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Prezado dr (a)! 

Estamos iniciando o processo de matrícula para a turma de pós-graduação em Cirurgia 

Plástica que se inicia em janeiro de 2022.  

Gostaríamos de confirmar seu interesse e nos colocar à disposição para ajudar nos 

trâmites burocráticos. Com efeito, segue o passo a passo para obtenção de CPF (Cadastro de 

Pessoas Físicas), Informações Gerais sobre Legalização e Apostilamento de Documentos,  

Informações sobre o Celp-Bras e Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 

(Revalida) - Diplomas obtidos no exterior.  

 

Um pouco sobre nós. 

A APORT EDUCACIONAL atua no ramo do ensino continuado, com ênfase na pós-

graduação médica. Atualmente, oferece seis cursos de pós-graduação, a saber: Dermatologia 

(3 anos), Cirurgia Geral (2 anos), Cirurgia Plástica (3 anos), Fonoaudiologia (2 anos), 

Otorrinolaringologia (3 anos) e Gastroenterologia (2 anos).  

Nossos programas são voltados principalmente para médicos estrangeiros de toda a 

América Latina e seguem o modelo de Residência Médica.  

Para atender ao programa prático (“rotações”) de nossos cursos de pós-graduação, 

mantemos parcerias com diversos Hospitais, além de possuirmos um Centro Médico próprio. 

Outro aspecto importante na formação profissional de nossos alunos é a qualidade do corpo 

docente e preceptores, todos com grande experiência prática.  

A APORT mantém convênios com universidades e institutos de pesquisa e ensino para 

garantir a qualidade dos cursos e atender as normas nacionais e internacionais de certificação 

de pós-graduação. Todos os cursos são cadastrados e aprovados no Ministério da Educação 

(MEC). Nós cuidamos de todos os trâmites administrativos e acompanhamos nossos estudantes 

nas rotações e demais atividades acadêmicas em apoio as Universidades e Faculdades 

conveniadas (responsáveis pelos projetos acadêmicos e certificação). 

 

Saudações, 

Dr. Marcovan Porto   Dr. Guilherme Miranda  

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/16806-diplomas-obtidos-no-exterior-terao-prova-de-validacao-anual
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INFORMAÇÕES GERAIS 

B. COMO OBTER O CPF (CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS) NO 

EXTERIOR" CPF", " TIRAR CPF" 

 

1. O que é? 

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com a Receita Federal (RFB), 

pode efetuar a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cidadãos estrangeiros 

residentes no exterior. O processo de atendimento para a inscrição no CPF passou a ser 

imediato, a ser efetuado perante Posto Consular brasileiro. 

2. Etapas para a realização deste serviço 

2.1 Comparecer ao Posto Consular 

2.2 Para solicitar inscrição no CPF, é obrigatório comparecer perante a Autoridade Consular. 

2.3 A depender do Posto Consular, será necessário agendamento prévio (confira as instruções 

específicas do Posto Consular de seu interesse em https://econsular.itamaraty.gov.br/). 

3. Documentação 

Documentação em comum para todos os casos 

3.1 Acessar o site da Receita Federal 

(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp), preencher 

o formulário eletrônico, enviá-lo e imprimi-lo. Na impossibilidade de fazer a impressão, anotar o 

número de protocolo gerado pelo site; 

3.2 Apresentar o formulário impresso, ou o número de protocolo, juntamente com cópia de 

documentos pessoais em um Posto Consular;  

4. Requerentes com 16 anos ou mais 

4.1 Documento que comprove a identidade e a nacionalidade do interessado, bem como o nome 

dos pais, a naturalidade e a data de nascimento; 

4.2 Confira as instruções específicas do Posto Consular de seu interesse. 

 

C. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE LEGALIZAÇÃO E APOSTILAMENTO DE 

DOCUMENTOS 

Os documentos públicos emitidos no território de um país precisam primeiramente passar 

por procedimentos específicos para terem efeito em outro país. Esses procedimentos são 

chamados Legalização de Documentos e Apostilamento (certifica a autenticidade da assinatura 

- reconhecimento de firma - da pessoa, da função ou do cargo exercido pelo signatário do 

documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo nele aposto). 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-no-cpf-no-exterior
https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-no-cpf-no-exterior
https://econsular.itamaraty.gov.br/
https://econsular.itamaraty.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp
https://econsular.itamaraty.gov.br/
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Para saber se você precisa legalizar ou apostilar um documento, primeiramente 

identifique o país onde o documento foi emitido e para qual país o documento se destina. Se os 

países de origem e de destino do documento estiverem na lista de países parte da Convenção 

da Apostila, o documento deverá ser apostilado. 

Alguns exemplos: 

Se o seu documento foi emitido no Brasil e você irá usá-lo nos Estados Unidos, o seu documento 

deve ser apostilado. Se o seu documento foi emitido em Portugal e você irá usá-lo no Brasil, o 

seu documento deve ser apostilado. Se o país de origem ou de destino do documento NÃO 

estiver na lista de países parte da Convenção da Apostila, o documento deverá ser legalizado. 

Alguns exemplos: 

Se o seu documento foi emitido no Brasil e você irá usá-lo no Canadá, o seu documento deve 

ser legalizado. Se o seu documento foi emitido na China e você irá usá-lo no Brasil, o seu 

documento deve ser legalizado.   

 

FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/
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D. O QUE É UMA TRADUÇÃO JURAMENTADA? 

Conhecida como tradução de “Fé Pública”, deve reproduzir oficialmente em português todo 

o conteúdo do documento na língua original. A Tradução Juramentada recebe também o nome 

de “Tradução Pública”.  

A Tradução Juramentada torna legal no Brasil um documento emitido em outro país em 

língua estrangeira, mas não o substitui (Decreto 13.609, de 21/10/1943) 

Quais são os documentos que precisam de Tradução Juramentada? 

Conheça alguns deles abaixo: 

documentos civis: certidões de nascimento, casamento e óbito, sentenças de divórcio; 

documentos pessoais: carteiras de identidade; 

Diplomas e Históricos Escolares (necessários para a matrícula no curso de pós-

graduação). 

 

E. CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA 

ESTRANGEIROS (CELPE-BRAS) 

O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) é o 

exame brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira. Este 

documento é exigido para conclusão da pós-graduação no Brasil e correto registro do médico 

estrangeiro na Conselho Regional de Medicina. 

O exame é aplicado semestralmente no Brasil e no exterior pelo Inep, com apoio do 

Ministério da Educação (MEC) e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. As 

provas são realizadas em postos aplicadores: instituições de educação superior, representações 

diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, e outras instituições 

interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa. 

O exame considera aspectos textuais e, principalmente, aspectos discursivos: contexto, 

propósito e interlocutores envolvidos na interação.  

Por ser de natureza comunicativa, o exame tem ênfase no uso da língua e conta com 

avaliações integradas que envolvem compreensão e produção oral e escrita. O Celpe-Bras, 

portanto, avalia a competência e o desempenho do falante no uso da língua, com um exame 

gramatical e prescritivo mais flexível.  

O exame tem uma parte escrita, que avalia a compreensão oral e escrita e a produção 

redigida em língua portuguesa; e uma parte oral (interação face a face), que avalia o 

desempenho na compreensão e nas produções orais da língua.  
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F. EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS (REVALIDA) - 

DIPLOMAS OBTIDOS NO EXTERIOR 

1. O que é?  

O Revalida é um exame para validar os diplomas de médicos que se formaram no exterior 

e querem atuar no Brasil. O exame é direcionado tanto para médicos estrangeiros formados 

fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a 

profissão em sua terra natal. Obter o Revalida permite ao nosso estudante de pós-graduação 

que possa atuar profissionalmente no Brasil enquanto realiza sua pós-graduação (ou mesmo 

caso queira continuar a trabalhar como médico no país).  

 

2. Como é o exame? 

O Revalida consta de provas objetivas, de múltipla escolha e discursiva, em caráter 

eliminatório. Os médicos aprovados estão aptos a fazer o exame de habilidades clínicas, 

também eliminatório. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep). 

 

3. Como me inscrever? 

As inscrições são realizadas pela internet. 

 

4. Informações gerais 

O candidato ao Revalida deve ficar atento as várias informações que são pedidas no ato 

da inscrição, como por exemplo: indicação da instituição pública onde o médico deseja obter a 

revalidação do diploma; local onde vai fazer os exames escritos; número do CPF; e o Diploma 

Médico. É obrigatório enviar as imagens de frente e verso do diploma no ato da inscrição. 

 

5. Curso Revalida ofertado pela Aport Educacional 

A APORT EDUCACIONAL criou um programa de treinamento exclusivo para seus 

alunos. Nosso objetivo é ajudá-lo a melhor se preparar para o exame do Revalida. As aulas e 

conteúdos teóricos acontecem em nossa plataforma digital de ensino. As aulas práticas 

acontecem em nosso Centro Médico. Caso tenha interesse entre em contato para mais 

informações. 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/16806-diplomas-obtidos-no-exterior-terao-prova-de-validacao-anual
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G. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

A seleção para os cursos de pós-graduação ocorre por entrevista ou prova de 

conhecimento (a critério do coordenador do curso). 

Documentação 

I. Ficha de inscrição preenchida  
II. Cópia de cédula de identidade 

III. Cópia de cadastro de pessoa física (CPF/MF)  
IV. Original e cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação ou demais 
cursos superiores  
V. Original e cópia do histórico escolar  
VI. Currículo atualizado  
VII. Diploma Apostilado no país de origem, no caso de estrangeiros  
VIII. Histórico Escolar Apostilado no país de origem, no caso de estrangeiros  
IX. Comprovação do visto de permanência no Brasil, quando for o caso. 
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H. NOSSOS CURSOS 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DERMATOLOGIA 

Coordenação: Dra. Andressa Montenegro 

 

 

Duração: 36 meses/3 anos 

Carga horária: 5940 horas 

Local das “Rotações”: Hospital Municipal Luiz Palmier, HFAG - Hospital de Força Aérea do 

Galeão, Centro Médico Cadeg. 

Número de vagas: 18 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM OTORRINOLARINGOLOGIA 

Coordenação: Dra. Isabela Guimarães Pache De Faria 

 

 

Duração: 36 meses/3 anos 

Carga horária: 5940 horas 

Local das “Rotações”: Hospital Municipal Luiz Palmier, Hospital da Santa Casa, HFAG, Hospital 

de Força Aérea do Galeão, Centro Médico Cadeg. 

Número de vagas: 20 
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GASTROENTEROLOGIA 

Coordenação: Dr. Pedro Baldaque 

 

 

Duração: 24 meses/2 anos 

Carga horária: 3960 horas 

Local das “Rotações”: Hospital da Santa Casa, HFAG, Hospital de Força Aérea do Galeão, 

Centro Médico Cadeg. 

Número de vagas: 20 

 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CIRURGIA GERAL 

Coordenação: Dr. Guilherme Miranda 

 

 

Duração: 24 meses/2 anos 

Carga horária: 3960 horas 

Local das “Rotações”: Hospital da Santa Casa, HFAG, Hospital de Força Aérea do Galeão, 

Centro Médico Cadeg. 

Número de vagas: 20 
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CIRURGIA PLÁSTICA 

 

Duração: 36 meses/3 anos 

Carga horária: 5940 horas 

Local das “Rotações”: Hospital da Santa Casa, HFAG, Hospital de Força Aérea do Galeão, 

Centro Médico Cadeg. 

Número de vagas: 12 

 

I. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR CONVENIADA COM A APORT 

EDUCACIONAL 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS 

 

 

Entre em Contato conosco pelos seguintes canais: 

Site: aporteducacional.com 

Facebook: Aport Educacional 

Telefone: 55 21 998119797 
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J. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS 
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