
 

 

EDITAL 01/2022 
I CURSO MULTIDISCIPLINAR DE FÉRIAS NA SAÚDE PÉLVICA  

 

1. OBJETIVO: Promover uma visão geral na área da Saúde Íntima/Saúde Pélvica para 
estudantes de graduação da área da saúde que buscam ampliar seus conhecimentos e vivenciar 
atendimentos - diagnósticos e terapêuticos - numa assistência multiprofissional e interdisciplinar 
especializada em disfunções pélvicas.  

2.PÚBLICO ALVO: Estudantes de graduação de fisioterapia, medicina, enfermagem, 
biomedicina, psicologia e nutrição.  

3. LOCAL: Instituto Patrícia Lordêlo (IPL). 

4. PRÉ REQUISITO:  

4.1. Estar matriculado em uma Instituição de Ensino de Superior (IES) em 2022.2; 

4.2 Ter cursado pelo menos 6 semestres no curso matriculado. 

5. PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2023.   

6. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO GERAL:  

6.1 A discussão teórica ocorrerá de forma remota. Para receber o certificado, o aluno precisa 
cumprir 80% da carga horária destinada à discussão teórica.  

6.2 O acompanhamento aos atendimentos - diagnósticos e terapêuticos - da assistência 
multiprofissional e interdisciplinar especializada nas disfunções pélvicas será realizado nas 
instalações do IPL com escala predefinida após a finalização da seleção;  

6.3 O cursista será sempre acompanhado em sua prática clínica e terá o suporte de um 
profissional de referência que atue no serviço; 

6.4 No final do curso, o estudante apresentará um caso clínico vivenciado durante o curso. 

7. CARGA HORÁRIA:  

7.1 Carga horária total de 80 horas, distribuídas conforme a escala do serviço, e com 
acompanhamento aos atendimentos da assistência multiprofissional e interdisciplinar 
especializada nas disfunções pélvicas e que pode variar entre discussão teórica on-line, 
acompanhamento de atendimentos, prática clínica supervisionada e suporte teórico nas 
discussões de casos clínicos.  

7.2 As discussões teóricas on-line estão programadas para dias de terças-feiras às 18:00, sujeito 
a alterações.   

7.3. Os dias da semana com possibilidades de acompanhamento aos atendimentos da 
assistência multiprofissional e interdisciplinar especializada nas disfunções pélvicas são: 
segunda a sexta-feira das 7:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.  Vale ressaltar que será realizada 
escala semanal. 

8. SELEÇÃO E INSCRIÇÕES  



 

8.1 A inscrição no processo seletivo é gratuita. Para os alunos aprovados matricularizarem-se 
no curso será cobrado com um valor simbólico, de acordo com a seção 9. 

8.2 O processo seletivo ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa será a análise da ficha de 
inscrição onde constam as informações pessoais e acadêmicas do candidato e a segunda etapa 
contemplará uma entrevista, uma dinâmica em grupo e a análise de currículo. 

8.3 Estando de acordo com as normativas descritas no edital do I CURSO MULTIDISCIPLINAR 
DE FÉRIAS NA SAÚDE PÉLVICA para a execução da primeira etapa, o aluno deverá enviar o 
questionário de inscrição devidamente preenchido até o dia 11/12/2022 às 23:59. Link do 
questionário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Uix3px7xk61Wpr9LngFBPchRCguCr21LxV4-5dZbcsbn2A/viewform?usp=pp_url  

8.4 Após o envio, a equipe acadêmica do IPL realizará a análise inicial dos questionários 
preenchidos. Os candidatos aprovados para a segunda etapa receberão, via e-mail, até o dia 
13/12/2022, a confirmação da aprovação. 

8.5 A segunda etapa do processo seletivo ocorrerá no dia 15/12/2022, com horário a definir e 
ocorrerá nas instalações do IPL. O candidato deverá levar impresso o currículo lattes. Endereço: 
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 836, Edifício. Max Center, sala 201, Itaigara, Salvador-BA. 

8.6 Os candidatos receberão, via e-mail, até o dia 19/12/2022, o resultado do processo seletivo. 

8.7 Número de vagas: 08 para cada curso. 

9. MATRÍCULA 

9.1 Aos alunos aprovados no processo seletivo, o curso será gratuito, entretanto será cobrada a 
taxa de matrícula. O valor da matrícula é de cinquenta reais (R$50,00).  

9.2 Para a garantia da vaga, o aluno aprovado no processo seletivo e convocado para a 
participação do curso deverá enviar o comprovante de pagamento para o e-mail: 
academico@iplclinicaescola.com.br até o dia 21/12/2022 às 23:59.  

Dados bancários para inscrição: Banco Itaú; Agência: 8270; Conta: 99818-3. 

9.3 Lista de espera: após o preenchimento das vagas, o acadêmico que for aprovado, mas não 
for chamando para a participação imediata do curso, será colocado em lista de espera para 
possível vaga posterior.  

9.4 Para fins comprobatórios dos pré-requisitos estabelecidos neste edital e realização da 
matrícula presencial, no dia 05/01/2022, aluno deverá comparecer às 10 horas para a AULA 
INAUGURAL, de caráter obrigatório, que ocorrerá nas instalações do IPL.  

9.5 No dia da aula inaugural, o aluno cursista deverá preencher a ficha de matrícula e levar os 
documentos a seguir: 

- Comprovante de pagamento da inscrição do I CURSO MULTIDISCIPLINAR DE FÉRIAS NA 
SAÚDE PÉLVICA; 

- Histórico da IES; 

- Cópia da carteira de identidade. 

9.6 Ainda no dia da aula inaugural, o aluno deverá passar as suas disponibilidades para que a 
equipe acadêmica possa realizar as escalas do curso.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Uix3px7xk61Wpr9LngFBPchRCguCr21LxV4-5dZbcsbn2A/viewform?usp=pp_url
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10. CANCELAMENTO:  

10.1 O cursista poderá ter sua matrícula cancelada automaticamente, caso ocorra uma das 
seguintes situações: a) infringimento do Código de Ética e/ou das normas do IPL que serão 
apresentadas na aula inaugural, b) o não comparecimento em 20% das aulas teóricas online e 
c) falta sem justificativa com 24h ou menos de antecedência das atividades presenciais.   

10.2 O cursista poderá efetuar o cancelamento da sua matrícula a qualquer momento, 
apresentando a justificativa por escrito, pedindo o cancelamento. O pagamento efetuado da taxa 
de matrícula no valor de R$50,00 não será devolvido. 

10.3 No caso de cancelamento de algum matriculado, o próximo cursista da lista de espera será 
convidado a participar do curso, sendo necessário efetuar o pagamento da taxa de matrícula e 
uma reunião será agendada para as explicações apresentadas na aula inaugural, assim como 
para a entrega de documentos, conforme descrito na seção 9. 

11. OBTENÇÃO DO CERTIFICADO:  

11.1 Para a obtenção do certificado do curso, é obrigatório o cumprimento de 100% da carga 
horária prevista nesse edital e a apresentação do caso clínico como trabalho de conclusão do 
curso com data a definir.  

11.2 O IPL dará um certificado impresso declarando a participação do aluno no curso. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: Maiores informações ou esclarecimentos podem ser obtidos 
através do e-mail: academico@iplclinicaescola.com.br e Whatsapp 71 98800-2401 

.  
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