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REGULAMENTO DO IV CURSO DE VERÃO EM CIÊNCIAS DA AUDIÇÃO, VISÃO, 
COMUNICAÇÃO E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS E CERVICAIS - FMRP-USP 

 
 
1. Do regulamento e sua aplicação. 
 
1.1. A Comissão Organizadora do IV Curso de Verão em Ciências da Audição, Visão, Comunicação e 

Estruturas Craniofaciais e Cervicais, promovido Pelo Departamento De Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições, vem tornar público o regulamento do referido 
curso, a ser realizado no campus Ribeirão Preto, de 4 a 6 de fevereiro de 2019. 

 
1.2. Este regulamento visa caracterizar o IV Curso de Verão em Ciências da Audição, Visão, Comunicação 

e Estruturas Craniofaciais e Cervicais, definir as etapas do processo seletivo, bem como informar os 
direitos e deveres das partes envolvidas. 

 
1.3. É de inteira responsabilidade do interessado em participar do IV Curso de Verão em Ciências da 

Audição, Visão, Comunicação e Estruturas Craniofaciais e Cervicais a leitura prévia do conteúdo deste 
documento,  

 
2. Da Comissão Organizadora. 
 
2.1. A comissão organizadora é composta por professores credenciados no programa de pós-graduação, 

responsáveis pelo gerenciamento, seleção de alunos e execução do curso.  
 
3. Dos objetivos do IV Curso de Verão em Ciências da Audição, Visão, Comunicação e Estruturas 

Craniofaciais e Cervicais da FMRP-USP. 
 
3.1. Divulgar de forma ampla e abrangente a pesquisa e o Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço como formador de pesquisadores de alto nível. 
 
3.2. Demonstrar aos participantes a importância da abordagem científica experimental na investigação de 

problemas referentes às diversas áreas do programa de pós-graduação, podendo ser realizados 
experimentos, os quais serão conduzidos segundo os princípios éticos internacionais, as leis brasileiras 
e normas da USP. 

 
3.3. Aprimoramento didático dos pós-graduandos do Programa de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço por meio da preparação do material didático do curso e das aulas 
ministradas durante o mesmo. 

 
4. Da caracterização do IV Curso de Verão em Ciências da Audição, Visão, Comunicação e Estruturas 

Craniofaciais e Cervicais da FMRP-USP. 
 
4.1. O Curso será realizado anualmente e contemplará aulas teóricas e práticas nos laboratórios 

credenciados no programa ministradas por docentes internos e externos, bem como pós-doutorandos, 
doutorandos e mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia, Otorrinolaringologia e 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço da FMRP-USP, sendo caracterizado como curso de difusão para fins 
institucionais na USP. 

 
4.2. O IV Curso de Verão em Ciências da Audição, Visão, Comunicação e Estruturas Craniofaciais e 

Cervicais da FMRP-USP será realizado no período de 4 a 6 de fevereiro de 2019, no período de 8:00 
horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas, de segunda a quinta-feira, com carga horária 
de 30 horas. 

 
4.3. É obrigatório o uso de jaleco e calçado fechado nas dependências dos laboratórios e área hospitalar 

nas quais irão ocorrer as visitas ou aulas práticas.  
 
5. Das inscrições para o processo seletivo. 
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5.1. As inscrições estarão abertas no período de 25/10/2018 a 15/01/2019. Os candidatos deverão 
preencher a ficha de inscrição e o questionário de interesse disponibilizados no site: 
http://roo.fmrp.usp.br e enviar para o e-mail: mcecilia@hcrp.usp.br.  

 
5.2. Poderão candidatar-se ao curso, os alunos de graduação ou graduados em diferentes áreas do 

conhecimento, de qualquer Instituição de Ensino Superior do pais ou fora dele, sendo priorizados 
alunos de áreas biomédicas, biológicas, medicina, medicina veterinária, farmácia, física médica, 
bioengenharia e fonoaudiologia.  

 
5.3. Os candidatos deverão ter conhecimento do presente regulamento a priori da inscrição e, em caso de 

dúvidas, contatar a organização do evento para maiores esclarecimentos. 
 
5.4. Documentos requeridos para a inscrição no IV Curso de Verão em Ciências da Audição, Visão, 

Comunicação e Estruturas Craniofaciais e Cervicais da FMRP-USP: 
 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
b. Questionário de interesse; 
c. Currículo Lattes atualizado.  
d. Histórico Escolar Completo 

 
6. Da seleção para o curso. 
 
6.1. Como pré-requisito obrigatório, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o curso de 

graduação.  
 
6.2. A Comissão Organizadora selecionará 20 (vinte) alunos entre os inscritos, mediante os seguintes 

critérios: 
 

a. Bom desempenho acadêmico, avaliado pelo currículo e histórico escolar; 
b. Engajamento em atividades de cunho científico tais como iniciação científica, monitorias, projetos 

de extensão e estágios; 
c. Maturidade, responsabilidade e pertinência quanto ao objetivo do curso, avaliado pelo questionário 

de interesse. 
 
6.3. A lista de alunos selecionados será divulgada no site do IV Curso de Verão em Ciências da Audição, 

Visão, Comunicação e Estruturas Craniofaciais e Cervicais da FMRP-USP até 25 de janeiro de 2019. 
Os alunos selecionados receberão um e-mail confirmando a seleção. 

 
7. Da matrícula. 
 
7.1. O aluno selecionado deverá confirmar sua presença no curso até o dia 31 de janeiro de 2019 via e-mail 

(mcecilia@hcrp.usp.br). Caso isto não ocorra, este será automaticamente excluído da lista de 
selecionados. 

 
7.2. Não será cobrada taxa de matrícula. 
 
7.3. A Comissão Organizadora se prontificará a selecionar alunos para a lista de espera, e em caso de não 

confirmação ou desistência de algum selecionado o candidato que se encontra nesta lista será 
convidado. 

 
8. Da supervisão e acompanhamento do curso. 
 
8.1. A supervisão e o acompanhamento das atividades do curso ficarão a cargo da Comissão Organizadora 

responsável; 
 
8.2. Haverá pelo menos 1 (um) representante da Comissão Organizadora presente em todas as atividades 

propostas durante o curso para acompanhar e auxiliar o desenvolvimento das atividades e o registro da 
presença dos alunos. 

 
8.3. Todas as despesas de alimentação, transporte e hospedagem são de inteira responsabilidade do aluno. 
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9. Da avaliação e do encerramento do curso e da entrega dos certificados de conclusão. 
 
9.1. O aluno participante terá sua presença comprovada pela assinatura nas listas de presença, que serão 

passadas durante cada aula. 
 
9.2. A avaliação dos alunos participantes será feita das seguintes formas:  

a. Participação nas atividades. 
b. Assiduidade nas aulas. 

 
9.3. Para receber os certificados, o aluno deverá:  

a. Obter 85% de presença nas aulas ministradas durante o IV Curso de Verão em Ciências da 
Audição, Visão, Comunicação e Estruturas Craniofaciais e Cervicais da FMRP-USP. 

b. Participar ativamente das discussões durante as aulas teóricas, práticas e teórico-práticas. 
 
10. Casos omissos no presente regulamento deverão ser avaliados pela comissão organizadora. 
 
 

Ribeirão Preto, 3 de outubro de 2018. 
 
 
 
 

Comissão Organizadora 

 
 


