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REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO
EM FORMAÇÃO ORIENTADA POR COMPETÊNCIAS PARA
TOCOGINECOLOGISTAS QUE ATUAM COM RESIDÊNCIA MÉDICA
Promoção: Comissão de Residência Médica da FEBRASGO
Apoio: Diretoria Científica da FEBRASGO
Coordenação: Dr. Gustavo Salata Romão - Presidente da Comissão de Residência Médica da FEBRASGO e Especialista em Educação Médica pela Maastricht University
Áreas de abrangência: GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA
1. Pré-requisitos para inscrição:
▪ Médico com residência médica ou especialização em Ginecologia e Obstetrícia;
▪ Ser associado FEBRASGO com anuidade quite 2019.
RESUMO DO CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO NO CURSO
Atividades

Data Início

Data Final

Período de inscrição
Relação dos documentos necessários para efetivar a
inscrição:
1) Comprovante de quitação da anuidade de
2018 da FEBRASGO
2) Cópia da Carteira Profissional do Conselho
Regional de Medicina (CRM)

20/08/2019

30/08/2019

Para efetivar a inscrição, após preenchimento e confirmação do Requerimento Eletrônico
de Inscrição, o candidato deverá encaminhar TODOS os documentos para o endereço
eletrônico cursos@febrasgo.org.br.
A inscrição somente será aceita se estiver acompanhada de toda a documentação exigida.
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O descumprimento de qualquer das normas relacionadas acima implicará na não efetivação da sua inscrição no curso.
2. ESTRUTURA GERAL DO CURSO
O curso será desenvolvido no modelo “blended learning”, que inclui um módulo em ambiente não presencial (e-learning / EAD) e um módulo presencial.
No módulo não presencial serão desenvolvidos temas atuais da educação médica como a
formação orientada por competências, Matriz de Competências em Ginecologia e Obstetrícia, Teste de Progresso, Avaliação das Competências em ambiente real e simulado,
entre outros.
No módulo presencial serão realizadas atividades de simulação realística da prática médica em GO, elaboração de estações de simulação (OSCE), experimentação prática utilizando os instrumentos metodológicos DOPS, Mini-Ex e técnicas de Feedback.
3. ESTRUTURA DO CURSO NÃO PRESENCIAL
Abertura: A formação do especialista em GO no Brasil
▪
▪
▪
▪
▪

Aula 1: A residência médica orientada por competências
Aula 2: Avaliação cognitiva e Teste de Progresso em GO
Aula 3: Avaliação em ambiente simulado (OSCE)
Aula 4: Avaliação em ambiente real (Mini-Ex, DOPs e Feedback)
Aula 5: Elaboração de itens de qualidade

As aulas serão disponibilizadas em ambiente EAD, juntamente com o material de suporte
e referências.
Ao final de cada aula o participante deverá responder a uma avaliação relativa ao respectivo conteúdo, que inclui videoaulas e material para leitura complementar, sendo necessário um desempenho mínimo de 60% para avançar para a próxima aula.
4. ESTRUTURA DO CURSO PRESENCIAL
▪ Treinamento em simulação, onde serão apresentados recursos e técnicas de ensino e treinamento em ambiente simulado.
▪ Treinamento em técnicas de Feedback, uma ferramenta essencial ao treinamento e
avaliação formativa em ambiente real e simulado
▪ Experimentação prática e treinamento na utilização do Instrumento Mini-CEX (MiniClinical Evaluation Exercise) para avaliação de competências em ambientes da
prática profissional do ginecologista e obstetra
▪ Experimentação prática e treinamento na utilização do Instrumento DOPS (Direct
Observation of Procedural Skills) para avaliação de habilidades procedurais.
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▪ Experimentação prática e treinamento na montagem e aplicação do OSCE (Objective Structured Clinical Examination) para avaliação de habilidades clínicas em ambiente simulado
As inscrições para o módulo presencial serão abertas após o término do módulo não presencial. Somente serão aceitas inscrições dos participantes que completaram 100% das
aulas e aprovados nas avaliações do módulo não presencial.
Número de vagas limitadas aos 20 primeiros inscritos.
5. NORMAS GERAIS
5.1 A FEBRASGO e a Comissão Organizadora do Curso de Capacitação serão responsáveis pelos custos de inscrição;
5.2 As decisões da Comissão Organizadora do Curso de Capacitação serão soberanas e
irrecorríveis;
5.3 A inscrição implica na concordância com as normas estabelecidas pela Comissão do
Curso de Capacitação.
6. CERTIFICADOS
Será emitido um certificado para cada módulo (presencial/não presencial).
Para o módulo presencial será pré-requisito ter completado o módulo não presencial.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Situações que não estejam previstas no presente regulamento serão resolvidas pela
Comissão Organizadora do Curso de Capacitação.

