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APRESENTAÇÃO

Curso de formação profissional pós graduada orientado pelo raciocínio clínico para apoiar enfermeiros na 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), na tomada de decisões baseadas em evidências, na adoção
de boas práticas de saúde, e na promoção da segurança do paciente.

MÓDULOS ESPECIAIS*
• Habilitação para Implantar Cateter Central de Inserção Periférica (PICC);

•  Farmacologia aplicada à Enfermagem Clínica;

•  Aplicabilidade dos achados em exames laboratoriais e de imagem;

•  Manejo Clínico para prevenção e tratamento das afecções do Sistema Tegumentar

• Exame Físico aplicado à Enfermagem Clínica;

•  Elaboração e formatação de trabalhos científicos de Enfermagem Clínica

*Cada Módulo é finalizado com o Certificado de ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL, desde que 
cumpridas as exigências (frequência/nota).

COORDENAÇÃO
Profa. Dra. Ellen Peres; Profa. Dra. Priscila Thiengo; 

Prof. Dra. Helena Ferraz

APOIO:
Departamento de Administração Financeiro (DAF)

Pró Reitoria de Extensão e Cultura (PR3)

INSCRIÇÕES: De 19/07 à 31/08/2021

O valor do investimento mensal é de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) pagos em 15 prestações. As aulas são 
ministradas aos sábados, das 08h00min às 17h00min, porém, em decorrência da pandemia Covid19, o horário está sendo 
diferenciado.

Sua grade curricular compreende seis (06) Módulos Especiais* que emergem de suas Disciplinas, as quais se realizam 
através de aulas teóricas (presenciais e remotas), teórico-práticas no Laboratório de Habilidades e Simulação Realística, 
visitas técnicas, e práticas clínicas em unidades de saúde do SUS.  O Curso é integralizado  por 495 horas, nas quais estão
incluídas, o Trabalho de Conclusão.

Valor: R$ 100,00

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet. Acessar o endereço eletrônico 
http://www.enfermagemclinicauerj.com.br, fazer download do Edital da seleção. Imprimir e 
assinar a Ficha de Inscrição (ANEXO III). Digitalizar e enviar para o endereço eletrônico: 
posenfclinicauerj@gmail.com junto com o comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição que
deverá ter sido efetuado por depósito identificado com o nome completo do candidato, 
acompanhado pelos documentos listados no item 2 do Edital;

O pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$100,00 (cem reais) deverá ser em favor do 
Curso de Especialização em Enfermagem Clínica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), junto ao Banco Bradesco, Agência 6897, Conta Corrente 0023281-5 e 
CNPJ: 335400140001-57.

• Processo seletivo: 19/07/2021 a 31/08/2021

• Prova escrita (online): 11/09/2021 Das: 09:00min as 12:00min

• Matrícula: 20/09/2021 a 06/10/2021

• Início das aulas: 09/10/2021


	Página 2

