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INFORMAÇÕES SOBRE O IV CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 

- O Curso de Atendimento Pré-Hospitalar tem tomado cada dia mais importância na vida dos profissionais 

da saúde e da comunidade em geral, tendo em vista a relevância na vida de uma vítima que recebe o primeiro 

atendimento de forma adequada e as estatísticas alarmantes de situações de urgência e emergência 

diversas. Uma vez que a vítima seja atendida de forma correta e todas as precauções devidamente tomadas 

pelos socorristas, a possibilidade de sobrevida aumenta potencialmente. E neste intuito, o projeto em 

questão visa em um primeiro momento capacitar alunos de graduação em Medicina, Enfermagem, cursos 

da área da saúde e afins, ou outras áreas com interesse nesta temática, para que estes sejam posteriormente 

monitores e multiplicadores destes conhecimentos para outros acadêmicos, profissionais e comunidade em 

geral. O curso contará com aulas teóricas e práticas que serão ministradas por Instrutores do Corpo de 

Bombeiros Militares de Mato Grosso. O projeto em questão já foi realizado em 3 edições (2015, 2016 e 

2017), sempre com sucesso e habilmente organizado pelo grupo de integrantes do Programa de Educação 

Tutorial (PET) Medicina-UFMT que terá imensa satisfação em recebê-los. 

- O curso ocorrerá nos dias 18/06; 20/06; 22/06; 25/06; 27/06; 29/06 (segundas, quartas e sextas) das 18 

às 22 h; 
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- Período de inscrição: de 01 a 10 de junho. Caso haja preenchimento das vagas a data final poderá ser 

reduzida. 

- A carga horária total do curso é de 30 h, e para obter a certificação que será emitida pela Pró-reitoria de 

Extensão (PROCEV/UFMT), o participante deverá integrar-se efetivamente em 75% da carga horária total do 

curso, bem como assinar as listas de frequência; 

- O cronograma das aulas ainda está em construção juntamente com os ministrantes, e as temáticas a serem 

desenvolvidas estão descritas no folder acima; 

- Serão 50 vagas para novas inscrições, no valor de 150,00 R$, disponibilizadas no site: 

http://www.fundacaouniselva.org.br/novoSite/ , e somente após confirmação do pagamento do boleto a 

inscrição será efetivada; 

Mais informações: petmedicina.ufmt@gmail.com; ziliani@gmail.com  

Contatos: Acadêmicos do PET Medicina: Carlos Alberto (65) 999772108 e Bruno de Paula (65) 99237-9400 

Local do evento: Salas do Anexo Didático, próximo a Faculdade de Direito/UFMT, ao lado da cantina do 

Direito 

https://www.google.com.br/maps/dir//cantina+do+direito+ufmt/@-15.6204476,-

56.0815742,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x939db02ed43042eb:0x6b7bbe037bb780cc!2m2!1d-

56.0612308!2d-15.6094369 

OBS1: Não haverá devolução de recursos em caso de desistência. 

OBS2: Recomendamos o uso de roupas confortáveis, uma vez que terão atividades práticas no solo, em 

automóvel, sugestão: calça jeans, camiseta e tênis. 
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