0c7b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg3NTc4M2QtZTBiOC00ZTM2LTliNDAtZjc1YWQyMDU0MDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264d34ddd-aff0-4d95-b7f1-0734a5c845e5%22%2c%22Oid%22%3a%2223d16c28-0eba-4b89-9014-e838958e0c7b%22%7d
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11. CARGA HORÁRIA 

A carga horária prevista para as atividades é de 120 horas, divididas entre os 

rodízios a serem ainda estabelecidos, conforme escala do serviço. No entanto, para fins de 

certificação, cada aluno será certificado conforme seu comparecimento às atividades propostas. 

Portanto, caso não cumpra todo o cronograma estabelecido, a carga horária poderá ser reduzida. 

Para os alunos que optarem por realizar o Curso de Hematologia clínica, uma abordagem prática 

receberão um segundo certificado com carga horária de 30 horas. Nos horários de atividades 

destinados ao Curso opcional o aluno será liberado das atividades práticas. 

 

 
12. NÚMERO DE PARTICIPANTES/VAGAS 

Serão disponibilizadas as vagas por cada curso, setor e turno de atividades, conforme 
quadro disponível no item 8, prioritariamente para alunos matriculados nos cursos de graduação da 
UFCG. 

Em caso de empates, utilizar-se-ão os seguintes critérios: 

1º) Maior nota do CRE; 

2º) Maior idade; 

3º) Matrícula ativa em período acadêmico mais avançado no curso. 
 
 

Casos omissos serão dirimidos pela Chefia de Ensino e Chefia de Pesquisa e Inovação 
Tecnológica, ambas vinculadas à Gerência de Ensino e Pesquisa do HUJB- UFCG/EBSERH. 

 
 
 

13. DAS VAGAS REMANESCENTES 
As vagas eventualmente não ocupadas na primeira chamada serão preenchidas 

mediante a utilização da lista dos classificados, em convocação posterior por meio de edital 
divulgado na página eletrônica do HUJB. 

 
 

14. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
 

A responsabilidade pela coordenação desta ação de extensão será da Gerência de 
Ensino e Pesquisa do HUJB/EBSERH/UFCG. 

 
 

15. CERTIFICADOS 

Os certificados serão emitidos pela Gerência de Ensino e Pesquisa/HUJB. A entrega 
do certificado aos participantes será realizada ao final do curso, com carga horária proporcional à 
frequência, desde que tenham obtido aprovação no processo avaliativo. 

 
 

16. AVALIAÇÃO DO CURSO 

Será realizada durante o curso, por meio do acompanhamento direto pelo preceptor 
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(avaliação qualitativa), bem como pela contribuição às atividades práticas do serviço onde o discente 
estiver atuando. 

Adicionalmente, poderá ser solicitada a entrega de um Portfólio. Este compreende 
uma ferramenta pedagógica que consiste em uma listagem de trabalhos realizados por um 
estudante ou até trabalhos realizados no contexto profissional. Esta lista costuma estar organizada 
de forma cronológica e serve para demonstrar as competências adquiridas através de tarefas 
realizadas. Neste caso o portfólio também pode facilitar o pensamento crítico em relação ao 
processo acadêmico. 
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O objetivo pedagógico é que os alunos entreguem seus portfólios destacando o 
deslocamento de aprendizagem proporcionado pelo curso, bem como apresentar uma situação- 
problema (caso clínico), com o respectivo desfecho multiprofissional, constando hipóteses 
diagnósticas, exame clínico (anamnese + exame físico + exames complementares), prognóstico, 
terapêutica e demais condutas. 

 
 
 

Cajazeiras, 16 de agosto de 2022. 

 

 
Tereza Raquel Fernandes Tôrres Gonçalves 

Chefe Substituta do Setor de Gestão de Ensino 

 

 
De acordo. Autoriza-se a realização. 

 

 

 

 

Francisco José Gonçalves Figueiredo 

Gerente de Ensino e Pesquisa 



 

 

 

ANEXO - PROJETO DE CURSO 
 

 

Título do CURSO: Hematologia clínica, uma abordagem prática 

Carga horária: 30 horas 

Coordenador do curso: Diego Vínicius Amorim Cavalcante 

Nome: Diego Vínicius Amorim Cavalcante/Fagner Carvalho Leite* 

Telefone: 83 3532 4772 E-mail: diego.amorim@ebserh.gov.br 

fagner.leite@ebserh.gov.br  

Instituição/Unidade: Unidade de apoio diagnóstico SIAPE: 1053717 

Titulação: mestrando/especialista em ánalises clínicas 
*Doutorado 

 

 

MODULO I (12 HORAS) – ESTUDOS DAS ANEMIAS 

 

Conteudista do curso: Adson Thiago Tavares Barbosa/ Flávia Viana Pereira Mariz 

Nome: Adson Thiago Tavares Barbosa  

Telefone: 83 3532 4772 E-mail: adson.barbosa@ebserh.gov.br 

Instituição/Unidade: HUJB/UAD SIAPE: 3127299 

Titulação: Especialista  

  Nome: Flávia Viana Pereira Mariz 

Telefone: 83 3532 4772 E-mail: flavia.mariz@ebserh.gov.br 

Instituição/Unidade: HUJB/UAD SIAPE: 3127231 

Titulação: Especialista  

  
MODULO II ( 12 HORAS) – ESTUDO DAS LEUCEMIAS 

 

Conteudista do curso: Maria Estela Rodrigues Coura/ Wedja Chrystyann M. de Sousa 

Nome: Maria Estela Rodrigues Coura 

Telefone: 83 3532 4772 E-mail: maria.coura@ebserh.gov.br 

Instituição/Unidade: HUJB/UAD SIAPE: 3121313 

Titulação: Especialista  

Nome: Wedja Chrystyann M. de Sousa 

Telefone: 83 3532 4772 E-mail: wedja.sousa@ebserh.gov.br 

Instituição/Unidade: HUJB/UAD SIAPE: 3155386 

Titulação: Especialista  

 

 

mailto:diego.amorim@ebserh.gov.br
mailto:fagner.leite@ebserh.gov.br


 

 MÓDULO III (6 horas) – Plaquetograma e sua associação a doenças 
  

Conteudista do curso: Adson Thiago Tavares Barbosa 

Nome: Adson Thiago Tavares Barbosa  

Telefone: 83 3532 4772 E-mail: adson.barbosa@ebserh.gov.br 

Instituição/Unidade: HUJB/UAD SIAPE: 3127299 

Titulação: Especialista  



 

 

CURSO: 
 

Hematologia clínica, uma abordagem prática 

 
CARGA HORÁRIA: 30 horas 
NÚMERO DE VAGAS: Sem limites de vagas. Entretanto, caso o número de inscritos 

extrapole a capacidade do laboratório, as aulas práticas poderão se 
estender para datas não especificadas nesse projeto. 

PÚBLICO ALVO: Discentes dos cursos de saúde da UFCG 

1. Justificativa da oferta: 
 

O curso de férias promovido pela Unidade de apoio diagnóstico (UAD), realizado no 
laboratório de analises clínicas, promove a integração dos alunos dos cursos de graduação 
com o Hospital universitário Júlio Bandeira. Durante o curso, os alunos serão expostos a 
metodologias ativas de ensino, vislumbrando a atuação do analista clínico no ambiente 
hospitalar, com o intuito de solidificar as informações clínicas necessárias para emitir um 
resultado fiel a situação clínica do paciente, em termos de efetividade e segurança adquiridas 
durante a graduação. 

 

2. Ementa: 
 

Modulo I: 1. Alterações morfológicas das hemácias 2. Anemias hemolíticas 3. Contagem de 
reticulócitos 4. Outras anemias 5. Reconhecimento de precursores da série vermelha 6. Estudo 
de lâminas patológicas da série vermelha 7. Discussão de casos clínicos  
Modulo II: 1. Alterações benignas de leucócitos 2. Leucemias 3. Alterações morfológicas dos 
leucócitos 4. Estudo de lâminas patológicas das linhagens mielóide e linfóide 5. Discussão de 
casos clínicos. 
Modulo III: 1. Hemostasia e coagulação 2. Doenças hemorrágicas e trombóticas 3. Tempo de 
sangria 4. Contagem de plaquetas 5. Tempo de coagulação 6. Tempo de protrombina 7. Tempo 
de tromboplastina parcial ativada. 

 

3. Objetivos: 

 

 Abordar os principais pontos das anemias; 
 Interpretar as características clinicas das leucemias com a observação em lâmina; 
 Abordar os principais pontos do plaquetograma. 
 Correlacionar os possíveis resultados de exames hematológicos com a clínica. 

 

4. Metodologia: 

 

O curso será ministrado através de aulas teóricas e práticas, com a participação ativa. Nas 
aulas teóricas, os alunos receberão ensino básico referente ao assunto, observação de 
lâminas coradas e o estudo de casos clínicos. Para facilitar o ensino, os docentes realizarão 
ainda demonstração de dispositivos e pranchas relativas a casos patológicos, além de estudos 
de casos clínicos e artigos científicos. 
 

 

5. Recursos utilizados: 
Será utilizado sala de aula para apresentação dos conteúdos teóricos, microscópios, lâminas 
prontas e recursos educacionais abertos, repositórios digitais de domínio público, contatos 
telefônicos (grupo de whatsapp) e via e-mail (diego.amorim@ebserh.gov.br) com os alunos 
matriculados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Avaliação: 

 

O curso contará com 03 (três) exercícios avaliativos teóricos-práticos. As avaliações serão 
realizadas por meio de questionários disponibilizados em um formulário do Google, contendo 
questões tipo objetivas e    dissertativas, como também, analise discursiva de casos clínicos. 
 

7. Bibliografia recomendada: 
 

1. OLIVEIRA, R.A.G. Hemorgrama como fazer e interpretar.  
2. ZAGO, MA, FALCÃO, RP, PASQUINI, R. Tratado de Hematologia. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2013. 1064 p 
3. OLIVEIRA, R.A.G.; NETO, A.P. Anemias e Leucemias – Conceitos básicos e diagnóstico por 

técnicas laboratoriais, 1 ed. Roca-Brasil, 2004. 436 p 
 

Complementar: 
 

1. HOFFBRAND, A. V; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 454 p. 

2. SILVA, HASHIMOTO. Coagulação - visão laboratorial da hemostasia primária e 
secundária. Rio de Janeiro: Revinter. 

3. OLIVEIRA, H.P. Hematologia clínica. 2.ed. Rio de Janeiro Atheneu, 1983. 
 

8. Cronograma de execução: 
 

O curso acontecerá durante 03 (três) sextas-feiras no mês de Setembro de 2022, com a carga 
horária de 10 (dez) horas por cada dia, ocupando assim os horários das 07h00 às 12h00 e das 
13h00 às 18h00. 

 
Dia 09/09/2022- 07h00 – 12h00 – Apresentação do cronograma do curso, Módulo I (teoria) 
 
Dia 09/09/2022- 13h00 – 18h00 – Módulo I (prática) 
 
Dia 16/09/2022- 07h00 – 12h00 – Módulo II (teoria) 
 
Dia 16/09/2022- 13h00 – 18h00 – Módulo II (prática) 
 
Dia 23/09/2022- 07h00 – 12h00 – Módulo III (teoria), discussão de casos clínicos 
 
Dia  23/09/2022- 13h00 – 18h00 – Módulo III (prática), finalização do curso. 

 
 

  


