
  

 

 

 
  

  

 
 
 
 

Aula Data Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plataforma 

Aula 1 26/07/2021 14:00 - 16:00 

1h30 - aula 

0h30 - discussão 

 

02h 

Síncrona Introdução à Microbiologia 

Conceitos Básicos em Microbiologia 

https://streamyard.com  

- - 02h Assíncrona O que são microorganismos? 
https://www.youtube.com/watch?v=02tP_8vzpYQ 

Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde:  
limpeza e desinfecção de superfícies  
Capítulo 1 - O ambiente e a transmissão de infecções relacionadas 
à assistência à saúde 
https://www.pncq.org.br/uploads/2018/Manual_Limpeza_e_Desinfe

ccao_2012_(1).pdf 

https://youtu.be/njpfYcmoDdE 

 

Aula 2 28/07/2021 14:00 - 16:00 

1h30 - aula 

0h30 - discussão 

02h Síncrona Bactérias – estrutura, características gerais, classificação, formas 

de reprodução 

Principais Bactérias Associadas às IRAS 

https://streamyard.com 

  02h Assíncrona Resistência bacteriana aos antibióticos 
http://www.fiocruz.br/ioc/media/resistencia_bacteriana_antibioticos_

ioc_fiocruz.pdf 

A vida secreta dos fungos – vilões ou mocinhos? 
https://www.youtube.com/watch?v=Wk1YwjoR_2w 

O ataque silencioso dos fungos 
https://www.youtube.com/watch?v=wqrOUj4gaVI&t=13s 

 

Aula 3 30/07/2021 14:00 - 16:00 

1h30 - aula 

0h30 - discussão 

02h Síncrona Vírus – estrutura, características gerais, classificação, formas de 

reprodução 

Principais Vírus Associados às IRAS 

Sugestão de vídeo:  

https://streamyard.com 

  02h Assíncrona Qual as diferenças entre vírus e bactérias? 
https://www.youtube.com/watch?v=f46euRw_9ak 

Afinal, você sabe o que é o coronavírus? 
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/35-o-que-e-coronavirus 

 

Curso de Formação Inicial e Continuada - Higienista em Serviços de Saúde 
Plano de Ensino 

 
Componente Curricular: Noções de Microbiologia e Parasitologia                                                                        Carga Horária: 20h 
Professor Responsável: Deisy Vivian de Resende 



  

 

 

 
  

  

 
 
 
*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.). 

Cartilha informativa sobre a COVID-19 e o SARS-CoV-2 
https://www.ufsm.br/app/uploads/2020/10/Cartilha-informativa-

COVID-19-Ensino-Fundamental-Anos-Iniciais-2.pdf 

Aula 4 02/08/2021 14:00 - 16:00 

1h30 - aula 

0h30 - discussão 

02h Síncrona Introdução à Parasitologia 

Conceitos Básicos em Parasitologia 

Relação Parasito-Hospedeiro 

https://streamyard.com 

  02h Assíncrona  

Como os microorganismos disseminam-se no ambiente hospitalar? 
https://www.youtube.com/watch?v=Wd1Qhjs-dtE 

 

 

Aula 5 04/08/2021 14:00 - 16:00 

1h30 - aula 

0h30 - discussão 

02h Síncrona Helmintos e Protozoários - estrutura, características gerais, 

classificação, ciclo de vida, patogênese 

Principais Parasitos de Interesse Médico 

 

https://streamyard.com 

  02h Assíncrona Paleoparasitologia: a história da lombriga no Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=n7iQN_LWnns 

Todos juntos contra as doenças negligenciadas - Malária 
https://www.youtube.com/watch?v=42fuPtrsJWY 

 


