ÉGIA PÓS-GRADUAÇÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM
ONCOLOGIA
OBJETIVOS

- Instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento de habilidades especíﬁcas da assistência integral ao
paciente portador de câncer, através do enfoque nas áreas de prevenção, tratamento, controle da dor e
cuidados ao ﬁnal da vida.
- Capacitar o aluno a desenvolver projetos de pesquisas em enfermagem oncológica.
Ao ﬁnal do curso de Pós -Graduação, o proﬁssional se encontrará apto e capacitado a realizar as
seguintes a vidades: Clínicas e Hospitais especializados em oncologia; Atuação em equipe
mul proﬁssional e Home Care para pacientes oncológicos.
PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros e demais proﬁssionais que atuam em setores de oncologia.
INFORMAÇÕES GERAIS
- Carga horária: 410 h.a.
- Duração: 22 meses (aproximadamente)
- Local: Jau
Março de 2018
- Dias e horários de aula: sábados (8h -12h e 13h-18h). Quinzenalmente.
- Certiﬁcadora: Faculdade Galileu
- Modalidade: Presencial
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Fotocópia de C.P.F.
- Fotocópia de R.G
- Fotocópia de Diploma
- Fotocópia de Histórico
- Fotocópia do Comprovante de Residência
- Foto 3x4
(Cópias normais - não é necessário autenticação. Os documentos devem ser entregues no local do curso no período de matrícula).
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MÓDULOS
- Integração e Relações Interpessoais
- Metodologia do Trabalho Cientíﬁco
- Metodologia do Ensino Superior
- Políticas Públicas em Saúde
- Aspectos Fisiopatológicos do Paciente com Câncer
- Gestão do Cuidado: atuação da equipe multiproﬁssional
- Patologias Oncológicas
- Epidemiologia
- SAE em Oncologia
- Apoio Psicológico ao Paciente e Familiares
- Farmacologia Oncológica
- Fisioterapia no Tratamento Oncológico
- Fonoaudiologia no Tratamento Oncológico
- Nutrição em Oncologia
- Assistência Social e Direitos do Paciente
- Oncologia Pediátrica
- Emergências Oncológicas
- Segurança do Paciente
- Recursos Diagnósticos
- Cuidados Paliativos
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Transplante de Médula Óssea
- Gestão da Unidade Oncológica
- Cirurgias
- Procedimentos Teóricos Práticos
OUTRAS INFORMAÇÕES
- As disciplinas comuns aos cursos da área poderão ser ministradas juntamente com outros cursos.
- A critério da coordenação podem ser admitidos alunos ouvintes.
- É necessário o preenchimento do número mínimo de alunos para a abertura do curso de Pós-Graduação.
- O Instituto Passo 1 reserva-se o direito de adiar ou cancelar os cursos em caso de número insuﬁciente de
inscritos.

