
Cursos de Especialização do Departamento de Pediatria 
Turmas com Início em 2019 

 
Pré-Requisito: Residência Médica em Pediatria 

 
Inscrições: de 10 de dezembro de 2018 a 28 de janeiro de 2019. 
 
Cursos Ofertados: 
 

Especialidade Nº de vagas Duração 

Dermatologia 
Pediátrica 

02 02 Anos 

 
Data de início das atividades dos Cursos: 11 de Março de 2019 e término das atividades 
para 07 de março de 2021. 
 Inscrições: em breve o link para inscrição estará disponível no site da página do 
Complexo Hospital de Clinicas UFPR. 
 
Preencher a ficha de inscrição para o Curso pretendido  
 
Seleção: 
Prova teórica – (ver conteúdo programático abaixo) análise do Curriculum e entrevista.  
 

A prova e as entrevistas serão realizadas no dia 08 de fevereiro de 2019, às 8:00h 
no 14º andar do Hospital de Clínicas da UFPR. 
 
Quanto ao resultado dos aprovados: 
O resultado dos alunos aprovados será divulgado entre os dias a partir de 16 de 
fevereiro de 2019. 
 
Disposições Gerais: 

 Todos os Cursos serão realizados em tempo integral. 

 Os Cursos são gratuitos. 

 As atividades dos Cursos terão início em 11 de março de 2019. 

 Ao término dos Cursos o aluno deverá seguir as orientações sobre os 
procedimentos necessários quanto a entrega do Trabalho Conclusão de Curso, 
determinadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Coordenadoria Geral dos 
Cursos Lato Sensu da Universidade Federal do Paraná. 

 
Informações:  
 
Secretaria do Departamento de Pediatria – 14º andar – HC-UFPR – Bloco Central Rua 
General Carneiro, 181 – CEP 80.060-900 – Curitiba – Pr. Fone: ( 41)3360-7994 – email: 
pediatria@hc.ufpr.br /rcarvalho50@hotmail.com 
 
 

Referencias recomendadas para a prova escrita de múltipla escolha e 
discursiva 
 
Paller, S; Mancini, AJ. Hurwitz Clinical and Pediatric Dermatology – a Textbook of Skin 

Disorders of Childhood and Adolescence. Elsevier Saunders, 4th edition, 2011. 

 

mailto:pediatria@hc.ufpr.br


Burns RAD., Silva RL.; Campos Jr., DL., Borges WC., Blank D. Tratado de Pediatria - 

Sociedade Brasileira de Pediatria. Editora Manole, 4a edição, 2017. 

 

Temas –  

lesões elementares / dermatite atópica / prurigo estrófulo / dermatite seborreica / 

dermatoviroses / infecções cutâneas bacterianas / infecções fungicas superficiais / 

hemangioma / infecções parasitárias cutâneas / acne / dermatite de contato / dermatite 

da área de fraldas / psoríase / vitiligo / fotoproteção / Doenças neurocutaneas / Psoríase 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Vania Oliveira de Carvalho 

Coordenadora da Especialização em Dermatologia Pediátrica 


