Centro de Estudos José de Barros Falcão
Federada da ABP

EDITAL DE ABERTURA DA XXXIX TURMA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA
Reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria
Vagas Limitadas
Inscrições de 17/07/2017 até 30/01/2018, ou até que as vagas se esgotem
Início da atividades em 01/03/2018
Sobre o Curso:
O Curso tem suas origens na década de sessenta por inspiração e iniciativa do Professor José
de Barros Falcão. Seu trabalho era marcado por um conhecimento da Psiquiatria Clássica, da
Psiquiatria Clínica e pela postura de profundo interesse por todas contribuições das variadas
vertentes do pensamento psiquiátrico. Ao lado deste conhecimento técnico, era um homem dotado
de vasta e inestimável cultura humanística. Desenvolvera suas atividades situando a pessoa acima de
tudo, buscando que o ser humano pudesse ser compreendido em toda a sua plenitude existencial.
Neste período, dezenas de psiquiatras já se formaram neste Curso, segundo o ideário proposto por
seu fundador.
O Curso tem um programa estruturado conforme o estipulado pelas normas técnicas da
Associação Brasileira de Psiquiatria. A duração é de três anos, e, é coordenado pelo Diretor de Ensino
do Centro de Estudos José de Barros Falcão, Dr. Geraldo Rosito. Ele é ministrado por profissionais das
mais variadas formações, seguindo a orientação teórica de que seja o mais abrangente possível,
orientando o aprendizado pelo contato com as mais diferentes escolas do pensamento psiquiátrico
atual.
O curso é reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A carga horária é estipulada
pela ABP/ABP e o treinamento, tanto teórico como prático, ocorre, principalmente nos seguintes
locais: Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP), Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso e no
Ambulatório do CEJBF.
O cursista, para ser aprovado em cada uma das disciplinas, deverá ter uma frequência mínima
de 75% e passar por avaliação. No final do curso, o cursista deverá entregar seu trabalho de
conclusão, bem como apresentá-lo a uma banca de professores do Curso de Especialização e/ou de
outras instituições de ensino.
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Inscrição:
A ficha de inscrição deve ser preenchida no endereço http://smarturl.it/ficha.de.inscricao ou
entregue com a documentação.
A documentação exigida para a inscrição deverá ser entregue à Secretaria do Curso: digitalizada, para
o e-mail ensino@cejbf.org.br, ou em cópias físicas para o seguinte endereço endereço:
Rua Uruguai, 355 Conj. 21
Centro Histórico
Porto Alegre, RS
CEP 90010-140
Horário: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Fone: (51) 3228-5365 / (51) 99133-9964
E-mail: ensino@cejbf.org.br
Documentação:

•
Curriculum Vitae com comprovação de títulos
•
Cópia da Carteira do CRM*
•
Cópia do Diploma de Graduação*
•
Cópia do RG e do CPF
•
2 fotos 3x4 coloridas
•
Carta Motivacional
* Estudantes cursando o 12º período do curso de Medicina devem entregar atestado emitido pela
faculdade comprovando tal situação.
Informações sobre a inscrição e pagamentos:
O valor da inscrição para seleção é de R$ 300,00. A matrícula corresponde ao pagamento da
primeira mensalidade (março/2018), no valor de R$ 1.400,00 (valor total do curso: 36 parcelas de R$
1.400,00).
O processo seletivo será feito através de análise da documentação solicitada e por entrevistas
individuais com dois professores, que serão agendadas após a inscrição ter sido realizada.
Porto Alegre, 01 de setembro de 2017.
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