MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS GOIÂNIA OESTE

EDITAL PARA A 2ª TURMA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INFECÇÕES RELACIONADAS À
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) por meio da Diretoria de Educação a
Distância (DEaD) e Câmpus Águas Lindas, Goiânia Oeste e Valparaíso em parceria com o Ministério da Saúde,
fazem saber, pelo presente Edital, que estarão abertas no período de 18 de janeiro de 2021 a 14 de fevereiro de
2021 as inscrições para a 2ª turma do Curso de Atualização em Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde,
oferecido aos profissionais da área da saúde da comunidade externa e interna do IFG. Este curso é um produto
previsto pelo projeto de pesquisa intitulado: “Estudo epidemiológico de efetividade do monitoramento e controle de
Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde, pelo uso de uma ferramenta digital implantada no âmbito das
Comissões de Controle de Infecções Hospitalares” executado pelo IFG e financiado pelo Ministério da Saúde.

1. DA INSCRIÇÃO E VAGAS
1.

Os interessados no Curso devem se cadastrar por meio do endereço eletrônico
http://concursos.ifepbr.org.br/informacoes/18/ no período de 18 de janeiro de 2021 a 14 de
fevereiro de 2021 para realizar a inscrição para o processo seletivo das vagas.
1.

1. Para realizar a inscrição, o aluno deverá preencher formulário disponível no
endereço eletrônico acima e anexar cópia digital do seguinte documento:

Registro profissional ou Certificado de conclusão de curso técnico ou superior na área da
saúde.
1.

2. Serão ofertadas 500 vagas.

2. DA SELEÇÃO
2.1. As primeiras 500 inscrições que atendam ao critério 1.1.1 deste edital, serão matriculadas no curso.
2.2. No caso de haver maior número de inscritos do que de vagas disponibilizadas, será composta uma lista de
espera com até 100 candidatos, de acordo com a ordem de inscrição. Os candidatos da lista de espera serão
matriculados após a desistência ou desclassificação dos candidatos aprovados para matrícula em primeira
chamada.
2.3. O prazo para interposição do recurso online será de um dia (24 horas) após a divulgação da homologação das
inscrições. Para solicitar o recurso, o candidato deverá acessar a área do candidato e preencher o formulário
específico por meio do endereço eletrônico: http://concursos.ifepbr.org.br/informacoes/18/, dentro do prazo previsto
no edital.
2.4. O resultado final das inscrições após fase de recurso será publicado, podendo ser “deferido” ou “indeferido” e
será divulgado no prazo previsto no Cronograma do Edital item 5.
2.5. A divulgação das etapas do edital acontecerá por meio do site do Projeto IRAS IFG/MS no endereço
eletrônico: http://projetoirasifg.com.br
3. DAS MATRÍCULAS
3.1. Todas as inscrições serão avaliadas pela equipe organizadora do curso e, posteriormente, encaminhadas para
Diretoria de Educação a Distância do IFG para a realização das matrículas.
4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. O estudante matriculado que não iniciar as atividades do Curso em 07 dias deverá apresentar justificativa e
esta será analisada pela equipe organizadora do curso, caso contrário terá sua matrícula cancelada e para sua
vaga será chamado o próximo da lista de espera.
4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas pelo
IFG - Câmpus Águas Lindas, Goiânia Oeste e Valparaíso neste Edital, das quais o candidato não poderão, em
hipótese alguma, alegar desconhecimento.
4.3. O IFG - Câmpus Águas Lindas, Goiânia Oeste e Valparaíso não se responsabilizarão por solicitação de
inscrição não efetivada por motivos alheios à sua responsabilidade ou por falhas técnicas nos sistemas eletrônicos
para inscrição.
4.4. É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.
4.5. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste Edital
ou que contenham informações falsas.
4.6. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão analisados pela equipe organizadora do curso.
4.7. Para esclarecimentos de dúvidas em todas as etapas que constam neste edital, entrar em contato pelo e-mail:
suporteprojetoiras@gmail.com.

5. CRONOGRAMA
PERÍODO

ATIVIDADES

Publicação do edital

15 de janeiro de 2021

Período de inscrições

18 de janeiro de 2021 a 14 de fevereiro de 2021

Divulgação da homologação
das inscrições
Recurso da homologação das
inscrições

16 de fevereiro de 2021

17 de fevereiro de 2021

Divulgação das respostas aos
recursos

referentes

à 18 de fevereiro de 2021

homologação das inscrições
Resultado final com lista de
espera

18 de fevereiro de 2021

Início do curso

22 de fevereiro de 2021

Término do curso

23 de maio de 2021

5.1. Todas as datas deste cronograma devem ser consideradas como data provável e poderão sofrer alterações.
6. RESUMO DESCRITIVO DO EDITAL
Curso

Atualização

em

Infecções

Assistência em Saúde (IRAS)
Turma

2

Coordenação Geral do Curso Charlise Fortunato Pedroso
Coordenação Pedagógica do Hélio de Souza Júnior
Curso
Coordenação
Curso

Técnica

do Raquel Silva Pinheiro

Relacionadas

à

Área de conhecimento
Carga horária

Saúde
40h

Modalidade

Educação a Distância

Número de vagas

500

Público alvo

Profissionais da área da saúde

Requisitos mínimos

Nível técnico ou superior na área da saúde

Data de início

22 de fevereiro de 2021

Data de término

23 de maio de 2021

Ementa do curso

Legislação sanitária vigente e as políticas públicas
no âmbito nacional e da Organização Mundial da
Saúde referentes às Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde (IRAS). Biossegurança
aplicada à assistência em saúde e em Infecções
emergentes (COVID-19). Interface da CCIH e o
Programa de Segurança do Paciente. Interfaces
entre o laboratório de Microbiologia, Farmácia
Hospitalar e a CCIH no monitoramento das IRAS.
Gerenciamento
Noções

de

do

uso

de

antimicrobianos.

Epidemiologia

e

indicadores

epidemiológicos no controle de IRAS. Inovações
nas estratégias de prevenção e controle das IRAS.
Objetivos

Objetivo Geral
Oferecer aos profissionais de saúde subsídios
técnicos e científicos para que possam refletir
clínica

e

criticamente

assistenciais

em

sobre

saúde

e

as

práticas

aplicar

os

conhecimentos na detecção, prevenção e controle
das IRAS.

Objetivos Específicos
Proporcionar

o

conhecimento

do

contexto histórico das IRAS;
Discutir a função e a regulamentação
da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH);
Discutir o processo de estruturação de
uma CCIH e os elementos principais
para a elaboração de um programa de
controle das IRAS;
Oferecer aos participantes as bases
científicas

para

biossegurança

a

prática

voltadas

para

de
a

assistência em serviços de saúde e em
infecções emergentes (COVID-19);
Proporcionar

aos

participantes

condições para o entendimento sobre o
impacto das IRAS na qualidade de
assistência à saúde e segurança do

paciente;
Discutir a importância do trabalho
colaborativo

entre

a

equipe

de

assistência à saúde, CCIH, laboratório
de microbiologia e a farmácia na
perspectiva do controle e prevenção
das IRAS;
Oferecer oportunidade ao participante
de conhecer as principais classes de
antimicrobianos,

assim

como

os

mecanismos de resistência bacteriana;
Oferecer bases conceituais para o cálculo dos
indicadores epidemiológicos das IRAS;
Proporcionar

ao

participante

conhecimento sobre as medidas de
prevenção e controle de infecção do
sítio cirúrgico, pneumonia relacionada
à ventilação mecânica, infecção do
trato urinário e à infecção primária de
corrente sanguínea;
Proporcionar bases para reconhecer e
saber aplicar as principais medidas
para prevenção e controle de infecções
causadas

por

microrganismos

multirresistentes.
Metodologia

Trata-se de um curso de atualização que será
realizado

na

Plataforma

Moodle

do

IFG

(https://virtual.ifg.edu.br/). O curso está dividido em
8 tópicos: 1) Contexto Histórico das Infecções
Hospitalares; 2) Higienização das mãos como
meta internacional de prevenção contra as IRAS e
em apoio ao programa de segurança do paciente;
3) Limpeza, desinfecção e esterilização de
superfícies, artigos e equipamentos em serviços
de

saúde; 4) Interfaces entre o laboratório de

microbiologia e as IRAS; 5) Gerenciamento do uso
de antimicrobianos; 6) Noções de Epidemiologia e
Indicadores para vigilância epidemiológica das
IRAS; 7) Prevenção e Controle das IRAS –
topografias prioritárias para prevenção e controle –
ANVISA e; 8) Prontuário eletrônico na perspectiva
da prevenção e controle IRAS. Em cada tópico
haverá

atividades

assíncronas

formativas

e

avaliativas. No final do curso, o aluno deverá
realizar uma avaliação da aprendizagem geral. Os
alunos que obtiverem nota final igual ou superior a
75% de aproveitamento, receberão o certificado
digital na própria Plataforma Moodle do IFG
(https://virtual.ifg.edu.br/).

Goiânia, 11 de janeiro de 2021.
(assinado eletronicamente)

