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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

PROGRAMA DE HEMOTERAPIA 

DISCIPLINAS OFERECIDAS NO 1º SEMESTRE DE 2017 
O ALUNO REGULAR DEVERÁ CURSAR TODAS AS DISCIPLINAS 

 

HT023/A –Imunohematologia Eritrocitária e Leucocitária 

Horário: das 08h30m às 17h30m 

Quando:  02 e 03 de março (Sala de aula - Prédio Biologia Molecular) &  

21 e 22 de março (Anfiteatro do Hemocentro) 
 

HT024/A – Medicina Transfusional na Prática e Células-Tronco e Terapia Celular 

Horário: das 08h30m às 17h30m 

Quando:  06 e 07 de abril (Sala de aula Prédio Biologia Molecular) & 

27 de abril (Anfiteatro do Hemocentro) e 28 de abril (Prédio Biologia Molecular) 
 

HT013/A – Processos de Apoio aos Serviços de Hemoterapia 

Horário: das 08h30m às 17h30m 

Quando:  04 e 05 de maio(Sala de aula Prédio Biologia Molecular) & 

18 de maio (Biologia Molecular) e 19 de maio (Anfiteatro do hemocentro) 
 

HT025/A – Metodologias de Pesquisa e Bioestatística 

Horário: das 08h30m às 17h30m 

Quando:  08 e 09 de junho (Sala de aula Prédio Biologia Molecular) & 

29 de junho (Biologia Molecular) e 30 de junho (Anfiteatro do Hemocentro) 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. A data das aulas pode sofrer alteração, acompanhe pela página do Programa ou entre em contato com o 

professor responsável. 

ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS ESPECIAIS 
1. Todas as disciplinas aceitam alunos especiais, desde que eles cumpram a mesma exigência para aluno 

regular: Profissionais de nível superior que atuam na área de hemoterapia ou que pretendem desenvolver 

atividades relacionadas à área afim, inclui Médicos, Enfermeiros e Biologistas (Biólogos, Biomédicos e 

Farmacêuticos/Bioquímicos). 

 

2. Para participar como aluno especial, o interessado deve fazer inscrição no na página da DAC, 

SIGA/Ingresso: https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/ 

 A matrícula será avaliada via sistema, portanto preencha a ficha de forma mais completa possível. 

 

3. Caso sua inscrição seja deferida, e você tenha obtido aprovação da coordenadoria para cursar a 

disciplina solicitada, você receberá um e-mail automático para consulta ao relatório de matrícula, que 

estará disponível em 08/03/17, no Sistema Acadêmico. Você receberá, ainda, uma carta para cadastro 

da senha que lhe dará acesso ao Sistema. 

 

4. Se sua inscrição for indeferida, você também será avisado, por meio de e-mail automático. 

Dúvidas sobre a disciplina, enviar e-mail ao docente responsável. 

Outras dúvidas, enviar e-mail para cpg@fcm.unicamp.br. 


