
 

São Paulo, 06 de dezembro de 2022. 
 
 
Prezado aluno da pós-graduação AMIB, 
 
 

Como é seu conhecimento, a parceria entre nossa Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira - AMIB e a UniRedentor | Afya foi descontinuada, por iniciativa da IES 

parceira, permanecendo seus efeitos apenas para as turmas em andamento. A nova 

pós-graduação da IPEMED - Afya não contará com cursos AMIB. 

 

A AMIB irá manter e ampliar seu programa de pós-graduação em parceria com 

instituições de renome, em todo o território nacional.  Para isso, conta com sua 

permanência no programa, que é indispensável para a manutenção da conhecida 

excelência do curso. 

 

Os alunos terão seus direitos preservados, sendo garantida a conclusão do curso, quer 

seja pela manutenção das turmas em andamento, como pela transferência de créditos 

para outra IES parceira. Módulos de reposição poderão ser realizadas, 

preferencialmente, nas turmas atuais da UniRedentor. 

 

Lembramos que a Pós-Graduação AMIB é ministrada por instrutores intensivistas 

titulados e atuantes nas UTI brasileiras.  O conteúdo programático, composto por 

módulos AMIB de imersão e integrativos, com aulas teóricas e teórico práticas 

presenciais, é totalmente elaborado pelos coordenadores dos cursos AMIB em 

conjunto com nossa Comissão de Pós-Graduação, aportando um diferencial 

importante de qualidade à nossa pós-graduação. 

 

O objetivo da AMIB é promover o aprimoramento de profissionais médicos 

intensivistas, com uma grade curricular de qualidade, com critérios estabelecidos pelo 

regimento da pós-graduação AMIB, respeitando as normas do Ministério de Educação 

(MEC). 

 

O encerramento da parceria acima mencionado não requer nenhuma ação específica 

por parte do aluno e o atendimento da UniRedentor continuará disponível. Caso 



 

necessite de informações adicionais, nosso departamento de cursos estará à sua 

disposição pelo e-mail cursos@amib.org.br, celular e WhatsApp (11) 99168-4391. 

Você poderá comunicar-se conosco também por meio do chat boot do nosso site 

www.amib.org.br. 

 

Sendo o que tínhamos para informar, colocamo-nos à disposição para eventual   

esclarecimento, aproveitando o ensejo para reiterar nossos votos de estima e distinta 

consideração. 

 

 

 
 
Dr. Marcelo de Oliveira Maia                 Dr. Ricardo Goulart Rodrigues 
Dir. Presidente da AMIB 2022-2023   Coordenador Nacional da Pós Graduação AMIB 
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