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PARCERIA:

REGULAMENTO



REGULAMENTO DOS CURSOS DE INTERCÂMBIO: 
ANATOMIA CLÍNICA APLICADA EM CADÁVER FRESCO E NOÇÕES 

DE TÉCNICA CIRÚRGICA E EMERGÊNCIA 
 
 

I – Dos objetivos e da organização geral 

 

Art.1º. Os cursos de intercâmbio: Anatomia Clínica Aplicada em cadáver fresco e 

Noções de Técnicas cirúrgicas e emergência, do IAA – Institute of Applied Anatomy - 

USF University of South Florida reger-se-á por esse Regulamento, pelas normas 

estabelecidas pela Kroton Educacional. 

 
Art. 2º. O Curso tem por objetivo:  

 Aperfeiçoar as práticas anatômicas dos discentes dos Cursos de Medicina e 
Odontologia.   

 Proporcionar interação com tecnologia de ponta. 
 
Art. 3º. O curso fornecerá ao estudante que cumprir todas as exigências constantes 
nesse Regulamento o Certificado de Aperfeiçoamento em Anatomia Clínica Aplicada em 
cadáver fresco e Noções de Técnicas cirúrgicas e emergência emitido pelo IAA – Institute 
of Applied Anatomy. 
 
Art. 4º. O Curso será realizado nas dependências da USF – University of South Florida.  
 
Art. 5º. O curso ofertado possui carga horária de 36h, com funcionamento previsto:  

 13 a 19 de dezembro de 2018. 
 

Art. 6º. O Curso será ministrado por docentes que falam fluentemente a língua 
portuguesa. 
 
II -  Da Coordenação do curso 
 
Art. 7º. O curso será coordenado pelo Dr. Alex Timóteo de Souza, responsável pelos 
conteúdos a serem ministrados. 
 
Art. 8º. O curso será administrado pelo Diretor executivo Sr. Arno Soares. 
 
III – Da inscrição, hospedagem e traslado  

 

Inscrição: O curso oferece: 

Para estudantes: total de 30 vagas. 

Para professores e coordenadores: total de 15 vagas. 



As inscrições serão realizadas até dia 31/10/2018, pelo hotsite do projeto, e será 

aprovada após comprovação do pagamento. 

 

PRECO ESPECIAL KROTON (PACOTE para 2 eventos) 

 Valor Normal          Valor especial Kroton     

Aluno:                                  US$ 2.250,00                    US$ 1.800,00  

Coordenador/professor US$ 3.500,00                    US$ 1.800,00 
 

FORMA DE PAGAMENTO: Financiado em 5 vezes sem juros no cartão ou boleto, (entrada 

mais 4 parcelas). 

** Preenchidas as vagas, os alunos poderão deixar seus nomes para o próximo curso 

que acontecerá em 2019. 

 

Hospedagem: 

Os participantes se hospedarão no: WINDHAM HOTEL DISNEY. 

Traslado: 

Os participantes terão traslado ofertado pelos organizadores, do hotel para o IAA e do 

IAA para o hotel. 

O traslado do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto não estão incluso no 

pacote. 

 

IV – Do certificado 

Os alunos participantes receberão dupla certificação internacional do IAA – Institute of 

Applied Anatomy. 

Os docentes e coordenadores receberão o certificado como VISITING PROFESSOR do 

ANATOMY GPS pelo IAA – Institute of Applied Anatomy. 

 

V- Cronograma  

13/12/2018 - Palestra inaugural para acadêmicos. 

 

 

 

 



PROGRAMACÃO DO PROFESSOR: 

 

Tour no hospital de simulação; 

Curso de anatomia para professores; 

Participação como professor visitante no ANATOMY GPS 2018 (Maior curso de anatomia 

em cadáver fresco do mundo); 

Dupla Certificação; 

Possibilidade de apresentar um pôster; 

Tarde livre; 

Jantar em homenagem aos professores. 

 

Dia 14/12/2018 

7.30 horas: café da manhã 

8:00 horas: tour no hospital de simulação 

Simulação de trauma 

Simulação cirúrgica 

Simulação CTI 

Revisão anatômica 

Treinamento de urgência 

 

Dia 15/12/ 2018 

7.30 horas: café da manhã 

Apresentação de pôsteres 

 

Dia 15/12/2018  

Noite livre 

Jantar dos professores. 

 

 

 



16/12/2018  

Manhã livre 

14:00 horas: Abertura do Anatomy GPS, o maior evento de anatomia do mundo, com a 

participação de 214 alunos e 20 professores 

 

Dia 17/12/ 2018 

Anatomy GPS day 1 (Dissecação dos cadáveres a fresco) 

 

Dia 18/12/ 2018 

Anatomy GPS day 2 (Dissecação dos cadáveres a fresco) 

Entrega dos certificados. 

 

Dia 19/12/ 2018  

Encerramento das atividades  

Dia livre para lazer  

 

VI- Disposições gerais  

Suporte completo para:  

Passaporte e visto; 

Diárias extras; 

Acompanhantes; 

Cartão de crédito para emergências (encargo do aluno). 

 Em quase todos os lugares, inclusive na imigração, você pode ser questionado se 

possui um cartão de crédito. 

 Não traga dinheiro em espécie, sugerimos que compre um cartão pré-pago. Na 

maioria dos lugares os pagamentos são automáticos. 

P A S S A P O R T E 

 Com validade mínima de 6 meses posterior a data de embarque, por exemplo, 

se o retorno ao Brasil for no dia 24/12/2018, o passaporte deverá estar válido 

até 24/06/2018; 

 Orientamos para a sua segurança emitir uma cópia autenticada da página com 

foto. 



PARCERIA:

Faça parte do primeiro 
grupo de alunos e professores deste 

Programa de Intercâmbio Internacional.

 Vagas limitadas!
www.corpusanatomy.com.br


