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MEDICINA E JORNALISMO | ONLINE
Data
29 de maio de 2021 (sábado), 8h30 às 17h30
Local
Curso online
Carga horária
8 horas + 1h de almoço
Investimento
R$ 440,00
Objetivos
Formar jornalistas e comunicadores especialistas em entrevistar médicos e profissionais de
saúde, analisar e interpretar bases de dados em saúde, distinguir e avaliar releases sobre
medicina, aprender conceitos de ética médica aliados à ética jornalística.
Público Alvo
Jornalistas, Relações Públicas, publicitários e qualquer profissional que necessite entender
mais sobre o universo da saúde, das pesquisas em medicina e dos contextos econômicos,
sociais e políticos que devem ser levados em conta quando se escreve sobre saúde.
Professor
Tatiana de Bruyn Ferraz Teixeira
Doutoranda do programa de Saúde Baseada em Evidências na UNIFESP (Escola Paulista
de Medicina), colaboradora do Centro Cochrane Brazil, Mestre em Comunicação na
contemporaneidade pela Faculdade Cásper Líbero, graduada em jornalismo pela Universidade
Metodista de São Paulo. Professora de radiojornalismo e telejornalismo da Faculdade Cásper
Líbero desde 2005, tem experiência de 25 anos como repórter, apresentadora e editora nas
empresas Rádio jovem Pan, Rádio Eldorado, Rádio e TV Cultura, TV Record, SBT, Rádio Estadão
e Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor e a turma esteja confirmada (atinja o número mínimo de
matriculados), a Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo
profissional de mesma qualificação.

Programa de aula •
•
•
•
•
•
•

A relevância e a percepção de realidade por parte do público. O “lead” jornalístico em
saúde e a responsabilidade da informação precisa.
Saúde Baseada em Evidências: conceitos fundamentais.
Desenhos de estudo clínico, qualidade de evidência científica, Efetividade ou não de
tratamentos médicos.
Ensaios clínicos randomizados : como são “descobertos” e testados novos tratamentos e
medicamentos.
Conhecimentos estatísticos básicos em saúde: Revisão sistemática e metanálise: o que o
jornalista deve saber sobre isso.
Estratégias de busca e bases de dados em saúde.
Ética médica x Ética jornalística nas reportagens sobre saúde.

Forma de pagamento
Pessoa física

Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento.
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.

Pessoa jurídica

No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro (com
os dados da empresa) para que a nota saia com os dados da empresa; além de poder pagar com boleto
(valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade de parcelamento também).
Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis
antes do início do curso.
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero.
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso de
100% do valor pago.
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das aulas,
ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de antecedência
da data prevista para seu início.
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por exemplo
hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação.
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha utilizado
o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: não
haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em conta
bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para estorno
na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.com.br.
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