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PROGRAMA DE MÓDULO INTERNACIONAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS 
PUCPR/UNIVERSIDAD DE SEVILLA - ESPANHA 

 
PARCERIA ENTRE A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) E O CENTRO DE FORMACIÓN 
PERMANENTE DA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US). 
EDITAL PUCPR – PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 23/02/2018 à 05/03/2018 
 
Período do programa:  Fevereiro 2018 a Dezembro 2019. 
Módulo internacional a ser realizado de 14 a 21 de outubro de 2018 em Sevilla na Espanha 
 
O Programa do MÓDULO INTERNACIONAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS 
PUCPR/UNIVERSIDAD DE SEVILLA a ser desenvolvido pelo Centro de Formación Permanente da Universidad 
de Sevilla conjuntamente com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) é parte de uma atividade 
de colaboração mútua, como resultado de Acordo Institucional celebrado entre as Instituições. 
Este programa está sujeito às cláusulas do referido Convênio de Cooperação e as disposições da Resolução no 
189/2008 – CONSUN – PUCPR e tem as seguintes diretrizes: 
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A. OBJETIVOS 
O objetivo é permitir que os participantes desenvolvam conhecimento, habilidades e atitudes necessárias para 
exercer uma intervenção clínica e psicossocial eficaz em relação aos doentes terminais e suas famílias. 
 
Esta aprendizagem inclui: 
1. Considerar que o tratamento médico vai além da investigação diagnóstica que busca a cura, e que os 
pacientes no final de suas vidas, necessitam ser considerados, cuidados e tratados holisticamente. 
2. Saber como promover o alívio de sintomas, tais como dor e outros, considerando tratamentos 
farmacológicos e não-farmacológicos. 
3. Observar que os cuidados e o tratamento devem ser adaptados às necessidades individuais tendo em conta 
os valores e desejos dos pacientes e suas famílias. 
4. Saber que a qualidade dos cuidados a doentes terminais só será bem-sucedida se os profissionais 
desenvolverem suas próprias atitudes em relação à doença, morte e luto. 
5. Incorporar a convicção de que a qualidade do tratamento não melhora apenas com a aquisição de 
conhecimentos, mas está diretamente relacionada com a competência da equipe de saúde, a sua comunicação 
e o desejo de discutir as implicações éticas da assistência. 
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B. PÚBLICO ALVO 
Este programa foi desenvolvido para um grupo mínimo de 10 estudantes, com formação profissional na área 
da saúde (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional entre 
outros), e devidamente matriculados no curso de Especialização em Cuidados Paliativos da PUCPR. 
 
C. ESTRUTURA DO PROGRAMA 
O Programa do MÓDULO INTERNACIONAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS 
PUCPR/UNIVERSIDAD DE SEVILLA, compreende uma carga horária total de 300 horas, para estudantes 
interessados em obter a Dupla Diplomação e com aproveitamento dos módulos, conforme segue: 

Nº Módulo/Asignatura HT ECTS 

1 Socio Culturais e Espirituais 30 3 

2 Questões Éticas e Legais 30 3 

3 Aspectos Psicosociales 50 5 

4 Práticas Clínicas 190  

 
As disciplinas 1, 2 e 3 serão desenvolvidas à distância, por meio de vídeo conferência com docentes da 
Universidad de Sevilla. 
Práticas Clínicas: 
Compreende uma carga horária de 190 horas em Sevilla. 
Serão desenvolvidas de acordo com o cronograma anexo. 
Os módulos serão ministrados por docentes da Universidad de Sevilla, bem como as práticas Clínicas 
desenvolvidas no hospital San Juan de Dios e outros serão ministrados na língua espanhola. 
CORPO DOCENTE CONVIDADO 
* Os professores, datas e atividades divulgados no presente material, poderão sofrer alteração sem prévia 

comunicação. 

D. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO SELECIONADO PARA O PROGRAMA 
1.  Responsabilidades: 
1.1No ato da inscrição entregar na Secretaria da Escola de Ciências da Vida: 

i. Ficha de inscrição assinada e digitalizada - disponível pelo blackboard na sala de especialização e site 
PUCPR (https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/); 

ii. Cópia do passaporte ou do protocolo de solicitação do passaporte; 
 

2. Responsabilidades Acadêmicas do Estudante/Profissional: 
2.1 Participar das Reuniões Preparatórias - informadas no calendário de seleção desse edital. 
2.2 Participar das Atividades Acadêmicas propostas no Programa. 
 
3. Responsabilidades sobre os Aspectos Gerais do Programa: 
3.1. Comprometer-se a sair e retornar com o grupo e professor (es) acompanhante (s), durante as atividades 
acadêmicas propostas neste Edital. 
3.2. Assumir todos os encargos financeiros da viagem como aéreo, seguro viagem, hospedagem, transportes, 
e alimentação durante todo o período do Programa. 
3.3. Realizar os pagamentos dos custos relacionados ao curso previstos neste Edital. 
 
4. Responsabilidades sobre o Comportamento do Estudante/ Profissional: 
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4.1 Participar de todas as atividades organizadas pela US e PUCPR (culturais, sociais, oficiais), sob penalidade 
de não receber o certificado ao final do programa devido ao não engajamento nas atividades; 
4.2 Todo participante deve assumir integralmente as atividades do intercâmbio e se ajustar as peculiaridades 
da alimentação local, não havendo possibilidade de atendimento e regimes especiais (vegetariano, 
macrobiótico, etc.) ao qual o participante está acostumado no Brasil; 
4.3 Qualquer participante que venha a criar embaraços ou coloque em risco a continuidade do Programa, seja 
por meio de atitudes ou de comportamentos inadequados na fase de preparação ou durante seu 
desenvolvimento na Espanha será desligado imediatamente do grupo pelos coordenadores ou 
acompanhantes. Toda e qualquer despesa decorrente deste desligamento é de responsabilidade do 
participante desligado; 
4.4 Não será permitida a inclusão ou participação em qualquer atividade do Programa, no Brasil ou na 
Espanha, de pessoas que não participaram do processo seletivo da PUCPR; 
4.5 Atender toda a legislação brasileira, espanhola e europeia. 
 
E. PRAZO DE INSCRIÇÃO 
O prazo de inscrição será de 23 à 05 de março de 2018. 
 
F. LOCAL DE INSCRIÇÃO: 
1. ESTUDANTES PUCPR CURITIBA: 
A documentação deverá ser entregue na Secretaria da Escola de Ciências da Vida, ou por e-mail  
(ficha de inscrição assinada e documentos todos digitalizados em arquivo único)  
para secretaria.ecv@pucpr.br 
Horário de atendimento: das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 20h00. 
Mais informações: Escola de Ciências da vida: Secretaria: 41 3271-1597  
Coordenação do programa: Profª Ana Beatriz Rodrigues Costa 
E-mail: ana.costa@pucpr.br  
 
G. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
1). Possuir graduação em um dos cursos da área da saúde (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 
Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e outros); 
2). Estar devidamente matriculado no curso de pós-graduação lato sensu em Cuidados Paliativos da PUCPR, 
ou comprovar a conclusão de curso de especialização (lato sensu) em cuidados paliativos.  
3). Apresentar cópia do passaporte válido com pelo menos 6 meses da data da viagem ou protocolo de 
solicitação do passaporte no momento da inscrição no programa; 
4) No ato da inscrição entregar na Secretaria da Escola de Ciências da Vida ou por email: 
I. Ficha de inscrição disponível no site PUCPR (https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-
internacional/) ou blackboard com a opção assinalada Dupla diplomação ou Práticas Clínicas; 
II. Cópia do passaporte ou do protocolo de solicitação do passaporte; 
 
H. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO E ANDAMENTO DO PROGRAMA 

Data Fase 

05/03 Prazo máximo para envio da inscrição 

06/03 Pagamento do 1º boleto 

27/07 e 24/08 Reuniões de Orientações 
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I. CUSTO DO PROGRAMA E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS: 
1. O valor total do Programa do I CURSO HISPANO BRASILEIRO EM CUIDADOS PALIATIVOS descrito neste Edital 
é de EUR 2.550,00,00 (Dois mil e quinhentos e cinquenta euros) para a opção de Dupla Diplomação ou de 
EUR 850,00 (seiscentos euros) para a opção de Práticas Clínicas pagos em Reais na cotação pelo Banco Central 
do Brasil no dia do vencimento do boleto. 
2. Esse valor inclui a taxa de inscrição/administração junto à PUCPR e o valor do programa cobrado pela 
Universidad de Sevilla  
3.O pagamento acima descrito inclui: 
* Aulas teóricas à distância de disciplinas do Máster em Cuidados Paliativos da Universidad de Sevilla – Centro 
de Enfermeria San Juan de Dios para a Dupla Diplomação com certificado PUCPR/Universidad de Sevilla 
* Acompanhamento das Práticas Clínicas em Hospitais Espanhóis 
 
4. As despesas de transporte aéreo (Curitiba/ Sevilla/ Curitiba), hospedagem, seguro obrigatório de viagem, 
e diárias para alimentação e transporte na cidade de Sevilla não estão incluídas, ficando estes encargos 
financeiros sob total responsabilidade dos estudantes intercambistas, bem como a responsabilidade por 
sua aquisição. 
 
5. Será divulgado aos candidatos classificados o VOO OFICIAL E HOTEL OFICIAL para o Programa do I CURSO 
HISPANO BRASILEIRO EM CUIDADOS PALIATIVOS no qual viajarão e se hospedarão os professores 
coordenadores do Programa. Os estudantes/profissionais poderão optar pelo mesmo voo e hotel referidos ou 
escolher voos e hotéis de sua preferência. 
 
6. Os candidatos que não efetuarem integralmente os pagamentos dentro dos prazos descritos abaixo serão 
automaticamente desligados do programa. 
 
7. Caso haja cancelamento por parte do candidato classificado, serão devolvidos os valores em reais das 
prestações pagas com exceção da primeira, que será retida a título de taxa de administração. 
 
8. A PUCPR se reserva no direito de cancelar o Programa, sem aviso prévio ou caso não haja o número mínimo 
de inscrições (10 Estudantes). 
Neste caso os valores recebidos serão restituídos aos Estudantes. 
 
9. Prazos de Pagamento para o valor da Programa Internacional de Dupla Certificação – EUR 2.550,00 pagos 
em Real na cotação do dia. 
1º boleto: dia 06/03/2018 – EUR 365,00 na cotação do dia pelo BACEN 
2º boleto: dia 05/04/2018 – EUR 365,00 na cotação do dia pelo BACEN 
3º boleto: dia 04/05/2018 – EUR 365,00 na cotação do dia pelo BACEN 
4º boleto: dia 04/06/2018 – EUR 365,00 na cotação do dia pelo BACEN 
5º boleto: dia 04/07/2018 – EUR 365,00 na cotação do dia pelo BACEN 
6º boleto: dia 03/08/2018 – EUR 365,00 na cotação do dia pelo BACEN 
7º boleto: dia 03/09/2018 – EUR 360,00 na cotação do dia pelo BACEN 
 
10. Prazos de Pagamento para o valor da Práticas Clínicas – EUR 850,00 pagos em Real na cotação do dia. 
1º boleto: dia 05/03/2018– EUR 285,00 na cotação do dia pelo BACEN 
2º boleto: dia 05/04/2018 – EUR 285,00 na cotação do dia pelo BACEN 
3º boleto: dia 04/05/2018 – EUR 280,00 na cotação do dia pelo BACEN 
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Estimativa de gastos: 
- EUR 980,00 Estimativa de valor de Passagem aérea Curitiba/ Sevilla/ Curitiba 
- Hospedagem EUR 50,00*(quarto duplo): Estimativa para despesas com hospedagem (10 diárias de hotel 3 
estrelas em região com bom acesso à Universidade) em Sevilha  
- Diária 50,00* EUR Estimativa para despesas com alimentação e transporte na cidade de Sevilha  
*(despesas pessoais arcadas pelo participante) 
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita até 5 dias após a entrega da ficha de inscrição. 
 
J. CALENDÁRIO DO PROGRAMA 
DATAS EVENTOS 
13/10/2018 Saída do Brasil 
14/10/2018 Chegada a Sevilla-Espanha 
15/10/2018 Início das Atividades de Prática Clínica 
19/10/2018 Término das Atividades de Prática Clínica no Hospital San Juan de Dios 
20/10/2018 Atividades culturais livres 
21/10/2018 Retorno ao Brasil 
 
K. DATAS DAS REUNIÕES PREPARATÓRIAS 
1. 27/07/2018 (local e horário a serem definidos) 
2. 24/08/2018 (local e horário a serem definidos) 
As reuniões supracitadas abordarão informações gerais sobre o Programa a ser realizado na US, preparação 
cultural, planejamento das atividades e demais orientações pertinentes. 
 
L. ANEXO I 
Descrição das Atividades Acadêmicos do Programa: 
NOME DO CURSO: MÓDULO INTERNACIONAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS 
PUCPR/UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


