
                                         
 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSOS DE  

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PPC) 

 

1. Identificação do Curso 

Nome do Curso*: “Prevenção de infecção da corrente sanguínea associada a cateter” 

1.1 Ano da Oferta: 2022 

1.2 Ano da 1ª oferta do Curso**: 2022 

1.3 Unidade de Oferta: IFF/Fiocruz 

 

1.4 Área de Conhecimento:                      Fonte: Tabela OCDE* 

(  X  ) Educação  

(    ) Humanidades e Artes  

(    ) Ciências Sociais, Negócios e Direito  

(    ) Ciências, Matemática e Computação  

(    ) Engenharia, Produção e Construção  

(    ) Agricultura e Veterinária  

(   ) Saúde e Bem Estar Social  

(    ) Serviço 

 

1.5 Modalidade*: 

(  ) Presencial   (  X  ) Distância 

 

1.6 Periodicidade de Oferta: 

(  ) Regular  (  X  ) Eventual 

 

1.6.1 Sendo Regular: 

(  ) Anual  (    ) Bianual 

 

1.7 Carga Horária do Curso: 1 hora 



                                         
 

 

 

1.8 Oferta do Curso 

Início do curso: 23/05/2022, 08/06/2022, 23/06/2022 

Término das aulas: - 

Término do curso: - 

Total de Meses: - 

OBS: Foram disponibilizadas quatro opções de datas e os profissionais 

escolheram uma delas conforme sua disponibilidade. 

 

1.8.1 Regime de funcionamento: 

Dias da semana/horário: (especificar) 

23/05/2022 (2ª feira) – das 15h às 16h 

08/06/2022 (4ª feira) – das 08h às 09h 

26/06/2022 (5ª feira) – das 19h às 20h 

 

1.9 Número de Vagas: 300 

 

1.10 Justificativa: A instalação de cateteres intravenosos representa o 

procedimento invasivo mais realizado durante a hospitalização de um paciente. são 

empregados para diversas finalidades como a administração direta e contínua de 

líquidos intravenosos (IV), medicamentos, derivados sanguíneos, suplementação 

nutricional parenteral e, até mesmo, para coleta de sangue venoso. Porém, sua 

utilização pode colocar os pacientes em risco de complicações. 

Esse conhecimento permitirá, assim, o aprimoramento de práticas cuidativas 

colaborando na redução de complicações e consequente melhoria na qualidade da 

assistência dessas crianças e sucesso no tratamento. 



                                         
 

Entre os profissionais envolvidos nos momentos de inserção, manuseio e 

manutenção dos cateteres venosos está a equipe de enfermagem que participa em 

todas as suas etapas.  

 

1.11 Objetivos (geral e específico) 

Objetivo-geral: Atualizar a equipe de Enfermagem sobre às boas práticas na prevenção 

de infecção da corrente sanguínea associada a cateter, na perspectiva do melhoramento 

contínuo da segurança do paciente. 

Objetivos específicos: - 

Público-Alvo: Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, residentes e médicos de todos os 

setores do IFF.  

 

Perfil do Egresso 

1.12 Período de Inscrição (data início e data fim) 

Conforme chamada pública pelo Departamento de Ensino do IFF e Coordenação 

Técnica de Enfermagem. 

 

1.13 Documentos exigidos para inscrição 

(Assinale as opções que serão aplicadas) 

[ X ] Ficha de inscrição  

[ ] comprovante da taxa de inscrição 

[   ] currículo 

[   ] carta de liberação 

[   ] declaração de apoio institucional 

[   ] declaração de indicação institucional 

[   ] carta de intenção 

[   ] comprovação de vínculo institucional 

[   ] declaração de disponibilidade do candidato 

[   ] memorial  

[   ] Outros. Especifique: _________ 



                                         
 

 

1.14 Etapas do processo seletivo: (assinale as opções que serão aplicadas) 

[ ] prova 

[ ] entrevista 

[  ] análise documental 

[   ] oficina de tutores 

[   ] outros. Especifique: ____________ 

 

1.15 Critério de Seleção (informar critério de seleção para cada etapa do processo 

seletivo assinalada acima): 

 

1.1 Processo de Seleção: - 

 

1.2 Período de seleção previsto: - 

 

1.1 Período de Matrícula (data início e data fim) 

Início: 

Término: 

 

1.2 Documentos para Matrícula 

Conforme exigências pelo Departamento de Ensino do IFF. 

 

2. Projeto Pedagógico do Curso  

 

2.1 Metodologia: O curso utilizará a metodologia de aula on-line, com transmissão 

em tempo real, possibilitando contato imediato com o professor, esclarecimento 

de dúvidas e interação com o grupo, através da plataforma Zoom. 

 

2.2 Sistema de Avaliação: Haverá um teste final disponibilizado através de link de 

Google Forms onde o sistema de avaliação será realizado através de conceitos: 



                                         
 

0 até 5.9 - Não satisfatório (D) 

6.0 a 7.0 - Bom (C) 

7.1 a 8.5 - Muito Bom (B) 

8.6 a 10.0 - Ótimo (A) 

 

2.3 Interdisciplinaridade ESTÁ CORRETO? - 

2.4 Atividades Complementares ESTÁ CORRETO? - 

2.5 Controle de Frequência: Através da assinatura da listagem de presença 

disponibilizada no início da aula. 

 

2.6 Forma de Acesso ao Curso: Através de link de acesso. 

 

2.7 Perfil do Egresso: O curso é destinado aos Técnicos de Enfermagem, 

Enfermeiros, residentes e médicos de todos os setores do IFF. que tenham 

interesse. 

 

2.8 Tecnologia: Plataforma de aula online – Zoom Meeting. 

 

2.9 Estrutura Curricular: 

 

Unidade de Aprendizagem 1 

Nome da UA:  

 

CH: 1h 

Créditos: - 

Ementa:  

Conteúdo Programático: 

- Tipos de cateteres 



                                         
 

- Recomendações para prevenção de infecção associada a cateteres nos 

momentos de inserção, manuseio e manutenção. 

 

Bibliografia básica: 

PHILLIPS LD. Manual de Terapia Intravenosa. 2ª ed. PortoAlegre: Artmed; 2001 

INS Brasil. Diretrizes práticas para terapia infusional. 3.ed. São Paulo, 2018. 

ANVISA. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à 

Saúde.2017. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+4++Medidas+d

e+Preven%C3%A7%C3%A3o+de+Infec%C3%A7%C3%A3o+Relacionada+%C

3%A0+Assist%C%AAncia+%C3%A0+Sa%C3%BAde/a3f23dfb-2c54-4e64- 

881c-fccf9220c373. Acesso em 20 de outubro de 2019. 

 

Data da oferta:  

Dia da semana:  

23/05/2022 (2ª feira) – das 15h às 16h 

08/06/2022 (4ª feira) – das 08h às 09h 

26/06/2022 (5ª feira) – das 19h às 20h 

 

Docentes envolvidos:  

 

Nome: Adriana Teixeira Reis 
CPF: 038.023.337-13 
Instituição de origem: IFF 
Ano de Ingresso na Fiocruz: 2007 
Titulação máxima: Doutorado 
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/1214511185533941 
Regime de trabalho: Parcial (  ) Integral (  X  ) 
Contato: (21) 99629-8827 

 

2.10 Resumo 

 

Nº total de professores: 01 

Nº total de professores doutores: 01 

Nº total de professores mestres: - 



                                         
 

Nº total de professores especialistas: - 

Nº total de professores de outras instituições: - 

Porcentagem de CH de professor da Fiocruz: 2h/aula 

Porcentagem de CH de professor externo: - 

 

3. Coordenação do Curso 

 

3.1 Coordenadores 

3.2 Coordenadora Geral e Acadêmica 

Nome: Mariana Cardim Novaes 

CPF: 093.010.887-62 

Instituição de origem: IFF/Fiocruz 

Ano de Ingresso na Fiocruz: 2006 

Titulação máxima: Doutorado 

Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/7314188383038267 

Regime de trabalho: Parcial (  ) Integral ( X  ) 

Contato: (21) 99374-5628 

 

4. Informações complementares do Curso 

 

4.1 Origem do curso (assinalar mais de uma opção, caso pertinente) 

 

 ( X ) Demanda interna da Unidade. Especifique: (Dept, Centro, Núcleo, etc) 

______________________________________________________________________ 

 (  ) Demanda Fiocruz. Especifique: (Presidência, CRIS, Unidades, etc) 

______________________________________________________________________ 

 (  ) Demanda externa nacional 

 (  ) Setor público federal – Especificar instituição (MS, ...):_________________ 

 (  ) Setor público estadual –Especificar instituição (SES-MG, ...): ____________  

 (  ) Setor público municipal – Especificar instituição (SMS-RJ, ...): ___________ 



                                         
 

 (  ) Setor público não estatal – Especificar (sindicatos, instituições, fundações, ONGs, 

OSCIPs):  

 (  ) Setor privado. Especificar: _____________________________________ 

 (  ) Demanda externa internacional. Especificar (Unasul, Comunidades dos Países de 

Língua Portuguesa, etc): 

______________________________________________________________________ 

 

5. Orçamento e financiamento: Departamento de Ensino 

5.1 Financiamento: - 

Unidade – R$ _______________  

 Externo - R$_______________ Instituição financiadora: _____________ 

 Total R$ _______________  

 

5.2 Recursos previstos: - 

Horas-aula: 

Passagens: 

Diárias: 

Tutoria: 

Apoio técnico/administrativo: 

Produção de material didático: 

Material de consumo: 

Material permanente: 

 

 

 

 

 

Fonte de consulta para elaboração da Minuta do PPC: Sistema E-MEC, Resoluções / 

FAC ENSP/Fiocruz, PCC – Roteiro Básico do INEP, PPC da UFG . 


