
Curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia – ACLS 

Data de realização: ACLS 20 e 21 de maio de 2017, sábado das 7h30 às 18h30 e domingo das 

7h30 às 15h. 

Local: Laboratório de Treinamento e Simulação em Emergências Cardiovasculares do Instituto 
do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP 
 
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 471 – Cerqueira César – São Paulo – SP – CEP 05403-010 
 
Informações sobre inscrição 

 
Período de inscrições: De 24/04/17 a 05/05/17 ou até acabarem as vagas. 
 
Valor:  R$ 1.200,00 

 
Número de vagas: 28 
 
Para obter mais informações, entre em contato pelo e-mail e telefones: 
Email: ltsec@incor.usp.br  
Não há reserva de vagas por e-mail. 
Telefones: (11) 2661-7002 ou (11) 2661-7003 
 
Forma de pagamento: 

 
- Inscrição presencial: Pagamento pode ser parcelado em duas vezes com cheque ou cartão de 
crédito e o livro será entregue no ato. Em caso de pagamento com cheques será verificada a 
regularidade do cheque e não serão aceitos cheques de terceiros. 
 
- Inscrição não presencial: Pagamento deverá ser feito através de depósito identificado 
(parcela única) no Banco Bradesco – Solicitar dados através do Email:  
 
ltsec@incor.usp.br (o livro será enviado pelo correio – prazo de 7 dias após confirmação do 
depósito). 
 
- Obs.: Após o final do período de inscrições, as vagas remanescentes só poderão ser feitas 
através de inscrição presencial. 

 
Emissão de certificado de conclusão  

 
A emissão de certificado de conclusão do curso acontecerá mediante o cumprimento pelo 
aluno de duas condições básicas: 
 

1. Presença do aluno em 100% das aulas do programa. 
2. Ser aprovado nas avaliações práticas e teórica. 

 
Condições de matrícula  

 
 Atenção: PROGRAME SUA AGENDA - Devido à estrutura de custos do curso, agendamento de data e contratação de serviços 

externos, o curso de ACLS PROVIDER não comporta alunos faltantes. O aluno inscrito para determinada data do curso que 
não puder comparecer, terá que comunicar a ausência por escrito com até 25 dias de antecedência via e-mail, caso contrário 
perderá a inscrição sem direito a reembolso (a concessão no remanejamento de data só será permitida apenas uma vez). 

mailto:ltsec@incor.usp.br


Não será permitido o remanejamento de data fora do prazo pré-estipulado. Este procedimento se aplicará também para os 
casos de desistência do contratante, será restituída ao mesmo a quantia correspondente a 50% do valor contratado, 
ressalvada a hipótese de ausência de comunicação da desistência no prazo e forma estipulados. 

 Não será permitida a entrada de alunos atrasados, que chegarem após o início das aulas – o aluno que faltar ou que chegar 
atrasado perderá a inscrição sem direito a reembolso. 

 O atestado médico não isenta o contratante dos custos administrativos para o pleito de uma nova inscrição no curso. 

 Alunos com problemas físicos ou gestantes não realizarão habilidades práticas, participando somente como ouvinte. 
Portanto, não receberão a certificação do curso. 

 Caso o aluno necessite refazer prova teórica ou prática, o mesmo terá um única nova chance em um período de 3 meses a 
partir da data do curso, sem ônus. 

 O LTSEC poderá transferir a data do curso em casos especiais, justificando e informando os alunos antecipadamente, não 
havendo neste caso ônus tanto para o aluno quanto para o Laboratório. 

 O LTSEC se isenta de qualquer responsabilidade relacionada aos casos de perda de aula e/ou material didático fornecido, 
ocorridos por decorrência de fato externo, não realizando qualquer tipo de compensação ou reembolso ao Aluno. 

 


