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EMENTA 

Desenvolvimento de atividades de aprofundamento de temáticas relacionadas à comunidade 
que possibilitem solidificação e a assimilação de conceitos e tecnologias das atividades 
transversais de formação. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
AULA CONTEÚDO ESTRATÉGIAS E METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Aula 01 
 
09/03 

Pandemia - Conteúdo Introdutório  Realização do Módulo I do curso: "Covid-19: manejo da infecção 
causada pelo novo coronavírus". 

 
 Módulo 1 - Introdução: Conceitos e informações básicas (5 horas)  
 Aula 1 - Novo coronavírus: conceitos básicos 
 Aula 2 - Transmissão, sintomas e prevenção 
 Aula 3 - O que fazer se estiver doente 

 

Aula 02 
 
16/03 

Pandemia - Conteúdo Introdutório 
(Continuação) 
 
 
 
Biossegurança e a Covid-19 
 

 Continuação do Módulo I 
 

 Postagem da Atividade 1  
 

 Início do curso "Biossegurança: boas práticas à atuação frente à 
COVID-19": 

 
 Módulo I - Legislação em Saúde do Trabalhador e Gerenciamento 

dos riscos biológicos nos serviços de saúde (05 horas): Proporciona 
resgate histórico quanto a legislação em Saúde do Trabalhador e sua 
interface com o Sistema Único de Saúde, além de trabalhar o 
conceito de biossegurança, apresentar o conteúdo das Normas 
Regulamentadoras nº 07, 09 e 32, bem como introduz ao 
gerenciamento de risco individual e coletivo. 
 

Aula 03 
 
23/03 

Biossegurança e a Covid-19 
 

 Curso "Biossegurança: boas práticas à atuação frente à COVID-19": 
 

 Continuação do Módulo I  
 

 Postagem da certificação de conclusão do Módulo I 
 

 Módulo II - Uso de Equipamento de Proteção Individual (E.P.I) (05 
horas): Trata sobre a importância do uso adequado dos EPI. 

 

Aula 04 
 
30/03 

Biossegurança e a Covid-19  Curso "Biossegurança: boas práticas à atuação frente à COVID-19": 
 

 Continuação do Módulo II  
 

 Postagem da certificação de conclusão do Módulo II 
 
 

 Módulo III - Boas Práticas à Atuação Frente à COVID-19: A partir do 
material "Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção 
e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos 
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-
CoV-2)" do Ministério da Saúde, proporciona atualização dos 
conhecimentos referentes às boas práticas à atuação frente à 
COVID-19. 

 

Aula 05 
 

Biossegurança e a Covid-19  Curso "Biossegurança: boas práticas à atuação frente à COVID-19": 
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06/04  Continuação do Módulo III 
 

 Postagem da certificação de conclusão do Módulo III 
 

Aula 06 
 
13/04 

Iniquidades em Saúde em Tempos de 
Pandemia 

 Realização do curso "Coronavírus e Iniquidades em saúde". 

Aula 07 
 
20/04 

Iniquidades em Saúde em Tempos de 
Pandemia 

 Realização do curso "Coronavírus e Iniquidades em saúde". 

Aula 08 
 
27/04 

Iniquidades em Saúde em Tempos de 
Pandemia 

 Realização do curso "Coronavírus e Iniquidades em saúde". 
 

 Postagem da certificação de conclusão do Módulo I 
 

Aula 09 
 
04/05 

Iniquidades em Saúde em Tempos de 
Pandemia 

 Realização do curso "Coronavírus e Iniquidades em saúde". 

Aula 10 
 
11/05 

Iniquidades em Saúde em Tempos de 
Pandemia 

 Realização do curso "Coronavírus e Iniquidades em saúde". 
 

 Postagem da certificação de conclusão do Módulo II 
 

Aula 11 
 
18/05 

Iniquidades em Saúde em Tempos de 
Pandemia 

 Realização do curso "Coronavírus e Iniquidades em saúde". 

Aula 12 
 
25/05 

Iniquidades em Saúde em Tempos de 
Pandemia 

 Realização do curso "Coronavírus e Iniquidades em saúde". 
 

 Postagem da certificação de conclusão do Módulo III 
 

 

METODOLOGIAS DE ATIVIDADES/ RECURSOS DE APRENDIZAGEM 

A disciplina será ofertada completamente de forma assíncrona e é autoinstrucional.  Serão 
utilizados cursos e materiais de alta qualidade disponibilizados gratuitamente por diferentes 
instituições de ensino e pesquisa. 
 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Nota final (varia de 0 a 100 pontos), que corresponde a soma das seguintes atividades 
distribuídas ao longo da disciplina: Atividade 1 (10 pontos) e Certificações módulos/cursos (15 
pontos cada). 
Obs.: Para fins de certificação para a disciplina, o (a) residente deverá postar no espaço indicado 
no AVA as informações referentes ao período de início e conclusão dos respectivos módulos em 
conformidade com o presente cronograma. Para validação da informação, a professora 
responsável verificará junto às instituições parceiras a veracidade das mesmas. O cerificado a 
ser emitido pela instituição proponente dos cursos não é de responsabilidade da docente 
responsável pela disciplina. 
 

FREQUÊNCIA 

A frequência será averiguada pelas postagens das atividades e certificações de participação nos 
cursos dentro dos prazos indicados no cronograma da disciplina.  
 

BIBLIOGRAFIA  

1) Módulo I do curso desenvolvido e disponibilizado pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz): 
"Covid-19: manejo da infecção causada pelo novo coronavírus". Disponível em: 

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/covid19 
 

2) Curso "Biossegurança: boas práticas à atuação frente à COVID-19" desenvolvido por 
pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Universidade Federal de São João del-Rei, do Instituto de Pesquisa 
René Rachou e da Aarhus University. Disponível em: 

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/covid19
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https://ee.humanitarianresponse.info/x/LAzuODBq 

 

3) Curso "Coronavírus e Iniquidades em saúde" ofertado pela UFRGS. Disponível em: 
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=105  

 

 
 

Certifico que o colegiado da Comissão de Residência Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde (COREMU) concorda com o oferecimento da disciplina: Atividades 
Complementares I a ser ministrada pela docente Danielle Teles da Cruz nos moldes apresentados 
em conformidade com a Resolução 50/2020 do Conselho Superior da Universidade Federal de 
Juiz de Fora.  
 
 
Em 03/03/2021 
 
 
 

____________________________________ 
Coordenação da COREMU 
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