
  

 

 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plataforma 

Aula 1 06/08/2021 6ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

 
02h 

Síncrona Noções sobre Biossegurança e Segurança do trabalho https://streamyard.com  

- - - 02h Assíncrona Reflexão sobre a importância da Biossegurança  
 

 

Aula 2 09/08/2021 2a 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Legislação e equipamentos recomendados https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Confecção de mapa mental sobre os equipamentos recomendados 
para proteção individual e suas indicações; 
 

 

Aula 3 11/08/2021 4a 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Normas de Biossegurança e organização do trabalho https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Treinamento de habilidades 
 

 

Aula 4 13/08/2021 6a 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Doenças Ocupacionais 
 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Confecção de mapa mental sobre as doenças ocupacionais mais 
comuns; 
 

 

Aula 5 17/08/2021 3a 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona CIPA e acidentes de trabalho 
 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Ouvir o podcast sobre a CIPA e acidentes de trabalho; 
 

 

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

 
Componente Curricular: Noções de Biossegurança                                                                                                                                  Carga Horária: 20h 

Professor Responsável: Marília Rodrigues Moreira 

https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/


  

 

 

 
  

  

*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.). 

https://streamyard.com/

