
CENEX/MED INFORMA:  
DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO E REMATRÍCULA PARA O  

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PSICOLOGIA MÉDICA  1º SEMESTRE/2014 
 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG 
 

Data limite para entrega de documentação para seleção: até 10/03/2014 
 
Resultado da Seleção (análise dos currículos): até 12h do dia 14/03/2014 (candidatos devem telefonar para 
o Cenex/Med para saber se foram selecionados – 3409-9644 ou 3409-9645) 

Inscrição para seleção:  
Observação importante: A entrega da documentação para a seleção será recebida apenas na 
secretaria do CENEX/MED – Av. Alfredo Balena, 190 - sala 121 – 1º pavimento/Faculdade de 
Medicina, no horário de 09:00 a 11:00 e de 14:00 as 16:00 até o dia 10/03/2014. 
Documentos exigidos para participar da seleção: 
- 02 fotos 3X4; 

- cópia do diploma de graduação em Medicina ou Psicologia ou documento que comprove o candidato estar 

em condições de concluir o curso de graduação antes de iniciado o curso de aperfeiçoamento; 

- currículo; 

- cópia da carteira de identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública Estadual ou Federal; 

- cópia do título de eleitor; 

- cópia de comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 

- cópia de comprovante de estar em dia com as obrigações militares, no caso do candidato masculino; 

- cópia de documento exigido pela legislação específica, no caso de candidato estrangeiro. 

 
Objetivo do curso: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades técnicas em Psicologia Médica: aperfeiçoar o médico e o psicólogo 
na identificação de sinais e sintomas de transtornos psicológicos e sociais no atendimento dos enfermos, 
para melhor atuação preventiva, diagnóstica, terapêutica e reabilitadora. 
 
Público Alvo: 
Médicos e psicólogos. 
 
Coordenação: 
 
- Prof. José Lorenzato de Mendonça, psiquiatra, psicanalista, mestre em psicologia e professor do 
Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG. 
- Prof. Geraldo Caldeira, médico/psicanalista/professor de Psicossomática. 
- Profa. Juliana Caldeira, psicóloga/psicanalista/mestre em ciências saúde: saúde da criança e do 
adolescente. 
  
Carga horária: 
O Curso tem 180 horas/aula, desenvolvido em quatro módulos semestrais de 45 horas/aula cada. O aluno 
tem certificado de Curso de Atualização em cada módulo, desde que seja aprovado e tenha 75% de 
freqüência. Após a conclusão dos quatro módulos o aluno tem ainda o certificado do Curso de 
Aperfeiçoamento, pós-graduação lato sensu. 
  
Período: Módulo I – de março a junho de 2014 
              Módulo II – de agosto a novembro de 2014 
              Módulo III – de março a junho de 2015 
              Módulo IV – de agosto a novembro de 2015 
 
Método: Método e supervisão de casos clínicos (30 horas/módulo) 
              Seminários: (15 horas/módulo) 
 
 



Programa: 
- Fundamentos da Psicologia Médica; 
- Funcionamento da Mente; 
- O papel das emoções na produção das doenças; 
- O paciente psicossomático; 
- Relação mãe-bebê; 
- O cérebro, o inconsciente e a doença corporal; 
- A relação profissional paciente; 
- Abordagem psicossocial de enfermos orgânicos 
 
Horário: 
Aulas semanais de duas horas de duração, ministradas às segundas-feiras, no horário de 19:00 as 
21:00. Seminários realizados aos sábados, um em cada mês, num total de quatro seminários por módulo, 
no horário de 08:00 às 12:00. 
 
Supervisão: segundas-feiras, de 19:00 as 21:00 
Seminários: quatro seminários por módulo, sábados, das 8:00 as 12:00 
 
Local do Curso: 
Faculdade de Medicina da UFMG – Av. Alfredo Balena, 190 – Santa Efigênia – BH/MG 
 
Calendário das Aulas:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Re-matrícula dos alunos veteranos: de 01/12/2013 até 14/03/2014 (Pelo site- www.fundep.ufmg.br) 
Matrícula de novos alunos (selecionados): 14/03/2014 a 17/03/2014 (Pelo site – WWW.fundep.ufmg.br) 
 
Início e término do Módulo do 1º. semestre/2014:  
Turmas de 2ª. feira: 17/03 a 30/06/2013  
Dias dos Seminários (SÁBADOS) do 1º. semestre/2014:  
29/março, /05abril, 10/maio e 07/junho/2014 
 
Valor do curso: R$ 1.550,00  
Forma de pagamento: R$ 310,00 matrícula + 4 x R$ 310,00, por módulo 
Datas de vencimento dos boletos do Módulo do 1º. semestre/2014: Matrícula: a vista; Parcelas: 
25/03, 25/04, 25/05 e 25/06/2014 

Matrícula: 
Caso o candidato seja aprovado na seleção a matrícula deve ser feita nos seguintes endereços: 
Pela Internet: www.fundep.ufmg.br / www.medicina.ufmg.br/cenex 
Atendimento no posto da FUNDEP:  
Posto Campus Pampulha:  
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha – BH - Telefone: (31)3409-4220 
  
MAIORES INFORMAÇÕES: 
CENEX/MED: 1º andar / Faculdade de Medicina - sala 121 - Telefones: (31)3409-9644 e (31)3409-9645. 

 
Atendimento: de segunda a sexta-feira / Horário: de 09:00 as 12:00 e de 13:30 as 17:00  

MÊS TURMA DE 2ª. F SÁBADOS 

MARÇO 17/24/31 29 

ABRIL 07/14/28 05 

MAIO 05/12/19/26 10 

JUNHO 02/09/16/23/30 07 

http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.medicina.ufmg.br/cenex
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