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NORMAS E ROTINAS

*Professor Adjunto-Doutor Responsável pela Disciplina
de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina
de Jundiaí.

Introdução

A finalidade deste artigo é mostrar uma das
muitas formas de estruturação de um Currículo de Vida.
Trata-se de um resumo de roteiro sugerido pelo Autor.
Por definição, currículo é o conjunto de dados pessoais,
educacionais e profissionais de quem se candidata a
algum trabalho. É uma referência estudantil e da
carreira profissional. Deve-se efetuar o arquivamento
de todos os documentos comprobatórios.

Estrutura

As folhas devem ser escritas na frente, deixando
sempre o verso em branco.

1ª folha - PÁGINA DE ROSTO (sem numeração)
Deve incluir somente 3 frases: Curriculum Vitae,

Nome e mês/ano.

A partir da 2ª folha numerar - SUMÁRIO
página

I. Dados Pessoais........................05
II. Documentos............................06
III. Formação Escolar................08
IV. etc.

I. Dados Pessoais
Nome completo, Data de nascimento,

Naturalidade, Nacionalidade, Filiação, Estado civil �
identificação cônjuge, Filhos � identificação, Profissão,
Endereços comercial, residencial e outros.

II. Documentos
Registro de nascimento, Certidão de casamento,

Documento de Identidade (R.G., com data e local de
expedição), Título de Eleitor, Certificado militar, Carteira
Profissional, Carteira Nacional de Habilitação, Certidão
de casamento, Diploma de médico (e seus registros),
Registro no Conselho Regional de Medicina, INPS
autônomo, PIS/PASEP, ISS municipal e Cadastro
Municipal de Contribuintes, Alvará.

III. Formação Escolar
Pré-escola, 1º ciclo - Grupo Escolar, Cursinho

Curriculum Vitae Médico
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preparatório de admissão, 2º ciclo � Ginásio, 3º ciclo �
Colégio, Cursinho � Vestibular, Exame de seleção - vestibular,
local, classificação, Curso Superior (universitário).

IV. Atividades Acadêmicas
Seminários � apresentação oral, Trabalhos

escritos, Trabalhos em grupo, Trabalhos experimentais.
Todas estas atividades deverão ter comprovação, o que
habitualmente não é feita pelo interessado.

Modelo de CERTIFICADO
�Certifico para fins de Curriculum Vitae que

MARCO AURÉLIO BLATT apresentou o trabalho
intitulado �ETIOLOGIA METABÓLICA DAS
LABIRINTOPATIAS� sob a forma de Seminário, como
parte das atividades do curso curricular da Disciplina
de Otorrinolaringologia do 4º ano de Graduação da
Faculdade de Medicina de Jundiaí, com a duração de
10 minutos, no dia 7 de junho de 2002�.

Data, nome do Professor responsável e assinatura.

V. Cursos Extracurriculares freqüentados durante o
Curso de Graduação

Detalhados e com certificados comprobatórios.

VI. Internato do Curso de Graduação
Todas as áreas de Estágios � local, período, tipo

de Convênio da Faculdade, carga horária, detalhes e
peculiaridades importantes.

VII. Estágios Extracurriculares do Curso de
Graduação

Ponto-Socorro, UTI, Hospitais, Serviços,
Médicos particulares, Projetos � Rondon, por exemplo.

Detalhar e comprovar.

VIII. Histórico do Curso de Graduação Médica
Dados transcritos do documento fornecido pela

Secretaria da Faculdade. Deverá incluir todos os
Cursos da Graduação, avaliações � notas e cargas
horárias.

IX. Proficiência em Idiomas Estrangeiros
Espanhol, inglês e até mesmo chinês, alemão e

outras. Procurar incluir detalhes dos cursos ou prática
no Exterior, intercâmbios por exemplo.

X. Residência Médica
É a Pós-Graduação senso lato � latim �latu

sensu� � sentido amplo. Área da medicina, local,
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duração, carga horária, regime de trabalho, publi-
cação em Diário Oficial. Em caso de Especialização ou
Estágio, especificar da mesma forma.

XI. Formação Pós-Graduada senso estrito
É uma Pós-Graduação senso estrito e  provém

do latim �strictu sensu�.Há os níveis ascendentes de
Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado e Livre-
Docência. Pode incluir:

XI.1 � Cursos de Pós-Graduação:
XI.1.1 � Mestrado � Instituição, nº da matrícula,
área e locais de atuação, descrição dos
créditos e conceitos.

XI.1.1.1 � Cursos realizados durante o
Mestrado - ouvinte. Nomear os professores
responsáveis.
XI.1.1.2 � Tese de Mestrado - defesa e resumo.

XI.1.2 � Doutorado � Instituição, nº da
matrícula, área e locais de atuação, descrição
dos créditos e conceitos.

XI.1.2.1 - Cursos realizados durante o
Doutorado - ouvinte. Professores responsáveis.
XI.1.2.2 � Tese de Doutorado - defesa e
resumo.

XI.2 � Aulas e Seminários ministrados na Pós-
Graduação.
XI.3 � Outras Atividades: triagens, ambulatórios,
cirurgias, reuniões (temas), supervisão de
Residentes ou outros PG, participação de grupos
específicos de trabalho, etc.

XII. Participação em Cursos de Educação Continuada,
Cursos de Atualização, Jornadas, Simpósios, Palestras
e Defesas de Tese

Participação exclusivamente como ouvinte.
Colocar nome do evento, docente(s), local,  período,
promoção, coordenação e carga horária. Incluir Mesas
Redondas e Cursos freqüentados em Congressos. Os
Cursos de Educação Continuada deverão ter no mínimo
80 horas.

XIII. Atividade Científica
XIII.1 � Participação em Congressos Nacionais
e Internacionais realizados no Brasil � como
ouvinte, passivo.
XIII.2 - Participação em Congressos
Internacionais realizados no Exterior � ouvinte,
passivo.
XIII.3 � Trabalhos apresentados em Congressos,
Simpósios e Jornadas Nacionais. - Temas-livres,
comunicações, pôster, citar se é Autor ou co-
autor e Relator, se for o caso.
XIII.4 � Trabalhos apresentados em Congressos
Internacionais no Exterior - idem acima.
XIII.5 � Outras participações em Congressos e
Cursos. - Presidente, Vice, Secretário,

Tesoureiro, Coordenação de Cursos e Simpósios,
Comissões organizadora, científica, editorial
(anais), de patrocínio, social, cultural. Sessões:
presidente, coordenador, moderador, secretário,
apresentador (relator).
XIII.6 � Publicações Científicas (incluir Resumos
objetivos e curtos).

XIII.6.1 � Publicações de Artigos Científicos
em Periódicos na área médica.
XIII.6.2 � Publicações de  livros, Capítulo(s).
XIII.6.3 � Publicações em Anais de Congressos.
XIII.6.4 � Outras publicações � Editoriais,
mensagens, normas, comentários, homenagens,
folhetos, jornais e Internet.
XIII.6.5 � Citações bibliográficas de trabalhos
publicados - impacto.

XIII.7 � Participação em edição de Revistas
Médicas e outras publicações científicas. -
Editor, co-editor, Conselhos editorial, científico,
patrocínio, revisor e outros.
XIII.8 - Participação como Membro de Bancas
Examinadoras.

XIV. Atividade Didática
XIV.1 � Monitoria(s).
XIV.2 � Docência na(s) Faculdade(s) em sua
área de atuação.
XIV.3 � Aulas ministradas no Curso �tal� da
Disciplina �tal� - por convite.
XIV.4 � Coordenação de Seminários ou outras
atividades não curriculares.
XIV.5 � Organização ou Coordenação de
Congressos e Cursos.
XIV.6 � Cursos, Conferências, Aulas e Palestras
ministradas.

XV. Atividades de Pesquisa
Humana e animal. Requer a participação efetiva

em pesquisas experimentais, clínicas, triagens, trabalho
de campo e outras. Exige-se Ética.

XVI. Concursos Públicos
Estágio, Residência, Pós-Graduação, para o

cargo de Médico, de Professor e outros.

XVII. Títulos
Especialista, Docência, Coordenadoria,

Diretoria Clínica, Chefias de clínica ou de grupos,
Supervisão, Membro de Colegiado Universitário,
Cidadão, Ordem do Mérito e outros.

XVIII. Outros cargos ocupados
Comissões de Trabalho, Comissões de Ética,

Comissões Eleitorais, Comissões de Estudo, Comissões
Especiais com finalidades específicas.
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XIX. Atividades Associativas
Diretório Acadêmico, Associações Atléticas,

Ligas, Associações (de Docentes, Residentes, ex-alunos,
etc), Sociedades de Especialidade, AMB, APM, CFM,
CRM, FNM, Conselhos de Especialistas, Associações
médico-hospitalares, Cooperativas de Trabalho
Médico, Conselhos Gestores.

XX. Atividades Profissionais
Locais de trabalho, públicos e privados, eviden-

ciando a experiência profissional prática. Descrever as
funções desempenhadas no passado e no presente.

XXI. Dados Honoríficos, outras atividades sociais,
culturais, artísticas e recreativas

São inseridas aqui as congratulações, agradeci-

mentos, votos de louvor, homenagens, síndico, sub-
síndico, membro de conselhos, esportes como xadrez e
tênis de campo, hobbies como pintura e poesia. Não
incluir esportes conside-rados não-nobres, como
pebolim e jogo de botão por exemplo.

XXII. Termo de Encerramento
Última folha. Escrever: �Este Curriculum Vitae

contém x folhas�. Declarar a afirmação da verdade da
seguinte maneira: �Afirmo que todos os dados
constantes deste Curriculum Vitae são a expressão da
verdade� e anunciar a disponibilidade dos documentos
originais comprobatórios.

Portanto, mãos à obra para aumentar seu
Curriculum Vitae, porque ninguém fará isso por você...
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MENSAGEM

A medicina como profissão de fé

Dirijo esta mensagem aos nossos alunos, amigos e quase colegas do 6º ano de Graduação da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, bem como aos já formados há qualquer tempo. Terminado o Curso, de posse do já tão sonhado
cartucho, a luta passa a ser pela vaga numa Residência de bom nível, que lhe dê condições de exercer sua profissão e área
de atuação escolhida com convicção e domínio técnico do conhecimento. A seguir, seria só desempenhar, mas na verdade,
o médico nunca cessa sua formação profissional, não há monotonia e muito menos previsibilidade. Como dizia sempre o
querido Professor Clemente Ribeiro de Almeida, que foi nosso Titular de Otorrinolaringologia durante muitos anos,
quando me formei, em 1975, o médico sem reciclagens tornar-se-ia uma múmia na profissão em alguns anos, contudo na
atualidade, bastam alguns meses... Ele precisa estar sempre atualizado acerca dos novos medicamentos e métodos
terapêuticos, quando não inventando, criando melhorias técnicas e científicas, com seu próprio RACIOCÍNIO. Exercer a
Medicina exige seu efetivo e constante exercício como ferramenta de trabalho. Mas não é só isso: precisamos cuidar de
nosso consultório, de nossa família, fazer um certo marketing e com tudo isso alguns se esquecem, mesmo que por alguns
momentos, que o seu rei, seu imperador e não seu súdito, é o PACIENTE. Por esse e outros motivos, principalmente de
ordem ética, é importante, vez por outra, ler os seus Juramentos e mesmo a Declaração de Genebra. Talvez você encontre
alguma mensagem nas entrelinhas e somente agora descubra seu real valor.

Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço.
       Editor-Chefe.

Juramento de Hipócrates

Prometo que, ao exercer a arte de curar, me mostrarei fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da
ciência.

Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem
revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou
favorecer o crime.

Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu, a minha vida e a minha arte com a boa reputação entre
os homens e para sempre: se dele me afastar ou infringir, suceda-me o contrário.
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