EDITAL
PROGRAMA DE FELLOWSHIP EM REABILITAÇÃO TRAUMATO
ORTOPÉDICA E ESPORTIVA – TURMA 2022.2
INSTITUTO VITA

SOBRE O INSTITUTO VITA
O Instituto Vita é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2004 por médicos,
fisioterapeutas e preparadores físicos que fomenta a excelência na atenção à saúde do
atleta pela Assistência Ortopédica, pelo Ensino e pela Pesquisa.
Desde então, atendemos mais de 4000 atletas, realizamos 919 cirurgias, 15.226
atendimentos clínicos e 62.766 sessões de reabilitação.
Em 2006 o Instituto Vita ampliou o seu escopo atuando também na formação de
cirurgiões, profissionais da saúde e em produção científica. Atuamos em 3 pilares:
Assistência, Ensino e Pesquisa. Saiba mais em: https://institutovita.org.br/

ENQUADRAMENTO FORMAL
Este programa educacional é curso livre ou aprimoramento

OBJETIVO GERAL
O objetivo central do programa de aprimoramento em reabilitação esportiva do Instituto
Vita será promover ao fisioterapeuta e terapeuta ocupacional aprendizado de alto
nível nas diferentes esferas da reabilitação traumato ortopédica e esportiva por meio
de atividades práticas e teóricas.

COORDENAÇÃO GERAL
Prof. Dr. Ft Claudio Cazarini Jr

DURAÇÃO e CARGA HORÁRIA
Duração: seis (6) meses
Carga horária total: 764 horas
•

Teórica: 48 horas: 24 horas de aula + seminários interdisciplinares

•

Prática: 720 horas em ambulatório

Segunda a sexta-feira matutino ou vespertino, mediante a disponibilidade de vagas no
período

INÍCIO E TÉRMINO
A turma 2022.2 iniciará dia 04/07/2022 e concluirá o programa em 23/12/2022

PÚBLICO-ALVO
Fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais formados e com CREFITO ativo

VAGAS
24 vagas para a turma 2022.2
22 vagas fisioterapia traumato ortopédica e esportiva
1 vaga fisioterapia traumato ortopédica e esportiva com foco em avaliação
biomecânica e funcional
1 vaga terapia ocupacional

LOCAL DE REALIZAÇÃO
As atividades teóricas serão realizadas através da estrutura digital do Instituto Vita e as
atividades práticas e de observação serão realizadas nas diversas unidades do Vita na
cidade de São Paulo. Cada aluno (denominado também de “fellow”) será alocado em
somente uma unidade Vita para tais atividades.
➢ Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa, Portão 1)
•

7 vagas fisioterapia traumato ortopédica e esportiva

•

1 vaga fisioterapia traumato ortopédica e esportiva com foco em
avaliação biomecânica e funcional

➢ Higienópolis (Rua Mato Grosso, 306, 1º andar)
•

7 vagas fisioterapia traumato ortopédica e esportiva

•

1 vaga - terapia ocupacional

➢ Alto de Pinheiros (Avenida Pedroso de Morais, 2683)
•

3 vagas fisioterapia traumato ortopédica e esportiva

➢ Moema (Avenida Agami, 377)
•

2 vagas fisioterapia traumato ortopédica e esportiva

➢ Moema (Avenida Agami, 377) e Cidade Jardim (Avenida Magalhães de
Castro, 12.000)
•

1 vaga fisioterapia traumato ortopédica e esportiva

➢ Tatuapé (Rua Passos Ourique, 149)
•

1 vaga fisioterapia traumato ortopédica e esportiva

➢ Vila Olímpia (Rua Olimpíadas, 205)
•

1 vaga fisioterapia traumato ortopédica e esportiva

ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Conteúdo Prático
O aluno fará atividades práticas diárias com os tutores do programa. As atividades
práticas em ambulatório são realizadas com um ou mais tutores. O objetivo é que este
aluno tenha a oportunidade de aprender com ao menos dois profissionais diferentes. A
carga horária prática é de 30 horas semanais, divididas em 6 horas consecutivas por dia
(segunda à sexta) no período da manhã ou da tarde.
Conteúdo Teórico
O conteúdo teórico é ministrado em forma de aulas online.
As aulas serão disponibilizadas semanalmente, totalizando 24 por programa. As aulas são
disponíveis através de plataforma digital dedicada e de acesso restrito. A duração de cada
aula é de 1 hora com 5 questões de múltipla escolha a serem respondidas ao final de cada
aula. As aulas permanecerão disponíveis aos alunos até 60 dias após o encerramento do
programa.
Os temas das aulas abrangerão temas traumato ortopédicos, esportivos e de
aprimoramento profissional, com possibilidade de ajustes pontuais ao longo do programa.
Observações Adicionais
Ainda, durante o programa o fellow terá a oportunidade de realizar observações de
diferentes atividades relacionadas ao cuidado de saúde na área traumato ortopédica e
esportiva:
(1) Laboratório de Performance do Movimento (na unidade Vita Morumbi);
(2) Atendimento ambulatorial com o corpo das diferentes áreas da ortopedia e
cirurgia buco-maxilo-facial (na unidade Morumbi, Higienópolis, Alto de
Pinheiros);

Para cada uma destas observações adicionais o fellow terá que entregar um breve
relatório com a descrição das atividades observadas e dos ensinamentos que
ficaram deste evento.
Mentoria com a coordenação
Durante o programa serão feitas reuniões/ aulas teóricas e práticas com o coordenador. O
objetivo será aproximar os alunos da prática clínica, aprimorar estratégias de
comunicação com os pacientes, fazer discussão de técnicas e condutas.

CORPO DOCENTE
Tutores e Professores
Os tutores são profissionais do Vita e voluntários neste programa do Instituto Vita.
Atualmente o programa conta com os seguintes tutores (sujeito a mudanças sem
notificação prévia):
Higienópolis:

Adriana Martins, Carolina Savioli, Claudio Cazarini, Cleiton
Careta, Daniele Scarela, Flávia Nakatake, Isabella Vitucci,
Jéssica Gomes, Luana Satriano, Mariane Simões, Pedro Isaac,
Raquel Luz

Morumbi:

Anderson Oliveira, Andreia Miana, Carlos Carrijo, Daiane
Camargo, Daiene Dalla Pria, Ivan Momesso, Fabio Pinheiro,
Leandro Justino, Márcia Gomes, Sergio de Souza, Tiago
Pinheiro, Thyago Lopes Araujo

Alto de Pinheiros:

Luiza Carvalho, Robério Pires

Moema e Cidade Jardim: Arthur Perez, Claudia Peres, Ricardo Souza
Vila Olímpia:

Felipe Santos

Tatuapé:

Mariane Simões
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Como tutores da parte ortopédica e bucomaxilofacial o programa conta com os seguintes
cirurgiões para que os fellows possam fazer as observações de ambulatório e de
procedimento cirúrgico:
Gabriel Pastore

Thiago Coutinho

Breno Schor

Henrique Cabrita

João Nakamoto

Mauro Dinato

Alexandre Bitar

Guilherme Garofo

INSCRIÇÕES, PROCESSO SELETIVO e MATRÍCULA
As inscrições devem ser feitas pelo site https://institutovita.org.br/cursos/fellowshipfisioterapia/ com efetivação de cadastro via a plataforma Sympla até o dia 17/05/2022
Após a inscrição, o candidato deve enviar imediatamente o currículo em pdf para o email
ensino@institutovita.org.br com o título “Inscrição para Fellowship em Reabilitação” e
deverá informar no email se está interessado na vaga de (1) fisioterapia traumato
ortopédica e esportiva, ou (2) fisioterapia traumato ortopédica e esportiva com foco em
avaliação biomecânica e funcional, ou (3) terapia ocupacional. O inscrito poderá informar
mais de uma opção se for de seu interesse e se for selecionado para mais de uma
modalidade, poderá escolher.
Serão consideradas como válidos somente os inscritos que enviarem o email
impreterivelmente até 18/05/2022 23:59.
O processo seletivo será realizado em duas etapas:
Etapa inicial: análise de currículo e prova online
Não existe limite de candidatos para esta etapa, todos os inscritos serão analisados. A
prova será realizada de maneira online e o link para acesso será enviado para o email
cadastrado dia às 16h00 do dia 20/05/2022 (é possível que o email caie em caixa de spam,
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fique de olho). Será prova de múltipla escolha com limite de entrega até dia 21/05/2022
às 10h30. Não será divulgado resultado individual ou gabarito.
O currículo será analisado levando em os seguintes itens: formação acadêmica, pósgraduação, cursos de extensão, participação em congressos, apresentação de trabalhos,
participação em pesquisas, e proficiência em línguas estrangeiras.
Etapa final: entrevista presencial
Serão convocados 48 candidatos para a entrevista, em uma relação de 2 candidatos para
1 vaga. Estes candidatos serão convocados via email no dia 25/05/2022 para entrevista
presencial a ser realizada nos dias 31/05/2022 (manhã) ou 02/06/2022 (manhã e tarde)
no Vita Morumbi segundo agendamento individual a ser definida.
O resultado final (aprovado ou não aprovado) será divulgado por email no dia 06/06/2022.
Não serão divulgado ranking de posição no processo seletivo, nem dos aprovados
tampouco dos não aprovados. Dos candidatos não aprovados somente os 5 primeiros
colocados da lista de espera serão notificados.
Os convocados em 1ª chamada terão que confirmar interesse preenchendo matrícula via
contrato online até dia 09/06/22. Se sobrarem vagas, no dia 10/06/22 serão convocados
candidatos em lista de espera para matrícula até 14/06/22. Caso exista alguma vaga
remanescente, serão convocados outros candidatos no dia 15/06/22 para matrícula até dia
16/06/22.

AJUDA DE CUSTO
Existe a concessão da ajuda de custo aos alunos para poder cobrir despesas básicas,
relacionadas à alimentação e transporte. O valor da ajuda de custo será de R$500 por mês,
calculado em referência a um valor diário a R$10 de transporte e R$15 de alimentação.
Esta ajuda de custo será aplicada somente durante os seis (6) meses em que o aluno
cursará este Programa. Se porventura o aluno descontinuar o curso, esta ajuda de custo
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também será descontinuada e o aluno não poderá usufruir deste benefício após o
desligamento.

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
O fellow será avaliado segundo diferentes aspectos durante o Programa e receberá
certificado se receber um conceito igual ou superior a 60 de 100 pontos totais e se a
frequência de presença for igual ou superior a 80%.
O conceito é formado por diferentes pontuações:
•

Parte prática (50 pontos)
o 40: conceito de aproveitamento técnico durante atividades práticas
o 10: conceito de postura profissional

•

Parte teórica (50 pontos)
o 20: testes pós-aula
o 30: prova oral final

Os certificados são emitidos em conformidade com a lei nº 9394/96; Decreto nº 5.154/04;
Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97). Os cursos de aprimoramento profissional
(categoria livre) são legislados pela lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional nº
9.394 decreto 2.208/97; Deliberação CRR 14/97 (indicação CEE 14/97).

Informações adicionais são encontradas em:
https://institutovita.org.br/cursos/fellowship-fisioterapia/
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CRONOGRAMA RESUMIDO

Inscrições para processo seletivo:

02/05/22 – 18/05/22

Processo seletivo – etapa inicial:

21/05/22

Processo seletivo – etapa final:

31/05/22 – 02/06/22

Resultados e convocação para matrícula:

06/06/22

Matrícula em 1ª chamada:

06/06/22 – 09/06/22

Matrícula em 2ª chamada:

10/06/22 – 14/06/22

Matrícula em 3ª chamada:

15/06/22 – 16/06/22

Início do curso:

04/07/22

Fim do curso:

23/12/22

Claudio Cazarini
Coordenador do Programa de Fellowship

Luis Marchi
Diretor de Ensino e Pesquisa

Mateus Saito
Diretor Médico

Monica Pasqualin
Diretora Executiva

07 de abril de 2022
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