Edital nº 01 de inscrição para cursos de extensão para
profissionais de saúde
Curso 1: paramentação e desparamentação
Curso 2: cuidados paliativos e COVID-19
Introdução
A coordenação de cursos de atualização para profissionais de saúde,
desenvolvido a partir do Programa de Extensão Ações de enfrentamento e cuidado ao
paciente com COVID-19 no Agreste de Pernambuco, elaborado por professores e
professoras do curso de medicina do Núcleo de Ciências da Vida, Campus do Agreste,
Universidade Federal de Pernambuco, vem à público abrir as inscrições para a primeira
turma do curso do treinamento.
O curso 1 (paramentação e desparamentação) se destina à qualificação de
profissionais de saúde que lidam com pacientes com COVID-19 ou suspeita.
O curso 2 (cuidados paliativos e COVID-19) destina-se à qualificação de médicos
para o manejo de pacientes em cuidados paliativos com COVID-19.
Os cursos serão ofertados na modalidade à distância para profissionais da rede
de saúde de Caruaru e região.
Objetivo
Curso 1:
Capacitar profissionais de saúde para a promoção em práticas seguras no uso de
EPIs no atendimento à pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19.
Curso 2:
Qualificar médicos para a promoção de cuidados paliativos e sua relação com a
pandemia COVID-19
Metodologia
Os cursos serão ofertados de forma à distância, através do Ambiente Virtual da
Universidade Federal de Pernambuco (AVA-UFPE). Cada curso terá uma carga
horária total de 06 horas.
Conteúdo programático
Curso 1:
- Conceitos e objetivos de paramentação e desparamentação;
- Normas técnicas e diretrizes;
- Uso de EPIs (cabelos e touca, avental, máscaras, óculos e protetores faciais, luvas);
- Lavagem de mãos.

Curso 2:
- A relação cuidados paliativos e a pandemia pelo coronavírus;
- Indicações de cuidados paliativos em pacientes acometidos por Covid-19;
- Manejo dos principais sintomas em cuidados paliativos;
- Identificação e conduta no processo ativo de morte.
Custo
Os cursos serão oferecidos de forma gratuita e utilizará recursos humanos das
atividades presenciais da Universidade Federal de Pernambuco. O candidato deverá ter
acesso a computador e internet próprio para a realização do curso.
Requisitos para participar da seleção
Curso 1:
● Ser profissional de saúde dos municípios da IV GERES (vide lista de municípios
abaixo) que está atendendo pessoas com COVID-19 ou suspeita.
● Ter disponibilidade de acesso a computador com internet, para acesso às
atividades à distância.
Curso 2:
● Ser médico da rede municipal de atenção básica dos municípios da IV GERES;
● Ter disponibilidade de acesso a computador com internet, para acesso às
atividades à distância.
Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas no período de 14/05/2020 a 21/05/2020 por meio
do preenchimento do formulário online de inscrição pelo(a) candidato(a) no link:
https://forms.gle/pgs35b3qGxqAL6L86
As inscrições somente serão aceitas até às 23h59 min do dia 21/05/2020.
Todos os campos devem ser plenamente preenchidos. Por favor, conferir todos os
dados antes de enviar. Em caso de erro, pode-se realizar uma nova inscrição dentro do
período estipulado (no momento da seleção, a inscrição mais recente será considerada).
O candidato que se adequar aos dois requisitos acima descritos pode se inscrever nos
dois cursos.
Seleção
A seleção se dará por ordem de inscrição, a partir dos critérios apresentados nos
requisitos para participar da seleção. Em caso de inscrição duplicada, será considerada
a segunda inscrição.
Vagas
Serão ofertadas 100 vagas em cada curso.
Previsão de início do curso: 25/05/2020
Resultados
Os resultados serão divulgados diretamente para os inscritos, através de email.

Disposições gerais
Dúvidas sobre o edital pode ser sanado pelos e-mails:
• Profa. Amanda Figueroa (curso 1): amandafigueiroa@gmail.com
• Prof. Reinaldo Madeiro (curso 2): jrmadeiro@uol.com.br
• Profa. Carolina Paz (vice coordenadora do Programa de Extensão):
carolina.apaz@ufpe.br

Lista de municípios da IV GERES:
Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo
da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru (Sede), Cupira, Frei
Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho
das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São
Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte,
Toritama, Vertentes.

