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O Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados foi fundado pelo Professor Joviano de 

Resende Filho há mais de 50 anos. Sua missão é promover um atendimento oftalmológico de 

excelência aos pacientes e a formação de médicos oftalmologistas com o maior padrão técnico 

e científico. O CEPOA já formou mais de 300 especialistas em oftalmologia no Brasil e no 

exterior promovendo pesquisa, saúde ocular humanizada com tecnologia e custo acessível à 

população. 

Contamos com os programas de fellowship nas áreas de Retina, Glaucoma, Oculoplástica e 

Córnea. 

Responsáveis pelo curso: 

Dra. Samantha Vasques 

Médica Oftalmologista pelo Instituto Benjamin Constant (IBC) - RJ. 

Especialista em Glaucoma e Catarata pelo IBC.  

Dra. Jessica Gonzaga 

Médica Oftalmologista pelo Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados (CEPOA) - 

RJ. 

Especialista em Glaucoma pelo CEPOA e Universidade de São Paulo (USP). 

Especialista em Catarata pelo CEPOA. 
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I. SOBRE O PROGRAMA 

Programa de fellowshipclínico-cirúrgico em Glaucoma não remunerado, com duração 1 (um) 

ano. 

Programação do setor de Glaucoma resumidamente abaixo: 

Programa de fellowship em glaucoma disponibiliza 02 (duas) vagas para glaucoma clínico e 

cirúrgico. 

 

Compreende:  

 

1) Ciências básicas, anamnese, exames propedêuticos, quadros clínicos, tratamento e 

prognóstico em glaucoma;  

2) Pesquisa, atualização continuada e saúde pública em glaucoma.  

 

Períodos semanais a cumprir: 3 ambulatórios do departamento de glaucoma, 2 atendimento de 

glaucoma clínico , 2 períodos de centro cirúrgico e reunião clínica do glaucoma.  

 

II. DAS INSCRIÇÕES 

Seleção para 2 (duas) vagas em programa defellowship em Glaucoma Clínico e Cirúrgico, 

ambascom duração de 1 (um) ano, conforme este edital. 

Documentos necessários para a inscrição: 

- RG 

- CPF 

- CRM 

- Diploma da residência ou carta da residência 

- Currículo 

III. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

A seleção acontecerá no dia 18/01/2022 às 18h no Auditório do Centro de Estudos e 

Pesquisas Oculistas Associados – CEPOA localizado à rua Jornalista Orlando Dantas, 49 – 

Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. 

A seleção será através de análise de prova e entrevista. 
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IV. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO  

O Resultado estará disponível no site https://cepoa.com.br/ a partir do dia 21 de janeiro de 

2022. 

V. MATRÍCULA 

Os candidatos classificados de acordo com o resultado final providenciarão sua matrícula no 

no dia 09 de fevereiro de 2022. 

Após o período estabelecido, o candidato que não se matricular será́ considerado desistente. 

Para efetuar a matrícula o candidato deverá se apresentar a secretaria acadêmica do CEPOA 

com os seguintes documentos: 

a) Carteira do CRM; 

b)  Diploma de graduação; 

c) Diploma ou Declaração de conclusão de Residência Médica. 

 

VI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. Será́ obrigatório o uso de máscara de proteção facial com cobertura total de nariz e 

boca, durante todo o período de realização da prova, para uso pessoal, O candidato deverá 

levar máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de sua permanência na 

seleção. 

b. O candidato que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico deverá desligá-

lo antes do início da prova, e colocá-lo embaixo da carteira; 

c. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de: 

d. Caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 

e. Um dos documentos de identificação originais: Cédula de Identidade(RG), Carteira de 

Órgão ou Conselho de Classe, Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 

https://cepoa.com.br/
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f. Dos alunos do Curso de Formação em Glaucoma:  

Direitos  

É direito do aluno fellow:  

I. Realizar os atendimentos no ambulatório de Glaucoma, sob supervisão do staff;  

II. Realizar os procedimentos cirúrgicos nos pacientes atendidos no ambulatório, sob 

supervisão do staff;  

III. Participar das aulas teóricas, reuniões clínicas e discussões de casos, previamente 

programados, conforme cronograma estabelecido pelo Departamento de Glaucoma;  

IV. Exigir a presença do staff responsável nas atividades ambulatoriais e cirúrgicas, salvo em 

situações de força maior, quando a presença do staff não puder acontecer;  

V. Participar dos cursos de extensão organizados pelo Departamento de Glaucoma;  

VI. Receber o Certificado de Conclusão do Curso de Formação em Glaucoma do Centro de 

Estudos e Pesquisas Oculistas Associados – CEPOA.;  

Obrigações 

É dever do aluno fellow:  

I. Respeitar e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e do Código de Ética 

Médica; 

II.  Exercer sua atividade profissional assistindo pessoalmente os seus pacientes 

com respeito, consideração e ética;  

III. Participar com assiduidade, pontualidade e interesse das atividades 

ambulatoriais e cirúrgicas;  

IV. Respeitar e cumprir os Protocolos de Atendimento e Cirurgia do Departamento 

de Glaucoma;  

V. Respeitar e cumprir as normas para utilização do Bloco Cirúrgico;  

VI. Prestar ao Coordenador do Departamento de Glaucoma, quando solicitado, 

informações de ordem médica e/ou administrativa, relativas à sua atividade, 

para o esclarecimento de intercorrências administrativas, médicas, éticas ou 

jurídicas.  
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VII. Elaborar e manter atualizado cadastro dos pacientes (eletrônico), que deverá 

conter seu nome completo, registro, data de nascimento, diagnósticos e CID e 

manter atualizado o banco de imagens (fotografias);  

VIII. Notificar o Coordenador do Departamento sobre quaisquer irregularidades 

ocorridas nas dependências do departamento e bloco cirúrgico, principalmente 

aquelas envolvendo as atividades relacionadas ao funcionamento do mesmo;  

IX. Cuidar e zelar pelo bom uso dos equipamentos do ambulatório e instrumental 

cirúrgico disponibilizado pelo Departamento de Glaucoma.  

X. Elaborar, sob supervisão, trabalho científico a ser publicado em revista 

especializada em oftalmologia e/ou glaucoma ou em evento científico como 

congresso e simpósio, a título de trabalho de conclusão do curso.  
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VII. CALENDÁRIO 

 

 

Abertura das Inscrições 06 de dezembro de 2021 

Encerramento das Inscrições 08 de janeiro de 2022 

Prova e Entrevista 18 de janeiro de 2022 às 18h no 

Auditório do CEPOA 

Resultado 21 de janeiro de 2022 

Matrícula 09 de fevereiro de 2022 

Início do Programa 08 de março de 2022 

 

 

 

________________________________ 

Dra. Samantha Vasques 

CRM n. 52.937851 

 

 

 

_______________________________ 

Dra. Jessica Gonzaga 

CRM n. 52.01055739 

 


