Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica
e Centro de Material e Esterilização

Curso Ensino à Distância
De acordo com a legislação educacional brasileira, a “Educação à Distância é uma forma de ensino
que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou
combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação”. A definição consta no Decreto n.
2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o art. 80 da LDB lei n. 9.394/96.

Curso EAD - Tema: Endoscopia em tempos de COVID-19
Facilitadora: Cláudia Moraes - Enfermeira Chefe do Serviço de Endoscopia e Diagnóstico por Imagem do
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Especialização em Radiologia Diagnóstica e Terapêutica
pela Escola de Enfermagem da USP.

Público alvo:
 Auxiliares e Técnicos de Enfermagem
 Estudantes de enfermagem dos 6º ao 8º semestre
 Enfermeiros e outros profissionais que atuam na área
Programa
O programa abordará os seguintes temas relacionados a área de Endoscopia.
 Resolução-RDC Nº 6







Pré-limpeza rastreabilidade para todos os tipos de endoscópios
Desinfecção manual e automatizada
Acessórios autoclaváveis
Desinfetantes de alto nível disponíveis no mercado
Armazenamento dos endoscópios
Endoscopia em tempos de pandemia do COVID-19

Os participantes poderão assistir as aulas de acordo com a sua disponibilidade de horário, desde de que
respeitado o prazo máximo de atividade. Lembramos que as aulas estarão disponíveis até 15 dias após
o termino do curso. Data limite para o acesso 03/11/2020, após esta data o acesso será encerrado.

Período das Inscrições
14/08/2020 à 11/09/2020.

Associados da SOBECC
 Auxiliares Técnicos de Enfermagem R$ 40,00
 Estudantes de enfermagem dos 6º aos 8º semestre R$ 40,00
 Enfermeiros e outros profissionais R$ 60,00
Não Associados
 Auxiliares e Técnicos de Enfermagem R$ 60,00
 Enfermeiros e outro profissionais R$ 80,00

Carga horária:
A carga horária prevista é de 5h divididas em quatro semanas, já incluindo o processo de avaliação.

Datas da realização do curso:





21/09/2020
28/09/2020
05/10/2020
19/10/2020

Certificação
Ao término do curso será concedido pela SOBECC o certificado de conclusão do curso EAD aos
participantes, que cumprirem 100% da carga horária.
Clique aqui e faça sua inscrição. http://sobecc.tmeventos.com.br/evento/

Organização e Realização
SOBECC

