
 

 

 

 

Rio de janeiro, 27 de maio de 2019. 

 

 

 

A Sociedade Brasileira de Urologia vem anunciar a abertura das inscrições para o curso 

anual de laparoscopia em parceria com o IRCAD, a ser realizado nos dias 25 e 26 de 

Julho de 2019. 

 

Conforme vem acontecendo todos os anos, a SBU vem promovendo este curso de 

aperfeiçoamento em laparoscopia para os residentes de último ano das residências 

cadastradas em todo Brasil. 

 

O objetivo principal deste curso é reciclar os conhecimentos adquiridos nas suas 

instituições e proporcionar ao residente que esta terminando seu treinamento, um 

contato com técnicas mais avançadas e cirurgias mais complexas, assim como melhorar 

a expertise dos procedimentos já realizados. 

 

Associado a isso, demonstrar a correta utilização das tecnologias disponíveis no 

mercado com aulas ministradas por especialistas nos produtos, graças as parcerias com 

os fabricantes. 

 

O time de instrutores tem longa experiência em cirurgia laparoscópica além de serem 

instrutores dos cursos regulares do IRCAD na Europa e no Brasil. 

 

Modelo do curso: 

 

Serão 02 dias inteiros de atividade: 

 

Princípios básicos de laparoscopia e demonstrações passo a passo dos principais 

procedimentos laparoscópicos 

Atividades práticas em animais vivos sobre supervisão. 

 

 

Critérios eligibilidade: 

 

• A residência precisa estar quites com a taxa da anuidade. 

• O Residente precisa ser associado a SBU e quites com a anuidade. 

 

Critérios de inscrição 

• Serão 42 vagas  

• Serão aceitos até 02 (dois) residentes do último ano por residência credenciada 

(prioritariamente cada serviço será contemplado com um residente, as vagas 

remanescentes serão destinadas de acordo com a média das ultimas 2 provas + ordem de 

inscrição por e-mail). 

 

O critério para convocação será a média das ultimas 2 provas da SBU. 

Residentes que só fizeram 1 das provas serão descartados. Em caso de empate a nota do 

ultimo ano maior será o critério de desempate. 

Reclassificações acontecerão seguindo os s critérios acima, até completar a totalidade 

das vagas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Logísticas provida pela SBU: 

 

• Ônibus de ida/volta de Ribeirão Preto – Barretos 

• Transporte hotel-IRCAD nos dias de curso 

• Almoço nos dois dias de curso 

 

Despesas do aluno: 

 

• Chegar a Ribeirão Preto no horário de saída do ônibus 

• Hospedagem nos dias do curso. 

 

 

Informações quanto a logística entrar em contato diretamente com o departamento de 

eventos do IRCAD pelo e-mail: laura.falleiros@ircadamericalatina.com.br 

 

 

Como se inscrever: 

 

As inscrições devem ser feitas até dia 21/06/2018 (Sexta-feira), através do e-mail 

inscricaoircad@sbunet.org.br. 

 Informe no e-mail o seu nome completo e nome do Hospital de residência.  

A lista final será liberada no dia 28/06/2018 (Sexta-feira). 

 

Observação: E-mails recebidos sem estas informações não serão considerados 

inscritos. 

 

  

 

 

 

Atenciosamente 

Diretoria 

Gestão 2018-2019. 
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