
 

DÚVIDAS FREQUENTES 

 
1. Quem pode participar do programa Seminare? 

Qualquer casal (heterossexual ou homossexual) ou mesmo mulher solteira, com renda 

líquida mensal de até quatro salários mínimos, renda anual de até 71 mil reais líquidos 

e que não possui bens com valor superior a R$ 300 mil. 

 
2. Existe limite de idade para a inscrição? 

Sim. Podem participar mulheres com idade máxima de 40 anos no ato de inscrição no 

programa. 

 
3. Como eu faço para participar do Seminare? 

A inscrição é online por meio de um cadastro diretamente no nosso site 

www.semearsonhos.com.br, preenchendo os dados e enviando cópia dos documentos 

solicitados para avaliação do perfil socioeconômico. Não é possível realizar a inscrição 

por e-mail ou pessoalmente. 

 
4. Preenchi a ficha de inscrição no site. Já estou participando do Seminare? 

Ainda não. Para que a sua inscrição seja considerada, é preciso que a equipe do 

programa Seminare analise os documentos enviados. Você receberá o retorno do seu 

cadastro em até 30 dias após o envio da inscrição. 

 
5. Como ocorre a seleção? 

A seleção ocorrerá em quatro etapas: análise cadastral e da documentação enviada, 

entrevista com o serviço social, análise socioeconômica e, por fim, análise clínica. Após 

a inscrição, você acompanhará cada uma dessas etapas na área do paciente do site do 

Seminare. Os critérios médicos de seleção são confidenciais e determinados 

exclusivamente pela equipe clínica. O projeto atenderá, no máximo, 20 casais por mês. 

A seleção não é por ordem de inscrição e casal poderá ser chamado no período de um 

ano. 

 
6. Estou preenchendo a ficha de inscrição no site, mas está dando erro. O 

que fazer? 

Por favor, tente novamente e verifique se as datas e os números de documentos estão 

corretos. O preenchimento errado dos dados ou a ausência dos anexos são as causas 

mais comum de erros. Observe também o tamanho das imagens para que não 

ultrapassem o tamanho de 3Mb. Lembre-se que o envio dos dados também depende 

da velocidade da sua conexão de Internet. 

 
7. Não tenho e-mail e/ou telefone. Posso deixar estas informações em 

branco? 

Não, você deve preencher corretamente e com muito cuidado o e-mail e o telefone para 

que possamos entrar em contato com você. Se você não tem e-mail, sugerimos que crie 

um para acompanhar as etapas do processo de seleção. 

http://www.semearsonhos.com.br/


 

8. Não tenho número de inscrição social (NIS). O que faço? 

Todo cidadão com cadastro na previdência social, no Ministério do Trabalho ou em 

benefícios sociais possui o Número de Identificação Social (NIS). Esse número também 

é chamado de PIS/PASEP ou NIT. Você pode encontrá-lo no cartão cidadão ou na 

carteira de trabalho. Outra forma de obter o número do NIS é ligando para a Caixa 

Econômica Federal através do 0800 726 0505. 

 
Caso não realmente não possua inscrição no NIS, você deve procurar o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua residência para realizar 

o cadastro. Também é no CRAS que é feita a atualização do seu cadastro no NIS. 

 
9. Fiz minha inscrição mais ainda não recebi o login e senha. 

O login e a senha são enviados automaticamente pelo sistema no momento de sua 

inscrição com um link para ativar o seu cadastro. Por favor, veja a pasta de lixo eletrônico 

do seu e-mail se a mensagem não caiu no spam. Se não estiver lá, é possível que você 

tenha preenchido incorretamente o seu endereço de e-mail. Neste caso, faça novamente 

o cadastro e, se o problema persistir, entre em contato conosco por telefone. 

 
10. A renda mensal de quatro salários mínimos é o valor bruto (o que está no 

registro) ou o valor líquido (já com os descontos)? 

A renda mensal que consideramos para a seleção dos casais é o valor líquido. Em sua 

seleção, o programa Seminare prioriza famílias com renda mais baixa. Se a renda da 

sua família é acima do perfil do programa, você pode realizar um cadastro e receber 

uma proposta diferenciada das clínicas participantes do Seminare. 

 
11. Que tipo de comprovante de renda posso enviar? 

O comprovante de renda do casal pode ser uma foto ou uma cópia simples (não 

autenticada) do holerite ou cópia simples da carteira de trabalho (folha com a foto e folha 

do registro atual). No caso de desempregados e donas de casa, podem ser enviadas 

cópias do último extrato do banco. As imagens devem estar nítidas. 

 
12. Sou profissional autônomo, sem registro em carteira. Como posso 

comprovar a renda? 

No caso de autônomo, pode ser enviado documento do contador de sua empresa ou 

cópia do último extrato do banco. 

 
13. Não tenho carteira de trabalho nem holerite e sou isento do imposto de 

renda. Como posso comprovar a renda? 

Neste caso específico, aceitamos como comprovante de renda cópia do último extrato 

do banco. 

 
14. O Seminare é pelo SUS? 

Não, o Seminare é um projeto social fruto de uma parceria do Centro de Reprodução 

Humana Evangelista Torquato, da G.O Clinic, da Clínica Medicina Reprodutiva e da 

Clínica Marter, que oferece subsídios de até 50% aos casais inférteis que estejam no 

perfil socioeconômico do projeto. 



 

 

15. Onde o tratamento é realizado? 

As entrevistas e o tratamento serão realizados na BIOS, onde funciona a sede do projeto 

Seminare, na Rua Henriqueta Galeno, 501, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza - 

CE. Não temos atendimento em nenhum outro local do país. 

 
16. Não moro em Fortaleza. Posso participar do projeto? 

Sim. Mas você deve estar em Fortaleza durante as etapas do tratamento e arcar com 

os custos de transporte e hospedagem. Serão realizadas 2 ou 3 consultas antes do 

início do tratamento. Normalmente, a fertilização in vitro dura cerca de 15 a 20 dias 

(incluído o tempo de medicação e os ultrassons que deverão ser realizados). Neste 

período é preciso que o casal fique em Fortaleza, bem como venha para as consultas 

iniciais de avaliação clínica. 

 
17. Vocês atendem mulher solteira? 

Sim, atendemos mulheres solteiras. Contudo, há um custo para utilização do sêmen de 

doador. Caso você seja selecionada, isso será explicado na consulta. 

 
18. Vocês fazem todos os tipos de tratamento (inseminação e FIV)? 

Não, nós fazemos apenas a fertilização in vitro (FIV), que é o tratamento de mais alta 

complexidade da reprodução assistida. 

 
19. Tenho embriões congelados de tratamentos anteriores ou em outras 

clínicas. Posso participar do projeto? 

Não, os participantes devem realizar todas as etapas do tratamento da FIV com o 

Seminare. 

 
20. Os exames e a consulta são gratuitos? 

A consulta e os exames solicitados pela equipe clínica deverão ser pagos por você. 

Existem alguns exames que podem ser realizados pelos planos de saúde, caso você 

possua algum. Se optar por fazer com nossa equipe os exames serão somente particular 

e terão preços diferenciados. 

 
21. O que não está incluso no tratamento? 

O projeto Seminare não abrangem a utilização de sêmen de doador, o congelamento 

de embriões e Diagnóstico Genético Pré-implantacional (PGD). Se isso for necessário 

no seu tratamento, haverá custos adicionais que serão explicados ao paciente pela 

equipe do projeto. 

 
22. Fiz o tratamento e fiquei grávida. Vocês fazem o acompanhamento da 

gestação? 

Não, nós não fazemos o pré-natal. Neste caso, tanto os custos quanto o 

acompanhamento da mesma ficarão sob responsabilidade do casal. 

 
23. A inscrição vale até quando? 

As inscrições são válidas por um ano. Nesse período, se o casal for selecionado, fará 

entrevistas, consultas, exames e tratamento. 



 

24. Se nós não formos selecionados para o programa no período de um 

ano, podemos nos inscrever novamente no próximo ano? 

Sim, se não forem selecionados, vocês poderão inscrever-se para no ano seguinte, 

atualizando seus dados cadastrais e enviando cópias dos documentos atualizados. 

 
 
 

 
Ainda tem dúvidas? Entre contato com o Seminare pelo 

telefone (85) 3037-6364 ou pelo Whatsapp (85) 98619-8572. 


