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Escola Profissional
Nos últimos dez anos, a Escola Profissional da Fundação Universitária de Cardiologia já
qualificou cerca de 600 alunos nos seus três cursos englobando auxiliares de enfermagem,
técnicos em enfermagem, técnicos de nutrição dietética e técnicos em radiologia e diagnóstico
por imagem. Somos referência no Rio Grande do Sul e no País quando o assunto é o ensino de
qualidade para profissionais dedicados à saúde do coração em todos os seus aspectos.
Formar profissionais de nível técnico e básico comprometidos com o desenvolvimento social e
capazes de criar ações de saúde centradas na qualidade de vida dos pacientes é o objetivo
principal da Escola Profissional da Fundação Universitária de Cardiologia. Sempre atenta às
inovações e sintonizada com o mercado de trabalho, a incentiva o conhecimento e crescimento
profissional dos alunos, oferecendo, ainda, bolsas auxílio a pessoas carentes, através do
Programa de Expansão do Ensino Profissionalizante do Ministério da Educação (MEC).
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Técnico em Enfermagem
Curso Técnico de Enfermagem do Instituto de Cardiologia se propõe a capacitar o
aluno a ingressar no mercado de trabalho com um grande diferencial em relação aos
demais por pertencer ao Instituto de Cardiologia, onde são realizadas as aulas
práticas, além de ter convênios com diversas Instituições de Saúde para os estágios
curriculares.

Técnico de Enfermagem pode trabalhar em diversos tipos de unidades de saúde, em
laboratórios de análises clínicas e em estabelecimentos sociais que integram
profissionais da área. Podem atuar ainda em domicílios ambulatórios de empresas,
spas, asilos, creches, escolas e clubes. Trabalha sempre sob supervisão do Enfermeiro.
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Programa
Módulo I – Qualificação em Auxiliar Administrativo para área da Saúde
Módulo II – Qualificação em Cuidador de Idosos e Dependentes
Módulo III – Assistência em Saúde Coletiva, Criança, ao Adolescente/Jovem à Mulher
e a Clientes/Pacientes em Tratamento Cirurgíco
Módulo IV – Assistência em Saúde Mental, Pacientes em Estados Grave e Pacientes em
Situação de Urgência e Emergência

Estágios: Módulos II, III, IV e Estágio final (420 horas totais de estágio curricular).
Encaminhamentos realizados pela Escola.
Carga horária total do curso: 1620 horas
Para Informações completas referente aos componentes do programa, matriz
curricular e carga horária, solicitar na Secretaria da Escola Profissional do Instituto de
Cardiologia.
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Investimentos:
Taxa de Matrícula – R$288,00
Manhã
Módulo I - 5 parcelas de R$465,85 (Total R$1.694,00). À vista R$2.329,25.
Tarde
Módulo I - 5 parcelas de R$405,95 (Total R$1.694,00). À vista R$2.029,75.
Noite
Módulo I - 5 parcelas de R$465,85 (Total R$1.694,00). À vista R$2.329,25.
- O Curso é composto por 4 módulos totalizando 22 parcelas. Para informações sobre o
investimento dos demais módulos, entrar em contato por telefone (51) 3235 4142.
- 5% de desconto para pagamento à vista.
- O aluno não pode ter restrição financeira. Salvo que o aluno apresente um
responsável financeiro.
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Requisitos
Idade mínimas: 16 anos
Escolaridade mínima: 2º ano do Ensino Médio em andamento
Documentos

Para realizar a inscrição e matrícula é necessário que venha a Escola Profissional do
Instituto de Cardiologia e apresente os seguintes documentos:
- Comprovante de pagamento da taxa de matrícula
- Original e cópia da Carteira de Identidade e CPF do estudante e do responsável
financeiro;
- Original e cópia do histórico escolar ou certificando de conclusão do ensino médio;
- Cópia do comprovante de residência em nome do estudante e do responsável
financeiro ou dos pais ou do cônjuge dos mesmos;
- Duas fotos tamanho 3x4
- Menores de idade devem vir acompanhados com os pais ou responsável legal. O
responsável não pode ter restrição financeira

Escola Profissional do Instituto de Cardiologia
Av. Princesa Isabel nº 370, Bairro Santana
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Fone (51) 3235 4142
Horário de atendimento: 08h00 às 22h
sec.escola@cardiologia.org.br

