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EDITAL SPG/AIS Nº 001/2022.2 
 
 
A Associação Instituto Sapientiae (AIS) e a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) tornam 
pública a abertura das inscrições para o Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Reprodução 
Humana Assistida, para aluno regular, com ingresso em fevereiro de 2022, conforme: 
 
PROGRAMA: Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Reprodução Humana Assistida. 
Reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação – Deliberação CEE 30/2003 – Proc. CEE nº 
447/2004 e 448/2004, organizado nos termos do CES/CNE nº 1, de 8 de junho de 2007 – 
Conselho Nacional de Educação – CNE. 
 
 
1) ÁREAS:  

 
a) Módulo Clínico  
b) Módulo Laboratorial 
c) Módulo de Enfermagem 

 
2) OBJETIVOS DO CURSO: 
 
2.1. Objetivos Gerais:  

Promover o Curso de Pós-graduação Lato-Sensu em Reprodução Humana Assistida, 
visando propiciar sólida formação acadêmica de acordo com as exigências do mercado 
de trabalho. 

 
2.2. Objetivos Específicos do Módulo Clínico 

• Oferecer embasamento teórico ao Pós-graduando para o correto desempenho 
profissional; 

• Propiciar noções de rotina do Laboratório de Andrologia e Fertilização in vitro; 
• Oferecer condições para o diagnóstico e o tratamento da infertilidade conjugal; 
• Fornecer subsídios para a indicação das técnicas de Reprodução Assistida; 
• Oferecer condições para a indicação da indução da estimulação ovariana 

farmacológica para técnicas de Reprodução Humana Assistida de baixa e alta 
complexidade; 

• Fornecer ao profissional as noções básicas de monitoramento do desenvolvimento 
folicular múltiplo, aspiração oocitária e transferência de embriões; 

• Qualificar o profissional para atuar em Reprodução Humana Assistida 

 
2.3. Objetivos Específicos do Módulo Laboratorial 

• Oferecer embasamento teórico ao pós-graduando para boas práticas 
profissionais; 
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• Propiciar noções sobre a vivência da rotina do Laboratório de Andrologia e 
Fertilização in vitro; 

• Favorecer o desenvolvimento e aplicação do treinamento técnico teórico e 
prático de Reprodução Humana Assistida, nos processos de manipulação de 
gametas e embriões, técnicas de Fertilização In Vitro, criopreservação de 
gametas e embriões, assisted hatching e biópsias embrionárias; 

• Qualificar o profissional para atuar em Laboratórios de Andrologia e de 
Fertilização in vitro. 

 

2.4. Objetivos Específicos do Módulo de Enfermagem: 

• Oferecer embasamento teórico ao pós-graduando para boas práticas 
profissionais; 

• Propiciar noções sobre a vivência da rotina de enfermagem na medicina 
reprodutiva; 

• Favorecer o desenvolvimento e aplicação do treinamento técnico teórico e 
prático de Reprodução Humana Assistida, nos processos que competem à 
enfermagem, relacionados aos tratamentos de Fertilização In Vitro; 

• Qualificar o profissional para atuar em Centros de Reprodução Humana 
Assistida. 

 

 
3) VAGAS:  

 
O curso de pós-graduação em RHA disponibiliza o total de 62 (sessenta e duas) vagas 
distribuídas da seguinte forma: 
- 20 (vinte) vagas destinadas para os clínicos; 
- 40 (quarenta) vagas destinadas para o laboratório, disponibilizadas aos profissionais de 
saúde interessados na especialização como embriologistas. 
- 02 (duas) vagas destinadas para a enfermagem.  
 
O curso segue preferencialmente no MODO PRESENCIAL para o ano letivo de 2022. 
 
As aulas teóricas serão transmitidas on-line oferecendo ao aluno a capacidade de gerenciar 
sua disponibilidade de agenda. 
 
 
4) PRÉ-REQUISITOS DO CANDIDATO: 
 
O CANDIDATO deve ter concluído a Graduação até o momento da efetivação da matrícula na 
Pós-Graduação, segundo os pareceres do CES/CNE número 303/2000; número 210/2004 e 
número 2/2007. 
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Em caso de candidato recém-graduado, aceitamos a fotocópia do Certificado de Conclusão de 
Curso como documento provisório para a realização da matrícula, com validade para fins de 
documentação até 31 de agosto de 2022. Entretanto, a apresentação do Diploma de 
Graduação é documento imprescindível para a expedição do Certificado de Pós-Graduação 
(Parecer CES/CNE número 303/2000). Caso o candidato não possua a Inscrição no conselho 
regional específico na data da matrícula deverá encaminhar à secretaria uma cópia da mesma 
no prazo estipulado previamente. 

 

5) PÚBLICO ALVO: 
 

a) Módulo Clínico: Graduação em Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC e 
inscrição no Conselho Regional de Medicina. 
 

b) Módulo Laboratorial: Profissional com curso superior completo na área da saúde, 
em instituição reconhecida pelo MEC e inscrição no Conselho Regional Específico da 
classe profissional. 

 
c) Módulo de Enfermagem: Graduação em Enfermagem, em instituição reconhecida 

pelo MEC e inscrição no Conselho Regional Específico da classe profissional. 
 

 
6) INSCRIÇÃO PARA SE CANDIDATAR À VAGA:  

 
As inscrições para o Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Reprodução Humana 
Assistida estarão abertas no período de 04 de outubro de 2021 a 14 de janeiro de 2022 

 
Para efetivar a inscrição, o candidato deverá: 
 
6.1. Preencher a ficha de inscrição disponível na página eletrônica da Associação Instituto 
Sapientiae (http://www.sapientiae.org.br)  
 
6.2. Efetuar pagamento da taxa de inscrição de acordo com a vaga desejada: 
 
Valores: 
Clínico:            R$ 160,00 (cento e sessenta reais) 
Laboratório:     R$ 120,00 (cento e vinte reais) 
Enfermagem:  R$ 120,00 (cento e vinte reais) 
 
Forma de pagamento: 
Opção 1: Depósito bancário nominal 
Conta corrente para depósito da taxa de inscrição:  
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Banco Bradesco, Agência 0420-0, Conta Corrente 150000-7, nominal à Associação 
Instituto Sapientiae - CNPJ: 02.696.802/0001-03. 
Opção 2: PIX: Chave - CNPJ: 02.696.802/0001-03 
 
 
6.3. Anexar no sistema eletrônico de inscrições os documentos obrigatórios para inscrição. 
 
DOCUMENTAÇÃO:  
A documentação deverá ser anexada no sistema eletrônico da Associação Instituto 
Sapientiae, através do site www.sapientiae.org.br e, utilizando login e senha temporária 
criados no momento da inscrição, impreterivelmente até 10 de janeiro de 2022. O candidato 
obrigatoriamente deverá anexar: 

a. Comprovante do depósito bancário referente à taxa de inscrição 
b. Documento de identificação que contenha RG e CPF  
c. Comprovante de endereço recente  
d. Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma do Curso superior  
e. Documento de inscrição conselho regional específico  
f. Curriculum Vitae não documentado  
g. Foto digitalizada no formato 3x4 

 

6.4. Em caso de candidato recém-formado, será aceita cópia do Certificado de Conclusão 
de Curso. Entretanto, esta tem caráter provisório, com validade para fins de documentação 
até 31 de agosto de 2022. 
 
6.5. A cópia do Diploma deverá ser entregue até o dia 31 de agosto de 2022 à Associação 
Instituto Sapientiae. A apresentação do Diploma de Graduação é documento 
imprescindível para a expedição do Certificado de Pós-Graduação (Parecer CES/CNE 
número 303/2000). 
 
6.6. Caso o candidato não possua a Inscrição no conselho regional específico, será aceito 
o comprovante de inscrição em caráter provisório e uma cópia da mesma deverá ser 
entregue até o dia 31 de agosto de 2022. 
 
6.7. A Associação Instituto Sapientiae estará em recesso do dia 27 de dezembro de 2020 
(segunda–feira) ao dia 02 de janeiro de 2022 (domingo), retornando suas atividades no dia 
03 de janeiro de 2022 (segunda-feira). 
 
6.8. A efetivação da inscrição estará condicionada ao preenchimento da ficha de inscrição, 
pagamento da taxa de inscrição, encaminhamento do comprovante de depósito bancário e 
da documentação exigida (item 6.3.) à Associação Instituto Sapientiae. 
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7) PROCESSO SELETIVO:  

 
Caso o número de inscritos exceda o número de vagas disponíveis, será realizado 
processo seletivo através de análise do Curriculum Vitae, documento imprescindível para a 
inscrição.  
 

7.1. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS: 

Item I: Acumula 1,0 (hum) ponto para cada item devidamente comprovado: 

a. Graduação em Universidade Pública; 

b. Estágio curricular obrigatório de 400 a 500 horas na área de reprodução humana; 

c. Qualquer tipo de vivência ou experiência na área de reprodução humana, pontuação concedida 

para cada evento concluído devidamente certificado; 

d. Nível de Inglês, devidamente comprovado, igual ou superior ao nível básico; 

e. Para cada ano trabalhado na área de reprodução humana; 

f. Para cada trabalho publicado em revista com impacto até 2,0 ou qualquer outra área que não 

reprodução humana assistida. 

g. Para cada curso ou vivência na área de reprodução humana comprovado por certificado. 

Item II: Acumulam 2,0 (dois) pontos para cada item devidamente comprovado: 

a. Título de mestre ou especialista na área de saúde; 

b. Nível de Inglês, devidamente comprovado, igual ou superior ao nível intermediário; 

c. Para cada trabalho publicado na área de reprodução humana assistida em revista com impacto 

de 2,1 a 3,0. 

Item III: Acumulam 3,0 (dois) pontos para cada item devidamente comprovado: 

d. Título de doutor ou pós-doc na área da saúde; 

e. Nível de Inglês, devidamente comprovado, igual ou superior ao nível avançado; 

f. Para cada trabalho publicado na área de reprodução humana assistida em revista com impacto 

maior que 3,0. 

 
 
8) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

 
Primeira chamada: 
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A lista dos candidatos selecionados será divulgada, SE HOUVER, na página eletrônica da 
Associação Instituto Sapientiae, na seção de Pós-Graduação, no dia 19 de janeiro de 2022 
(quinta-feira). 
 
Segunda chamada: 
A lista dos candidatos selecionados será divulgada, SE HOUVER, na página eletrônica da 
Associação Instituto Sapientiae, na seção de Pós-Graduação, no dia 31 de janeiro de 2022 
(segunda-feira). 
 

 
9) MATRÍCULA:  

 
Os candidatos selecionados na primeira chamada deverão efetuar a matrícula entre os 
dias 19 e 28 de janeiro de 2022(exceto finais de semana).  
 
Os candidatos selecionados na segunda chamada deverão efetuar a matrícula entre os 
dias 01 a 10 de fevereiro 2022(exceto finais de semana).  

 
9.1. Para efetivação da matrícula o aluno deverá efetuar o pagamento referente à primeira 
parcela do curso. Caso o candidato não efetue a matrícula e nem o pagamento no prazo 
estabelecido, terá sua vaga cancelada automaticamente, concedendo a vaga para o 
próximo da lista. 
 
9.2. Poderão efetuar a matrícula, somente os alunos devidamente inscritos (pagamento da 
taxa de inscrição, envio do comprovante de pagamento e documentação entregue) e 
selecionados; 
 
9.3. A matrícula do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita do processo de 
seleção, tal como se acha estabelecido neste Edital; 
 
9.4. A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas 
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal; 
 
9.5. Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa de inscrição, independente se o 
candidato for ou não selecionado para matrícula. 
 

10) INVESTIMENTO:  
   

Módulo Laboratorial e Enfermagem: R$ 27.360,00  
Módulo Clínico:        R$ 37.200,00  

 
Pagamento único à vista 
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O valor integral do curso pode ser pago em parcela única, sendo concedido 10% de desconto 
sobre o valor total: 
Módulo Laboratorial e Enfermagem: R$ 24.624,00 
Módulo Clínico:                                  R$ 33.480,00 

 
Pagamento parcelado 
O valor integral do curso pode ser dividido em até 12 parcelas corrigidas pelo IGP-M, em 
boletos bancários mensais no valor de: 
Módulo Laboratorial e Enfermagem: R$ 2.280,00 /mês 
Módulo Clínico:                                  R$ 3.100,00/ mês 
 
11) DURAÇÃO DO CURSO:  
Onze (11) meses. Para visualizar o calendário anual, vide o Programa Pedagógico do Curso 
(PPC) disponível na área do aluno. 
 
12) PERIODO E PERIODICIDADE DO CURSO: 
As aulas regulares ocorrerão mensalmente em módulos intensivos, ministradas uma vez ao 
mês, de quinta-feira a sábado, nas dependências da Associação Instituto Sapientiae, das 08:00 
às 17:45 horas para o MODO PRESENCIAL. 
 
13) CARGA HORÁRIA: 
 
Carga Horária Total de 410 horas. 
 
As atividades pedagógicas são distribuídas da seguinte forma:  
 
MODO PRESENCIAL: 
 

a. Disciplinas COMUNS, Laboratório e Clínico: no mínimo 230 horas teóricas. O aluno será 

beneficiado com transmissões on-line destas aulas. 

b. Atividades extraclasses aplicadas ao desenvolvimento do TCC: 40 horas 

c. Disciplinas ESPECÍFICAS para médicos (Módulo Clínico) e para embriologistas (Módulo 

Prático Laboratorial): 48 horas para cada módulo 

d. Carga horária ESTÁGIO para médicos (Módulo Clínico): 80 horas 

Carga horária ESTÁGIO para embriologistas (Módulo Prático Laboratorial): 80 horas 

Carga horária ESTÁGIO para enfermagem (Módula Enfermagem): 80 horas 

e. Atividades Científicas: 12 horas 

f. Atividades Complementares para Enfermagem: 48 horas (considerado a apresentação 

de certificados referente ao ano de 2022 de participação de Congressos, Eventos e 

Cursos na área de reprodução humana). 
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14) REGRAS PARA APROVAÇÃO: 
 
As regras determinadas neste Edital estão de acordo com a Resolução CES/CNE nº1/2007 e 
da Deliberação CEE nº9/1998. 

a) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco) das aulas de cada módulo; 
b) Avaliações teórico-práticas com nota mínima igual ou superior a 7,0 (sete); 

c) Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso para banca examinadora com 
nota mínima igual ou superior a 7,0 (sete) e conceito “aprovado”.
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15) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO:  

 
O concluinte aprovado receberá Título de Especialista em Reprodução Humana Assistida, 
módulo clínico ou laboratorial respectivamente, reconhecido pelo Conselho Estadual de 
Educação - Processo 447/2004 (clínico) e Processo 448/2004 (laboratório). 
 
 
 
 


