
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
HOMEOPATIA 

Pós-Graduação Lato Sensu 2011 
 
 
1. A Universidade Federal do Acre – UFAC através da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco - 
SEMSA, sob o patrocínio do Ministério da Saúde e do Conselho Regional de 
Medicina- CRM/AC e com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - 
SESACRE, torna público aos interessados, que estarão abertas as inscrições para o 
Processo Seletivo destinado ao ingresso de alunos para o Curso de Especialização 
em Homeopatia para o ano de 2011, na cidade de Rio Branco – Acre, em 
conformidade com a Resolução nº 1 – Conselho Nacional de Educação, de 30 de 
abril de 2001 e com a Resolução nº 18, de 12 de dezembro de 1990 – CEPEX, 
realizado segundo regras aqui dispostas, que a instituição se obriga a cumprir e os 
candidatos, uma vez inscritos, declaram, implicitamente, conhecê-las e com elas 
concordarem. 

I – PÚBLICO-ALVO 
 

O curso tem como público-alvo os/as profissionais (servidores ativos) da área de 
Medicina com interesse no tema. 
 
II – DOS OBJETIVOS DO CURSO 

• Capacitar o médico ao exercício da clínica homeopática, proporcionando-lhe os 
fundamentos teóricos desta especialidade e o treinamento suficiente para a 
prática ambulatorial. 

• Estimular a capacidade de análise crítica dentro de um sistema participativo e 
contínuo de ação-reflexão-ação, visando à aquisição dos processos e 
procedimentos que caracterizam a abordagem holística. 

• Proporcionar qualificação para a produção científica dos profissionais de saúde, 
considerando que a atividade prática representa terreno fecundo para 
experimentos homeopáticos, guardados os preceitos éticos cabíveis. 

• Promover a discussão da abordagem homeopática com estudantes da graduação 
da UFAC. 

• Incrementar os laços entre a homeopatia e o Sistema Único de Saúde, 
favorecendo a oferta desta especialidade médica pela rede pública de saúde. 

 
III – DAS VAGAS 
 

Serão oferecidas 20 (vinte) vagas. 
 
IV – DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 
 
1. Período e Local das Inscrições 

a) As inscrições serão realizadas no período de 03 de janeiro a 28 de janeiro de 
2011, de segunda a sexta-feira, das 8H às 12H e das 14H às 17H.  
 
 
 



b) Locais das inscrições: Secretaria de Pós-Graduação do Centro de Ciências da 
Saúde e do Desporto. 

 
 
 
 
2. Critério de seleção dos alunos e pré-requisitos para ingresso no curso: 
 

Requisito mínimo: Portadores de Diploma do Curso de Medicina devidamente 
inscritos no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, adquirida na Secretaria 
de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto. 

• Curriculum Vitae devidamente comprovado 
• Cédula de Identidade (Fotocópia) 
• CPF (Fotocópia) 
• 02 (duas) fotos 3X4 (recente) 

 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo dar-se-á em três etapas: 

1. Etapa: Análise de Currículos (31.01.2011) 
2. Etapa: Prova Escrita (02.02.2011) 
3. Etapa: Entrevista (04.02.2011) 

 
VI – DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
 

O resultado da Análise dos Currículos será publicado no dia 01.02.2011. 
O resultado da Prova Escrita será publicado no dia 03.02.2011. 
O resultado final, após a entrevista será divulgado no dia 07.02.2011. 
Os resultados de todas as etapas do processo de seleção serão publicados no site 

da Universidade Federal do Acre e no mural Secretaria de Pós-Graduação do Centro de 
Ciências da Saúde e do Desporto. A listagem constará apenas dos nomes dos candidatos 
aprovados. 
 
VII – DA MATRICULA 

1. Os alunos selecionados deverão efetuar matrícula junto à Secretaria de Pós-
Graduação do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto, na Universidade 
Federal do Acre – UFAC através de requerimento próprio no horário das 8H às 
12H e das 14H às 17H, entre os dias 08 e 15 de fevereiro de 2011. 

2. O candidato classificado que não comparecer no período pré - estabelecido terá 
sua vaga preenchida pelo candidato que vier a seguir na lista dos classificáveis. 

 
VIII – DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

1. Disciplinas Oferecidas 
• Filosofia Homeopática 
• Sistema Único de Saúde 
• Semiologia homeopática 
• Clínica e Terapêutica Homeopática 
• Matéria Médica Homeopática 
• Farmacotécnica Homeopática 
• Prática Clínico-Sanitária 



• Metodologia da Investigação Científica 
• Epidemiologia 
• Redação do Trabalho Científico 
• Bioestatística 

 
 
IX – DOS CERTIFICADOS 
 

Os certificados serão emitidos pelo DERCA (Diretoria de Controle Acadêmico) 
da Universidade Federal do Acre - UFAC e será conferido ao aluno aprovado nas 
disciplinas e no Trabalho de Conclusão de Curso, dentro do prazo estipulado, o título de 
Especialista em Homeopatia. 
 
X – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

A inscrição do/a candidato/a implica no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas nesse Edital, não sendo aceita a alegação de desconhecimento. 
É de inteira responsabilidade do/a candidato/a acompanhar as informações referentes a 
este processo seletivo e ao resultado que será publicado no mural da Secretaria de Pós-
Graduação do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto e no website da Universidade 
Federal do Acre. 


