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1. DADOS INSTITUCIONAIS
1.1. DO IFRO

Nome do IF/Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia – Campus Porto Velho Calama
CNPJ do Campus: 10.817.343/0001-05
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: Av. Sete de Setembro, 2090 – Nossa Senhora das Graças
Cidade/UF: Porto Velho- Ro
CEP: 76.804-124
Telefone: (69) 2182-9600
E-mail do Campus: reitoria@ifro.edu.br
Site da Instituição: www.ifro.edu.br
Reitor: Uberlando Tiburtino Leite
Pró-Reitora de Extensão: Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitora de Ensino: Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: Gilmar Alves Lima Junior
Pró-Reitor de Planejamento e Administração: Arijoan Cavalcante dos Santos
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Dauster Souza Pereira
Coordenador Geral do Pronatec: Jackson Bezerra Nunes

1.2 EQUIPE ELABORADORA DO PROJETO

NOME
Domingos Perpetuo Alves Soares
Thyere Apolodoro Artur Ferrosil
Ana Cláudia Oliveira da Silva

CARGO/IFRO
Pedagogo
Enfermeiro
Pedagoga

1.3. HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
RONDÔNIA (IFRO)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
(IFRO), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi
criado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a Rede
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Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas
Escolas Técnicas, Agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET), transformando-os em Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia distribuídos em todo o território nacional.
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) surgiu como resultado da
integração da Escola Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de
implantação, tendo unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena)
com a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, que já possuía 15
anos de existência. Faz parte de uma rede quase centenária, com origem no
decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo
Peçanha. Pelo ato, foram criadas 19 escolas de aprendizes artífices, uma em
cada capital federativa, para atender especialmente a filhos de trabalhadores
de baixa renda.
Na prática, as atividades do IFRO se iniciaram em dois campus:
Colorado do Oeste e Ji-Paraná, no primeiro semestre de 2009. Esses são seus
Marcos Históricos do Instituto Federal de Rondônia:
● 1993 – criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste
através da Lei nº. 8.670, de 30/06/93;
● 1993 – criação da Escola Técnica Federal de Porto Velho através da
Lei nº. 8.670, de 30/06/93, porém não foi implantada;
● 1993 – criação da Escola Técnica Federal de Rolim de Moura através
da Lei nº. 8.670, de 30/06/93, também não implantada;
● 2007 – criação da Escola Técnica Federal de Rondônia através da
Lei nº. 11.534, de 25/10/07, com unidades em Porto Velho,
Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena;
● 2008 – autorização de funcionamento da Unidade de Ji-Paraná
através da Portaria nº. 707, de 09/06/08;
● 2008 – criação do IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia), através da Lei nº. 11.892. Nessa nova
configuração tem-se uma Reitoria com sede em Porto Velho e os
seguintes Campus: Campus Ariquemes, Campus Colorado do Oeste,
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Campus Ji-Paraná, Campus Avançado Cacoal, Campus Porto Velho
e Campus Vilhena;
● 2009 – início do funcionamento do Campus Ji-Paraná com os cursos
técnicos em Móveis, Florestas e Informática.
● 2010 – início das aulas nos Campus Porto Velho, Cacoal e Vilhena.
● 2010: Início das atividades dos Campus Ariquemes, Cacoal, Porto
Velho Calama e Vilhena • 2011: inícios das atividades do Campus
Porto Velho Zona Norte. • 2015: início das atividades do Campus
Guajará-Mirim.
● 2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona Norte.
● 2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
● 2016: Início das atividades do Campus Avançado Jaru.
O Instituto Federal de Rondônia está fazendo investimentos substanciais na
ampliação de seus Campi e de sua rede. Em 2016 o IFRO possui uma Reitoria; oito
Campi implantados (Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, Guajará-Mirim,
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Colorado do Oeste); duas unidades de
educação profissional, sendo uma no município de Jaru e a outra no município de São
Miguel do Guaporé; além da ampliação do número de Pólos de Educação a Distância
em diversos municípios do Estado.

2. APRESENTAÇÃO
2.1. DADOS DO CURSO

Nome do Curso: Higienista de Serviços de Saúde
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Tipo: Formação Inicial e Continuada- PRONATEC
Modalidade: Presencial
Público-Alvo:

alunos

do

Pronatec

previamente

selecionadas

pelos

demandantes ou inscritos pelo cadastro on-line nos programas Pronatec
Mulheres Mil, Pronatec Catadoras, Pronatec Bolsa-Verde, Pronatec Saúde,
Pronatec Sistema Prisional e Pronatec Campo..
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Turno da oferta: diurno ou noturno, conforme disponibilidade de salas e de
acordo com o demandante. (finais de semana)
Carga horária total: 240 horas
Número máximo de vagas do curso: 30
Número mínimo de vagas por curso: 20, exceto para casos em que as vagas
mínimas é estipulada pela demandante.
Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental II – Incompleto
Perfil Profissional do Egresso do Curso: realizar a higienização adequada nos
ambientes de saúde, de acordo com a legislação vigente, utilizando-se de
equipamentos e produtos e técnicas adequadas para desinfecção de
ambientes relacionados à saúde.

2.2. JUSTIFICATIVA
As repentinas mudanças ocorridas no mundo moderno tem trazido o
acesso rápido às informações e aos serviços, no entanto, tem aprofundado a
difícil relação do homem com

o meio ambiente. O aumento populacional

desencadeou a procura por serviços de saúde, sem que fosse intensificado a
sua oferta. Tornou-se uma preocupação global: como estas populações vivem,
produzem, se alimentam diante desigualdades socioeconômicas que permeiam
o mundo? A agricultura em virtude da necessidade de aumento da produção
tem

utilizado de fungicidas, pesticidas, herbicidas, que ocasionaram

empobrecimento do solo, poluição das águas e lençóis freáticos afetando
diretamente a saúde dos habitantes do campo e da cidade, causando
verdadeiras catástrofes ambientais, soma-se a isto a exploração desordenada
das florestas. O resultado foi à produção de resíduos orgânicos e inorgânicos,
a proliferação dos lixos urbanos e seus impactos no meio ambiente, criando os
lixões, com doença e riscos e ambientes nocivos às populações. Este quadro
caótico relacionado ao crescimento demográfico e as péssimas condições de
vida, em especial, nos grandes centros urbanos, ocasiona inúmeros problemas
relacionados à saúde. A enorme procura por serviços de saúde tem produzido
em larga escala os resíduos hospitalares nas clínicas e unidades de pronto
atendimento, com a preocupação do manuseio e descarte destes materiais,
que representam riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Urge a
necessidade nestes ambientes de saúde da presença de profissionais que
tenham conhecimento técnico para manuseio dos diferentes tipos de resíduos

7

como: materiais biológicos contaminados com sangue ou patógenos, peças
anatômicas, seringas, substâncias tóxicas, inflamáveis e radioativas, bem
como, a desinfecção dos ambientes em que foram realizados os procedimentos
de saúde.
Porto Velho é um município de Rondônia e capital do estado e o terceiro
mais populoso da região norte, além disso, é a capital brasileira com maior
área territorial, faz fronteira com Mato Grosso, Amazonas, Acre e com a
Bolívia. Segundo dados do IBGE, Sua população em 2010 totalizava 428.527
mil habitantes atingindo em 2016 511.219 mil habitantes. Possui um clima
tropical superúmido com índices pluviométricos anuais superiores a 2.000
mm/ano concentrados nos meses de verão e com ocorrências de altas e baixas
temperaturas oscilando entre 18 e 35° graus, ocorrendo doenças respiratórias
e doenças tropicais face estes contrastes. O IDHM(Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal) é de 0,736, sendo registrados em 2014, 918 óbitos (com
maiores ocorrências para doenças infecciosas e parasitárias, gravidez, partos,
malformações congênitas e 28 óbitos com contatos de serviços de saúde).
Com o advento da construção das Usinas Hidrelétricas do Madeira
houve acréscimo no total de estabelecimentos de saúde perfazendo 212, no
entanto, em 2013 somente 41,89% dos domicílios tinham rede de
abastecimento de água e 56,76% utilizavam a água oriunda de poços. A Rede
Pública de esgoto atende somente 6,17% da população, média bem abaixo da
nacional de 41,93%. Os domicílios de tijolos totalizam 70,38%, no entanto há
um grande número de moradias de madeira (25,13%) e 4,49% de casas de
taipa e outras materiais impróprios.
Diante do diagnóstico fornecido pelo IBGE, desvela-se que o município
apesar da economia pujante, ainda não oferece as condições necessárias para
a saúde de seus munícipes. A proliferação dos estabelecimentos de saúde, a
falta de um aterro sanitário, saneamento básico incipiente, são indícios que as
instituições de saúde necessitam de profissionais para trabalharem neste
contexto, pois das constantes intervenções cirúrgicas, do contato da população
com lugares inóspitos e insalubres resulta o aparecimento das doenças.
O Higienista em atendimentos de saúde é um curso que irá atender a
rede pública e privada de saúde de Porto Velho, interferindo para que não haja
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contaminações nestes ambientes, promovendo a desinfecção e contribuindo
para manter a saúde da população.
Este curso faz parte das ações do Programa Mulheres Mil. O Programa
Mulheres Mil começou a ser implantado em 2007, em cooperação com o
Canadá, pelos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IF’s),
inicialmente nas regiões Norte e Norte do País, posteriormente propagando-se
pela demais regiões brasileiras. O Programa Mulheres Mil visa promover a
formação educacional, profissional e cidadã de mulheres pobres em situação
de maior vulnerabilidade; criando condições para o aumento do potencial
produtivo destas mulheres, melhorando suas condições de vida, de sua família
e da comunidade em que está inserida.
No início de 2014, O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome(MDS) e o Ministério da Educação(MEC) firmaram parceria para integrar
o Programa Mulheres Mil ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria(PRONATEC/BSM).

2.3. OBJETIVOS
2.3.1 Objetivo Geral:

● Promover a capacitação de pessoas que possam atuar na higienização
dos serviços de saúde, contribuindo para correta limpeza e desinfecção
destes ambientes relacionados à saúde, velando pela saúde ambiental,
noções de biossegurança e primeiros socorros dos usuários das
instituições de saúde.
2.3.2 Objetivos Específicos:

● Realizar higienização adequada do ambiente de saúde de acordo com a
legislação vigente e com os procedimentos das instituições;
● Evitar a disseminação e transferência de microrganismos nos ambientes
de saúde priorizando a segurança dos pacientes e dos profissionais que
atuam nestes serviços;
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● Relacionar os diversos conceitos de saúde mental, do trabalhador,
noções de biossegurança e primeiros socorros, a fim de formar com
qualidade e racionalidade os profissionais envolvidos.

3 CONCEPÇÃO CURRICULAR
3.1. METODOLOGIA
O currículo do curso foi organizado de modo a promover o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, tendo como foco a
aprendizagem significativa dos alunos. O Programa Mulheres Mil utiliza
Metodologia Específica de Acesso, Permanência e Êxito privilegiando os temas
transversais para a formação cidadã, elencados a seguir: elevação da
autoestima, saúde, direitos e deveres da mulher, comportamento sustentável,
cooperativismo,

inclusão

digital,

empreendedorismo

e

responsabilidade

ambiental, promovendo a inclusão produtiva, a mobilidade no mercado de
trabalho e o pleno exercício da cidadania. O currículo estrutura-se em três
pilares: educação, cidadania e desenvolvimento sustentável e busca possibilitar
o acesso, com exclusividade, de mulheres historicamente em situação de
pobreza e vulnerabilidade à educação profissional e tecnológica.
Serão desenvolvidas atividades de um simulacro do ambiente
profissional, contextualizando-se os conhecimentos dos docentes com os
conhecimentos prévios das alunas e as aulas teóricas em sala de aula.
Contempla-se na perspectiva interacional do curso, a história de vida das
alunas, o cuidado e respeito aos ritmos de aprendizagens diferenciados, com
intervenções contínuas na aprendizagem e nas dificuldades detectadas dos
conteúdos ministrados. Estão previstas visitas técnicas aos ambientes de
saúde para as alunas conhecerem a realidade local e o modus operandi da
higienização destas unidades de saúde.
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3.2 MATRIZ CURRICULAR

Eixos

Formação Geral

Módulos/disciplina
s
Acolhimento
Institucional
Relações
Interpessoais.

e

Total da Carga Horária do Eixo Geral
Agentes de risco
num ambiente
assistencial à saúde

20 H

Formação
Mínima Exigida
Graduação em
Psicologia,
Sociologia,
Serviço Social,
Pedagogia e/ou
Filosofia.

20 H
40 H

Graduação em
Enfermagem .

40 H

Graduação em
Enfermagem .

Equipamentos de
Proteção
Individual(EPI’S)

40 H

Graduação em
Enfermagem .

Higienização de
Estabelecimentos
Assistenciais à
saúde

60H

Graduação em
Enfermagem.

40H

Graduação em
Enfermagem.

Estabelecimentos
de Saúde

Eixo
Profissionalizan
te

Carga Horária
(Relógio)

Equipamentos
usados para a
limpeza de
estabelecimento de
saúde.
Total da carga Horária
Profissionalizante

220 H

Total Carga horária do Curso

240 H

3.3 PLANOS DE DISCIPLINAS

COMPONENTE CURRICULAR: Acolhimento Institucional e Relações
Interpessoais
CARGA HORÁRIA: 20h
EMENTA:
Relações interpessoais: motivação, autoconhecimento, heteroconhecimento,
socialização e comunicação. Ética e cidadania: valores, ética, moral, cultura e
mudança social.
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REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros curriculares nacionais: Ética. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CANO, Betuel. Ética: a arte de viver. A alegria de não estar só. Vol. 2. São
Paulo:Paulinas, 2001.
CHIAVENATTO, Idalberto. Recursos Humanos. Editora Atlas, 1989.
DIB, Cláudio Zaki. Relações Humanas (você e os outros) Volume 1, 12ª ed.
Contagem,
SENAC/ARMG, 1986.
MARTINELLI, Marilu. Conversando sobre educação em valores humanos. São
Paulo:Petrópolis, 1999.
VALLS. Álvaro L. M. O que é ética? Editora Brasiliense. Coleção Primeiros
Passos – Nº177. 1994.
VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
COMPONENTE CURRICULAR: Agentes de risco num ambiente assistencial à
saúde
CARGA HORÁRIA: 40h
EMENTA
Agentes de Risco à saúde. Agentes biológicos, físicos e químicos. Patógenos.
Técnicas de eliminação de agentes patógenos.
REFERÊNCIAS
ANVISA.
Portaria
nº
930/MS
de
27
de
agosto
de
1992.
Disponível em http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/930_92.htm. Acesso em 20
de dezembro de 2011.
ANVISA. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de
saúde.
2ª
edição.
Distrito
Federal,
1994.
Disponível
em
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/processamento_artigos.pdf .Acesso
em 19 de dezembro de 2011.
ANVISA.
Segurança
no
ambiente
hospitalar,
2009.
Disponível
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_hosp.pdf.
Acesso em 01 de janeiro de 201
COMPONENTE CURRICULAR: Estabelecimentos de saúde
CARGA HORÁRIA: 40 H
EMENTA:
O ambiente como reservatório de organismos patógenos. Posto de Saúde. Centro
de Saúde/Unidade Básica de Saúde. Policlínica. Hospital Geral. Hospital
Especializado. Unidade Mista. Pronto Socorro Geral. Pronto Socorro
Especializado. Consultório Isolado. Unidade Móvel Fluvial. Clínica Especializada/
Amb. Especializado. Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia.
Unidade Móvel Terrestre. Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na Área de
Urgência e Emergência. Farmácia. Unidade de Vigilância em Saúde. Cooperativa.
Centro de Parto Normal Isolado. Hospital /Dia- Isolado. Central de Regulação de
Serviços de Saúde. Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN. Secretaria de
Saúde.
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COMPONENTE CURRICULAR: Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)
CARGA HORÁRIA: 40h
EMENTA:
Riscos ambientais. Falhas quanto às obrigações do uso de EPI’S. Principais
equipamentos de proteção individual.
REFERÊNCIAS
BARBOSA, Eduardo Coelho. Testando os EPIs. Revista Proteção. São PauloSP. outubro, 1995. P.60-61.
SÊCCO, I. A. O.; GUTIERREZ, P. R. Acidentes de trabalho e riscos
ocupacionais em Hospital Escola Pública: estudo das notificações. IN:
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 53, 2001, Curitiba.//Anais
Curitiba: Associação Brasileira de Enfermagem, 2001.
TALHAFERRO et. al. Adesão ao uso dos equipamentos de proteção
individual pela enfermagem. Revista Ciências Médicas, Campinas, 17( 3-6):
157-166, maio/dez., 2008. Acesso em 23/08/09.
COMPONENTE CURRICULAR: Higienização de estabelecimentos
assistenciais à saúde
CARGA HORÁRIA: 60h
EMENTA:
Higienização concorrente e terminal. Técnica de dois baldes. Artigos e
superfícies. Procedimentos sequenciais de artigos e superfícies hospitalares.
Métodos de limpeza. Limpeza concorrente. Limpeza terminal. Procedimentos
(cci-sm, 2006). Método de descontaminação. Método de desinfecção.
Princípios ativos usados como desinfetantes. Enxágue. Secagem.
Esterilização. Higienização de ambientes específicos. Unidade de
processamento da roupa de serviços de saúde. Gerenciamento dos resíduos
de serviços de saúde (rss).
REFERÊNCIAS
ASSAD, C.; COSTA, G.; BAHIA, S. R. Manual de higienização de
estabelecimentos de saúde e gestão de seus resíduos. Rio de janeiro,
2001.
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Processamento de roupas
em serviços de saúde: prevenção e controle de riscos / Agência Nacional
de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2009.
CCI-SMS. Limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de
saúde.
Disponível
em
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/comissao/desin/m-pdf/m-limpdesinfec-superficie.pdf. Acesso em 19 de dezembro de 2011.
COMPONENTE CURRICULAR: Equipamentos usados para limpeza de
estabelecimentos de saúde
CARGA HORÁRIA: 40h
EMENTA:
Equipamentos e materiais. Máquinas lavadoras. Aspiradores de pó e líquidos.
Enceradeiras. Conjunto MOP. Rodos. Panos para limpeza. Escadas. Placas de
sinalização. Carro funcional. Carro para transporte de resíduos. Áreas de
higienização.
REFERÊNCIAS
HGU. Manual de higiene e limpeza hospitalar: Comissão de controle e
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infecção
hospitalar.
Disponível
emhttp://www.unic.br/hgu/p_hgu/ccih/Novo%20manual%20de%20
limpeza
%202007.pdf. Acesso em 18 de dezembro de 2011.
KALIL, E. M.; COSTA, A. J. F. Desinfecção e esterilização. Acta Ortop. Bras.
Vol. 4, 1994. OUZA, A. C. S.; PEREIRA, M. S.; RODRIGUES, M. A. V.
Descontaminação prévia de materiais médico-cirurgicos: estudo da
eficácia de desinfetantes químicos e agua e sabão.Rev. Latino-americana de
enfermagem. Ribeirão Preto nº3. P. 95-105, 1998. Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v6n3/13896.pdf. Acesso em 20 de dezembro de
2011.
4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação será parte integrante do processo ensino/aprendizagem.
Requer preparo técnico e observação dos profissionais envolvidos, numa
dinâmica interativa, ao longo de toda a duração do curso, visando à
participação e produtividade de cada aluno. O processo avaliativo compreende
a obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, visando
o aprimoramento dos trabalhos.
O aluno do curso FIC deve ser avaliados continuamente em momentos
individuais e coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades
cognitivas e técnicas. Serão utilizados para a avaliação: mapa da vida, a
observação individual, em grupo, provas, trabalhos, atividades experimentais,
portfólios e outros instrumentos que o docente julgar necessário. O aluno
deverá ter resultado ao final da avaliação nas disciplinas de 60 pontos e
frequência de 75% apurada por disciplina.
O sistema de notação delimita-se de 0 a 100 pontos, em cada disciplina,
o professor poderá ministrar no mínimo 02(dois) instrumentos variados de
avaliação. Nenhum destes instrumentos poderá exceder o valor de 60 pontos.
Fica facultado ao professor utilizará vários instrumentos de avaliação,
respeitando-se o total máximo de 100 pontos na somatória dos citados
instrumentos.
Caso o aluno não tenha desempenho adequado nas atividades práticas
individuais e coletivas o professor da disciplina deverá fazer relatório das
situações pedagógicas que evidenciem a situação de não aprendizagem e
junto com a Coordenação do Pronatec e Equipe Pedagógica e professores do
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curso, promoverão ações possíveis de recuperação do aluno, no entanto,
recomenda-se que esta prática seja realizada paralela às aulas e as
intervenções relatadas ao supervisor pedagógico e orientador do Pronatec para
acompanharem a evolução do aluno.

5. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
 Sala de aula contendo 32 cadeiras estilo universitárias e um projetor de
mídia, quadro branco pincéis para quadro branco.


Laboratórios de Química para atividades práticas de higienização.



Biblioteca para pesquisa de temáticas pertinentes ao curso.



Laboratórios de Informática para pesquisa e elaboração de plano de
higienização semanal.



Materiais de consumo necessários:

Item

Descrição

Quantidade para 32 alunos

01

Luvas descartáveis de látex(verdes e
amarelas)

64 unidades

02

Tocas descartáveis -TNT

64 unidades

03

Flanelas

40 Unidades

04

Óculos descartáveis

40 unidades

05

Máscaras com 04 camadas

64 unidades

06

Papel toalha

07

Sabonete Líquido

05 unidades

08

Esponja Dupla Face

20 unidades

09

Sacos de lixo- 100 l – cor azul

02 pctes

10

Sacos de lixo- 100 l – cor branca

02 pctes

11

Fechos de sacos de lixo

02 pctes

12

Avental plásticos

40 unidades

13

Rodo de 35 cm cabo de alumínio

05 unidades

14

Balde 11 l

05 unidades

15

Detergentes

16

Álcool Gel 70% - 4,5 kg

17

Desinfetantes

05 pctes

06 L
01
06 L
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6. CERTIFICAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de RondôniaCampus Porto Velho Calama ficará responsável pela certificação em nível de
Formação Inicial e Continuada com Carga Horária de 240 horas.

