
  

 

 

 
  

  

 
 
 
 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plataforma 

Aula 1 20/09/2021 2ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

 
02h 

Síncrona Prof. Alexandre Machado 
Apresentação da Disciplina 
Possibilidade de atuação como higienista de saúde 

https://streamyard.com  

- - - 02h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre “Áreas de atuação 
da HSS”. 

Link drive 

Aula 2 21/09/2021 3ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Palestrante:  Profa. Etélia da Silveira Bianchini  
Tema: Como melhorar a comunicação e relação interpessoal em 
ambiente de trabalho  

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre comunicação em 
ambiente de trabalho e importância de trabalho em equipe 

Link drive 

Aula 3 22/09/2021 4ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Palestrante: Prof. Maria Paulo Penatti 
Tema: Cuidados de higiene e biossegurança para a equipe de 
higienização em laboratório de análises clínicas 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre biossegurança e 
cuidados de higienização em laboratório de análises clínicas 

Link drive 

Aula 4 27/09/2021 2ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Palestrante: Poliana Ribeiro de Carvalho 
Tema: Cuidados de higiene e biossegurança para a equipe de 
higienização em consultórios e clínicas de nutrição 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre biossegurança e 
cuidados de higienização em consultório/clínica de nutrição 

Link drive 

Aula 5 28/09/2021 3ª 19:00 - 21:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Palestrante: Eduvaldo Júnior 
Tema: Cuidados de higiene e biossegurança para a equipe de 
higienização em consultórios e clínicas odontológicas 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre biossegurança e 
cuidados de higienização em consultório/clínica odontológica 

Link drive 

Aula 6 07/10/2021 5ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Palestrante:  Sarah Carvalho de Miranda 
Tema: Cuidados de higiene e biossegurança para a equipe de 
higienização em ambiente do Hemocentro. 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre biossegurança e 
cuidados de higienização no Hemocentro 
 

Link drive 

Curso de Formação Inicial e Continuada - Higienista em Serviços de Saúde 
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*Atividade síncrona: aula online professores e alunas juntos via Youtube (Plataforma StreamYard com apoio/mediação de bolsistas do projeto: 
https://streamyard.com).  
** As aulas síncronas serão gravadas e hospedadas na plataforma Youtube do Projeto UAI durante o período do curso. 
*** Atividade assíncrona: não é necessário que as alunas e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam concluídas e o 
aprendizado seja adequado, ou seja as alunas poderão acessar as atividades de acordo com o seu tempo, horário e local preferido para aprendizado (vídeos 
ou áudios de aulas gravados, filmes, textos, e-mails, fóruns ou listas de discussão, etc.). 

Aula 7 08/10/2021 6ª 18:30 - 20:30 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Palestrante: Isabela Mantovani 
Tema: Recrutamento e Oportunidade de empregos 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre como se comportar 
em recrutamentos e aproveitar oportuniddes 

Link drive 

Aula 8 11/10/2021 3ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Prof. Márcio Pimenta 
 “Entendendo sobre custos de produtos e materiais” 

https://streamyard.com 

   01h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre custos, fluxo de 
caixa e lucro. 

Link drive 

Aula 9 13/10/2021 4ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

01h Síncrona Palestrante: Prof. Me Virgílio Pereira 
Tema: Direito dos Trabalhadores 

https://streamyard.com 

   01h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre direito dos 
alhadores 

Link drive 

Aula 10 14/10/2021 5ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

01h Síncrona Palestrante: Profa. Dra. Fernanda Maciel 
Tema: Educação Financeira. 

https://streamyard.com 

   01h Assíncrona Material em texto e/ou vídeo e ou/ áudio sobre educação financeira Link drive 
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