FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO
PAULO
ELETIVO – 6º ANO
HARVARD UNIVERSITY
A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, através do “Harvard Medical
School (HMS) Exchange Clerkship Program”, oferece uma oportunidade para 03
estudantes do curso de medicina em seu último ano, que desejam realizar o estágio
ELETIVO nas áreas clínicas e cirúrgicas oferecidas, em hospitais universitários da HMS
e filiados.
O objetivo é colocar os estudantes elegíveis que estão qualificados para as
experiências clínicas avançadas em hospitais. O(a) aluno(a) da Faculdade
selecionado(a) estará isento do pagamento da taxa de mensalidade na Harvard
(tuition). Todos os demais custos, como passagem aérea, hospedagem e
alimentação, ou taxas para documentação como visto e certificação de fluência em
inglês, são de responsabilidade do aluno.


Duas observações importantes:

A seleção do aluno pela Faculdade não assegura aprovação automática no
programa da Harvard Medical School.
A Harvard Medical School não garante que atenderá a ordem de prioridade das
opções de estágio apresentadas pelos candidatos.
Os candidatos interessados deverão ler as informações detalhadas fornecidas nos
links abaixo:


Página Inicial: http://exclerk.hms.harvard.edu



Instruções: https://meded.hms.harvard.edu/exchange-clerkship-apply



Application on Line: https://application.exclerk.hms.harvard.edu/profile.aspx



Check

List:

ed/files/2013_exclerk_app.pdf

https://meded.hms.harvard.edu/files/hms-med-

NOTA: Vale lembrar que os alunos não pagam o “Tuition”.


Calendário para envio de
documentos: http://ecommons.med.harvard.edu/ec_res/0A9CBFED-55F1-41EA80F1-C02491890A5E/2017-2018_Calendar.pdf



Imunizações:

http://mycourses.med.harvard.edu/ec_res/5517D54C-FEFA-4029-

A995-E524BD025762/Immunization_Guidlines.pdf


Catálogo das Disciplinas: http://medcatalog.harvard.edu/SubjectAreas.aspx

Inscrição:
a) De 02/maio a 18/maio/18;
b) Encaminhar currículo lattes para a Secretaria de Comissões Educacionais
(Rua Dr. Cesário Motta Júnior, 61 – 2º andar, com Sr. André Augusto).
Pré-Requisitos:
a) Observar as exigências da Harvard, explicitadas nos links acima.

Seleção:
a) Análise do Currículo Lattes;
b) Entrevista com comissão do NRI.
Datas previstas para as entrevistas:
28 ou 29/maio/18, a partir das 14:00 horas em local a ser divulgado
posteriormente.
Divulgação dos Resultados:
No dia 04/junho/18, a partir das 10:00h na Secretaria do Núcleo de Relações
Internacionais (Rua Dr. Cesário Motta Júnior, 61 – 2º andar, com o Sr. André
Augusto).

Coordenação do Núcleo de Relações Internacionais.

