Pós-graduação em Perícias Médicas
Perguntas frequentes
1) A PG é reconhecida pelo MEC?
R. Sim
2) Como é a formatação do Curso?
R. O Curso terá 360 horas/aula divididas em 12 módulos mensais (outubro,
novembro e dezembro de 2019; fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e
agosto de 2020). Em janeiro não haverá módulo.
3) O Curso é presencial ou em EAD (Educação à Distância)?
R. O Curso tem forma híbrida. Serão seis módulos (um por mês) com 20
horas presenciais (sexta-feira das 13h às 20h; sábado das 8h às 18h e domingo
das 8h às 13h) e 10 horas em EAD (ao longo do mês do módulo presencial); um
módulo (último módulo) inteiramente presencial de 30 horas (quinta-feira das
13h às 20h; sexta-feira das 8h às 18h, sábado das 8h às 18h e domingo das 8h
às 13h) para prática de elaboração de laudos periciais e elaboração do TCC e
cinco módulos inteiramente em EAD (30 horas ao longo do mês).
4) Qual a data de início?
R. O Curso se inicia com um módulo presencial no dia 18 de outubro de 2019,
sexta-feira, às 13 horas, desde que atingirmos o número mínimo de alunos.
5) Quais as datas certas dos módulos?
R. As datas certas dos outros módulos presenciais (dezembro de 2019 e abril,
maio, junho, julho e agosto de 2020) serão fornecidas até o final de agosto de
2019.
6) Quantos módulos o aluno pode faltar sem ser reprovado?
R. Idealmente nenhum. Entretanto, o Curso tem 360 horas (150 horas
presenciais e 210 horas em EAD) e o aluno pode “perder” 25% do total de horas
sem ser reprovado por isto. Ou seja, é obrigatória a presença em pelo menos
75% da carga horária (por semestre), sem distinção entre presencial e EAD.
7) A presença conta apenas nos módulos presenciais?
R. Não. A presença é igualmente contabilizada nas modalidades presencial e
EAD. Na modalidade presencial é verificada através de chamada nominal nas
aulas presenciais. Na modalidade EAD é verificada através de diferentes
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mecanismos de verificação que incluem, mas não se limita, a realização de
exercícios e testes interativos
8) No final do curso terá alguma avaliação?
R. Há avaliação em cada módulo, através de testes e exercícios, em que o
objetivo é ajudar a fixação de conceitos e não dar nota ou reprovar. No último
módulo serão feitos exercícios de prática de elaboração de laudos periciais sob a
supervisão de três orientadores e um dos laudos será o trabalho de TCC do
aluno. Desta forma, não será necessário elaborar um TCC após o final do Curso.
9) Como funcionam as aulas em EAD?
R. O módulo ficará disponibilizado para o aluno durante 30 dias, período este em
que o mesmo deverá assistir aulas online, ler o material disponibilizado e fazer os
exercícios. Há varias atividades interativas simples. Porém, somente assistindo
ao módulo o aluno conseguirá responder às questões e aos problemas
apresentados. Além do fórum de discussão, haverá um chat ao final do módulo
para que os alunos possam tirar algum dúvida remanescente com o (s)
Professor(es) responsável(eis) pelo módulo.
10)Todos os Professores são peritos?
R. São doze Professores, dez peritos médicos, um advogado e um Juiz de Direito.
Todos com grande expertise em Perícia, larga experiência didática e renome
nacional.
11)Onde serão as aulas presenciais?
R. Todas as aulas presenciais serão no “Campus” da Faculdade de Medicina de
Petrópolis, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 1003, Centro, Petrópolis.
12) Como posso me inscrever?
R. Pelo site http://www.fmpfase.edu.br/pos/SitePos/indexCurso.aspx?controle=88
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