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DESCRICÃO 

Está dirigido a todos os alunos e ex-alunos dos grupos de português deste Estúdio bem 
como àqueles que, não tendo recebido capacitação neste Estúdio, tanto da Argentina 
quanto do exterior, tenham experiência ou prática de interpretação na combinação 
PT><ES. O domínio de ambos os idiomas deve ser correto. Pode ser português como 
primeira língua e espanhol como segunda língua, ou vice-versa.  

Será um espaço de trabalho monitorado, em um laboratório com cabines virtuais, para 
aqueles que quiserem continuar praticando interpretação simultânea intensiva com 
trabalho de vocabulário específico na combinação português><castelhano sobre 
terminologia e prática simultânea de temas médicos.  

O curso está a cargo dos professores e intérpretes Fabrício Pinto Santos com a 
colaboração e coordenação de Lucille Barnes. Ambos os professores estarão presentes em 
todas as aulas.  

TEMÁRIO deste Módulo I 

 Generalidades da Medicina e da Cardiologia;  

 Primeiros passos em cardiologia intervencionista;  
o Angioplastia:  
o Casos clínicos,  
o Técnicas e evidência; 

 Gestão das salas de hemodinamia em tempos de pandemia,  

 Perspectiva latino-americana;  

 

DURAÇÃO E HORÁRIOS – 5 sessões de 3 horas – um total de 15 horas/aula.  

MODALIDADE: 100% ON-LINE 

HORÁRIOS E DATAS: 

SEXTAS-FEIRAS 2, 9, 16, 23 e 30 de OUTUBRO de 2020, de 10h30 a 13h30 (hora Argentina) 

As aulas começarão pontualmente com o ou os alunos que estiverem presentes. A pauta 
principal será a incorporação da maior quantidade possível de vocabulário e prática de 
simultânea de temas médicos.  

Os alunos que concluírem o compacto com uma assistência de no mínimo 4 das 5 aulas 
receberão um certificado.  

CABINES E EQUIPAMENTOS – Trabalharemos com a plataforma Discord. Todas as 
especificações para trabalhar com dita plataforma lhes serão proporcionadas ao se 
inscreverem.  

TARIFA, forma de pagamento e inscrição:  consultar a lucillebarnes@gmail.com  
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