NORMAS DE FUNCIONAMENTO
II CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Período de 09/06/2018 a 04/08/2018
01. O módulo teórico do II Curso de Atualização em Ressonância Magnética será compreendido entre 09
de junho a 04 de agosto de 2018, totalizando uma carga horária máxima de 50h (sendo 34h presenciais e
as demais virtuais). Acontecerá aos sábados (9 sábados), no auditório do CECAN das 8 às 12hs além de
uma visita técnica no serviço da Ressonância Magnética em um domingo (2h).
02. O aluno (a) que participará do módulo teórico do II Curso de Atualização em Ressonância Magnética,
sujeita-se ao pagamento à INSTITUIÇÃO PROMOVENTE o valor de R$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta reais)
que poderá ser efetuado em cartão de crédito HIPER, VISA, OU MASTER, dividido até 05 parcelas iguais no
ato da matrícula.
03. Poderão fazer inscrição no II Curso de Ressonância Magnética 40 profissionais técnicos, tecnólogos em
radiologia ou estudantes de curso técnico que tenham cursado a disciplina de Ressonância Magnética.
04. É facultado ao aluno (a) obter, no máximo, 02 (duas) faltas no módulo teórico o que corresponde a
20% do total de horas.
05. O Curso poderá ser interrompido quando o (a) aluno(a) ultrapassar, injustificadamente, o número de
faltas permitidas; cometer ato de indisciplina considerado grave, ter alguma conduta que desabone as
questões éticas ou, ainda, em caso da não adaptação às atividades do curso em questão. Todos esses
critérios, por denotarem um caráter subjetivo e ético de avaliação estarão sob o julgo dos profissionais
do Serviço de Ressonância da instituição com base no Código de Ética dos profissionais de Radiologia e
nas normas já vigentes na LNRCC para o atendimento clínico aos pacientes e familiares.
06. Serão encaminhados via email referências de artigos e vídeo-aulas, aulas em pdf (dos palestrantes
que concordarem em disponibilizar o material). Os momentos virtuais, e informes gerais sobre o curso
e/ou alterações na programação que se fizerem necessárias por motivos de força maior. Para isto, é
indispensável que o aluno escreva de forma legível o email pessoal na ficha de inscrição do curso.

07. A cada módulo serão enviadas atividades complementares de aprendizagem para os alunos com
sete (7) dias de antecedência, que deverão ser entregues ou enviados ao coordenador no prazo
determinado pelo mesmo.

08. A realização das atividades que caracterizam o módulo teórico do II Curso de Atualização em
Ressonância Magnética não acarretará nenhum vínculo empregatício entre os alunos e a LNRCC, estando
vedada qualquer reivindicação de natureza pecuniária.
09. Não é de responsabilidade da Instituição despesas com transporte, estacionamento ou alimentação do
aluno (a).
10. Fica determinada que a emissão do certificado do módulo teórico terá como requisitos:
- Cumprimento de carga horária estabelecida (80%), o (a) aluno (a) receberá o certificado de participação
do II Curso de Atualização em Ressonância Magnética.
- Nota mínima 6,0 (seis) de avaliação geral.
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Em caso de nota abaixo da média, e ou caso de interrupção do(s) módulo(s), ser-lhe-á entregue uma
declaração com a carga horária cumprida até a data da desistência, desde que a mesma tenha sido de,
no mínimo, 50% da carga horária exigida.
11. Caso não realize a prova, por motivos de força maior, o aluno deverá entregar a justificativa por
escrito ao DEPECOM (Atestado médico, escala de plantão, etc.) com no máximo 48h que deverá ser
analisada pela coordenação do curso. Além disso, o aluno deverá pagar uma tarifa no valor de R$ 20,00
(vinte reais) para realizar a reposição que será apenas subjetiva, no qual será aplicada na semana
posterior a avaliação. Esta comunicação deve ser via DEPECOM. Em caso de perda de reposição, o aluno
perderá o direito de fazer uma nova reposição.
12. Durante as aulas teóricas e a visita técnica, o (a) aluno (a) deverá usar crachá, roupas compatíveis com
o decoro profissional (cor branca, jaleco e sapato fechado) sendo de sua responsabilidade a aquisição dos
mesmos.
13. Está vedado o uso de câmaras fotográficas ou celulares para registro de fotos/filmagens no serviço,
como também publicações das mesmas em redes sociais.
14. O (a) aluno (a) que, porventura, vier a desistir do curso 07 (dias) dias após o seu início, mediante
protocolo de documento formalizando o respectivo pedido, terá direito à restituição dos valores pagos
deduzindo-se o percentual de 10% (dez por cento), cobrado a título de custos administrativos da
INSTITUIÇÃO PROMOVENTE. Em caso de desistência por parte do aluno (a) ou interrupção das atividades
considerando critérios anteriormente, ou após o oitavo dia, não será cabível ao aluno nenhuma
restituição do valor pago à realização do curso.
15. Após o término do curso, a secretaria executiva do DEPECOM tem o prazo de até 15 dias para a
emissão do certificado. O mesmo deverá ser pego no próprio DEPECOM.
16. Os alunos que obtiverem as 6 melhores médias acima de 6,0, farão jus a vaga para formação prática
nas Ressonâncias da Liga Contra o Câncer mediante pagamento deste curso.

Natal/RN, ___ maio de 2018
CIENTE: ___________________________________________
CPF:______________________________
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