
 
 

REGIMENTO INTERNO PROGRAMA FELLOW CATARATA/GLAUCOMA 2020/21 

REDE BIOCLINICA/INSTITUTO OLHAR 

 

1. Do Programa: 

1. 1. O Programa Fellowship é oferecido durante o período de um ano para médicos que possuírem o                  
certificado de conclusão de Residência Médica ou Curso de Especialização (credenciado pelo Conselho             
Brasileiro de Oftalmologia – CBO) em Oftalmologia, selecionados de acordo com o presente edital.  

1.2. O programa terá Início em 09/03/2020 e término em 28/02/2021, sem direito a férias durante esse                 
período.  

1.3. O Programa Fellowship da Rede Bioclínica é realizado em parceria com o Instituto Olhar. 

1.4. Sugere-se que o aluno aprovado faça um seguro sob acidentes e processos jurídicos que por ventura                 
venha a ser submetidos durante período vigente.  

 

2. Da Remuneração: 

2.1. O aluno terá direito a “bolsa de estudo” que será de acordo com os valores da bolsa de                   
pós-graduação (nível mestrado), podendo ainda optar por atender nos turnos livres nas unidades da              
Rede Bioclinica. 

2.2. Os alunos no programa de fellow não possuem vínculo empregatício com a Rede Bioclínica. 

2.3. O fellow terá disponibilidade de trabalhar, em atendimentos ambulatoriais e exames, em seus              
turnos livres nas unidades da rede bioclinica tendo remuneração de acordo com as normas regulares               
para outros médicos. 

 

3. Das Obrigações: 

3.1. O programa exigirá carga horária de oito turnos semanais, distribuídos em atendimento clínico e               
cirúrgico de acordo com a escala fornecido pelo serviço.  

3.1.1. Os turnos cirúrgicos serão determinados pela disponibilidade de pacientes. 

3.1.2. As cirurgias serão realizadas sob a tutela de um preceptor da área, ficando a 
respectiva remuneração para o mesmo. 

3.1.3. As complicações cirúrgicas em que o fellow esteja envolvido serão de responsabilidade 
da clínica em primeira ocorrência nas seguintes rateadas com o fellow, tanto no que se refere a 
custo financeiro quanto jurídico. 

3.2. O fellow deverá participar de ações de campanhas ou eventos relacionados ao glaucoma e catarata                
da Rede Bioclínica, em horário e dia de acordo com a necessidade do serviço, podendo ser fora do turno                   
habitual de trabalho. 

3.3. Deverá obedecer à escala organizada pela coordenação, incluindo ambulatório focado no            
acompanhamento do programa de glaucoma da rede de unidades, participação nos turnos cirúrgicos             
dos preceptores e turno do pronto atendimento da Rede Bioclínica. 
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3.4. O fellow terá que, durante período de vigência do curso, realizar no mínimo 1 (uma) pesquisa clínica                  
ou cirúrgica e, ao final do curso, apresentá-la em jornada a ser organizada pela coordenação. 

3.5. Durante o período vigente, o fellow poderá ser indicado para a apresentação de caso clínicos,                
artigos científicos ou aulas, de acordo com a programação científica.  

3.6. Respeitar sempre a hierarquia do serviço, respeitando as determinações da diretoria e dos              
preceptores e tratando pacientes e funcionários com respeito e dignidade, além de obedecer aos              
horários estipulados para início das atividades clínicas e cirúrgicas.  

 

4. Infrações às regras e normas de conduta 

4.1. Infrações repetidas de descumprimento de horário ou de obrigações, sem justificativa clara e              
concisa, estarão sujeitas a advertências e posterior diminuição do volume cirúrgico na recorrência. 

4.2 A repetição de 3 (três) advertências poderá causar o desligamento do fellow, devendo este ser                
submetido a julgamento pela coordenação e preceptores. 

 

5. Da desistência: 

5.1 Caso durante o período vigente o aluno queira desistir do programa, este deverá informar com                
antecedência de 30 (trinta) dias, sem haver multas ou penalidades. 

 

6. Da Certificação: 

Ao final do Programa, cumpridas todas as exigências de frequência e avaliação (conforme previsto no               
regime interno da Rede Bioclínica), o médico receberá um certificado de Fellowship da Rede Bioclínica. 

 

7. Das Disposições Finais: 

As situações omissas no presente edital serão dirimidas pela Coordenação da Rede Bioclínica e pelo               
Coordenador do Programa Fellowship. 

 
Fortaleza, 12 de Janeiro de 2020. 

 
 
 
 

________________________ 
Fellow 2020/21 

 
 

________________________ 
Dr. Alexis Galeno Matos 

 
 

________________________ 
Dr. Luis Bezerra Dantas 
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