NORMAS QUE REGULAMENTAM O UP! START CURSO DE INTRODUÇÃO A RESIDÊNCIA
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO FACIAL, torna
público que está aberto o período de inscrição para o UP!START – Curso de Introdução a residência.
I – DO OBJETIVO DO CURSO
O curso de introdução a residência tem por objetivo oferecer um panorama amplo sobre a
Otorrinolaringologia e proporcionar aos alunos ingressantes em serviços de residência ou especialização
em otorrinolaringologia (associados quites da ABORL-CCF) os conceitos e aspectos essenciais da
especialidade, contribuindo no oferecimento das bases necessárias para essa etapa de formação e para a
atuação médica e acadêmica a longo prazo.
II- DA INSCRIÇÃO
O período de inscrição tem início em 09 de abril de 2018 e término em 01 de maio de 2018.
III – DO INICIO DO CURSO E DAS AULAS
As aulas serão todas gravadas e disponibilizadas, semanalmente e exclusivamente, por meio da Plataforma
de Educação a Distância da ABORL-CCF. Além disso, serão oferecidos horários específicos para plantões
de dúvidas, em modalidade online, a serem definidos a partir da disponibilidade de cada docente e
informados em momento oportuno.
IV – DO NÚMERO DE VAGAS E DO SORTEIO
Não há limite de vagas, podendo os associados da ABORL-CCF inscrevem no curso, conforme o interesse.
V. DO INVESTIMENTO
O curso será disponibilizado gratuitamente para associados quites da ABORL-CCF.
Despesas decorrentes do uso de internet ou meios digitais para participação do curso serão suportadas
exclusivamente pelo participante do curso, não tendo a ABORL-CCF nenhuma responsabilidade neste
sentido.
VI - DA CARGA HORÁRIA
A carga horária total do curso é de 21 horas, sendo 01 (uma) hora por aula, 03 (três) aulas semanais.
VII – DO TIPO DE AULA
O curso será ministrado por profissionais médicos e outros profissionais da área da saúde com reconhecida
experiência em sua área de atuação, por meio da Plataforma de Educação a Distância da ABORL-CCF .
VIII - DAS EXIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO
Para obtenção do certificado de participação no curso, o participante deverá cumprir:
1) Assistir 70% das aulas
2) Participar de 70% dos plantões de dúvidas.

IX. DO CONTEUDO PROGRAMATICO PRELIMINAR DO CURSO
O conteúdo programático contemplará os tópicos abaixo, podendo a ABORL-CCF, a seu exclusivo critério,
alterar a programação sem aviso prévio, porém preservando a qualidade técnica-científica do curso.






















Faringotonsilites
Avaliação Audiológica (criança)
Rinossinusite aguda
Obstrução Nasal
Síndrome Vestibular Aguda
Rinite
Perda Auditiva no adulto
Paralisia Facial Periférica
Massa Cervical
Disfagia
Ronco/ Apneia do Sono
Criança “catarral” crônica
Disfonia
Surdez súbita
Rinossinusite Crônica
Otite Externa
Síndrome do Respirador Oral
Epistaxe
OMA / OMS
Corpos estranhos em ORL
Otite Média Crônica

Participe do UP! START CURSO DE INTRODUÇÃO A RESIDÊNCIA.
O Departamento de Eventos e Cursos da ABORL-CCF poderá esclarecer eventuais dúvidas, por meio do
e-mail: eventos@aborlccf.org.br ou pelo telefone: (11) 5053-7500.

