
 
Aperfeiçoamento em Psicopatologias e Estruturas Clinicas Turma  

CURSO DE EXTENSÃO PROFISSÕES DA SAÚDE FRENTE À PANDEMIA:  
CARREIRAS E PERSPECTIVAS – TELEPRESENCIAL 

 

PROGRAMA DETALHADO DO CURSO 
 

 

PROGRAMA MÓDULO CARGA-
HORÁRIA 

EMENTA ASSUNTOS DATAS HORÁRIO 
 

DOCENTE 

 
  

Panorama 
geral 

MÓDULO I 

 

 

2h Compreender os impactos micro e 
macroestruturais da pandemia na saúde e na 
sociedade como um todo, que obrigaram a 
população a pensar estratégias de 
sobrevivência para a humanidade. 
 

• Apresentação da proposta metodológica;  

• Dinâmica de integração;  

• O futuro das profissões da saúde no contexto da 
COVID-19: desafios e perspectivas. 

 
 

04/10 

 
 

Das 18h às 
20h 

 
 

Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO II 2h Compreender a organização do Programa, 
que possibilita o fortalecimento e a melhoria 
da qualidade do atendimento da atenção 
básica no SUS, integrando Educação 
Permanente em Saúde (EPS) e apoio 
assistencial por meio de ferramentas e 
Tecnologias da Informação e Comunicação. 
 

• Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes: o início 
de uma ferramenta valiosa. 

 
 
 

06/10 

 
 
 

Das 18h às 
20h 

 
 
 

Fabiane Ribeiro 
Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO III 2h Compreender as principais estratégias a nível 
federal e estadual para a reorganização das 
ações de saúde no contexto da COVID-19 . 
 

• O Ministério da Saúde e a Portaria nº 467 de 2020; 

• A reinvenção do fazer em saúde: o Guia Orientador 
para Teleconsulta do estado da Bahia. 
 

 
11/10 

 
Das 18h às 

20h 

 
Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO IV 2h Compreender a principal estratégia 
elaborada pelo Conselho Federal de 
Enfermagem para a garantia das ações de 
saúde da categoria no contexto da pandemia 
e as possibilidades de atuação da 
enfermagem com a Telessaúde.  
 

• A resolução COFEN Nº 634/2020 e as possibilidades 
da enfermagem na Telessaúde e Teleconsultoria 

 
 

13/10 

 
 

Das 18h às  
20h 

 
 

Fabiane Ribeiro 
Giovanna De Carli Lopes 

O futuro das 
profissões da 

saúde 

MÓDULO V 2h Compreender como se deu a reorganização 
da assistência de enfermagem no contexto 
da pandemia e quais as perspectivas para o 
futuro. 
 

• A assistência de enfermagem frente à COVID-19  
 

18/10 

 
Das 18h às 

20h 

 
Desirée Carvalho 

Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO VI 2h Compreender como se deu a reorganização 
da assistência médica no contexto da 
pandemia tanto na atenção básica quanto na 
atenção hospitalar e quais as perspectivas 
para o futuro. 
 

• O atendimento médico durante a pandemia do 
coronavírus: da atenção primária à terciária 

 
 

20/10 

 
 

Das 18h às 
20h 

 
 

McArthur Alexander 
Cledja Oliveira 

Giovanna De Carli Lopes 



 
Metodologia: o curso será ministrado pela Plataforma de Aprendizagem AVA – EAD BAHIANA e contará com aulas expositivas-dialogadas mediadas por tecnologia (encontros telepresenciais pelo 
zoom), com a utilização de Metodologias Ativas e a participação protagonista do(a) aluno(a). Desse modo, os principais recursos utilizados serão: exposição teórica dialógica, trocas de vivências e 
experiências, debates e prendizagem baseada em problemas. 

 

MÓDULO VII 2h Compreender como tem se dado a 
assistência de enfermagem ao parto 
domiciliar e as possibilidades de atuação da 
enfermeira obstetra dentro dos serviços e 
em equipes de parto domiciliar. 
 

• A assistência ao parto no contexto da COVID-19: as 
possibilidades de atuação da enfermeira obstetra 

 
 

25/10 

 
 

Das 18h às 
20h 

 
 

Ariana de Souza dos Santos 
Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO VIII 2h Compreender como tem se dado a 
assistência odontológica no contexto da 
pandemia e as possibilidades de atuação do 
profissional odontólogo(a). 
 

• A odontologia frente à COVID-19  
 

27/10 

 
 

Das 18h às 
20h 

 
Priscila Hayne  
Sarah Bahiana 

Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO IX 2h Compreender como tem se dado a 
assistência em fisioterapia no contexto da 
pandemia e as possibilidades de atuação do 
profissional fisioterapeuta. 
 

• A fisioterapia frente à COVID-19  
 

03/11 

 
 

Das 18h às 
20h 

 
 

Natália Clavelin Machado 
Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO X 2h Compreender como tem se dado a 
assistência de saúde do serviço social no 
contexto da pandemia e as possibilidades de 
atuação do profissional assistente social. 
 

• O serviço social frente à COVID-19  
 

08/11 

 
 

Das 18h às 
20h 

 
Aislan Araújo 

Laísa Nascimento 
Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO XI 2h Compreender como tem se dado a 
assistência psicológica no contexto da 
pandemia e as possibilidades de atuação do 
profissional psicólogo(a). 
 

• A psicologia frente à COVID-19  
 

10/11 

 
 

Das 18h às 
20h 

 
 

Kátia Rodrigues da Silva 
Giovanna De Carli Lopes 

O futuro da 
pesquisa, do 
ensino e da 
sociedade 

MÓDULO XII 2h Compreender como tem se dado a 
reorganização das pesquisas científicas em 
saúde no contexto da pandemia e suas 
possibilidades metodológicas para o futuro. 
 

• As pesquisas em saúde no contexto da pandemia  
 

17/11 

 
 

Das 18h às 
20h 

 
Liliane Bittencourt 

Indira Ramos Gomes 
Giovanna De Carli Lopes 

 

MÓDULO XIII 2h Compreender como tem se dado a educação 
no Ensino Superior no contexto da pandemia 
e seus desafios, potências e estratégias de 
(sobre)vivência. 
 

• O Ensino Superior no contexto da pandemia: a 
tecnologia formatando os rumos da educação 
universitária 

 
22/11 

 
Das 18h às 

20h 

 
Karine Santana 

Aniele Berenguer 
Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO IV 2h Compreender como tem ocorrido os 
processos seletivos de residência, 
especialização e mestrado em tempos de 
pandemia. 
 

• As pós-graduações em saúde no contexto da 
pandemia: a reinvenção dos processos seletivos e 
dos cursos de especialização e mestrado 

 
24/11 

 
Das 18h às 

20h 

 
Thaíse Ricardo 
Juliana Mota 

Giovanna De Carli Lopes 

MÓDULO XV 2h Dialogar sobre as possibilidades de atuação 
profissional levando em conta as 
reconfigurações nos âmbitos do ensino, do 
trabalho, das relações e da vida e debater 
sobre as possíveis formas de viver no mundo 
pós-pandemia. 
 

• As vacinas, as novas tecnologias e a sociedade 
brasileira pós-pandemia: o que esperar? Avaliação 
final e feedbacks 

 
 
 

29/11 

 
 
 

Das 18h às 
20h 

 
 
 

Giovanna De Carli Lopes 



EQUIPE DOCENTE 
 

COORDENAÇÃO  CURRÍCULO RESUMIDO 

Giovanna De Carli Lopes  

Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), mestrado em Enfermagem pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutorado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), especialista em Enfermagem Obstétrica (UNISINOS) e especialista em Educação Permanente em Saúde – 
ênfase em Saúde Coletiva (UFRGS). Atualmente é docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio da Bahia, pesquisadora do 
Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Saúde (NEGRAS/UFBA) e do ITAN – poéticas da imagem: outras grafias, narrativas insurgentes (ITAN/UFBA). 
Além disso, também coordena a pesquisa científica vinculada à UFBA: “Iniquidades raciais no percurso da atenção ao parto: experiências de 
mulheres do pré-natal ao nascimento”, inserida no campo da Antropologia da Saúde, e ganhou recentemente uma bolsa para cursar o 
“Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos”, Curso de Aperfeiçoamento ofertado pelo  Afro-Latin American Reserach Instituteda, da 
Universidade de Harvard. 
 

DOCENTE CURRÍCULO RESUMIDO 

Aislan da Silva Araújo 

Graduado em Serviço Social pelo Centro Universitário Metodista IPA. Atua como Assistente Social na área Socioeducativa. Trabalha pautado na 
perspectiva da garantia dos direitos das crianças e adolescentes em conflito com a lei e que estão cumprindo Medida Socioeducativa na cidade 
de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Acompanha os jovens e a suas famílias buscando restabelecer ou consolidar os vínculos familiares e articula 
a instituição com os recursos da comunidade de origem dos jovens. 

 

Aniele Berenguer 

Graduanda de Psicologia pela UFBA, Pesquisadora (PIBIC) no estudo das heterogeneidades raciais, Membra do NEGRAS (Núcleo de Estudos em 
Gênero, Raça e Saúde), Embaixadora da região nordeste da Brazil Conference nos Estados Unidos e embaixadora brasileira do G(irl)s 20/ Fora: 
Network for Change no Japão. Co-fundadora do Coletivo Antirrracista “Eu Não Me Esquivo”. 

 

Ariana de Souza Rodrigues dos Santos 

Enfermeira formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), especialista em Obstetrícia pela Universidade do Estado do Rio de janeiro 
(UERJ), especialista em Saúde da Família pela UERJ, e especialista em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos pela Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ). Mestre em Saúde Coletiva (IMS/UERJ). Atualmente é enfermeira da Policlínica Piquet Carneiro da UERJ e enfermeira obstetra do 
projeto Sankofa Atendimento Gestacional, realizando acompanhamento gestacional e atendendo partos domiciliares. 
 

Cledja Oliveira da Silva 

Nasceu em Maceió e reside em Salvador desde 2005. Médica formada pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, com 
residência médica em Clínica Médica pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Exerce suas atividades profissionais no sistema único 
de saúde há 18 anos, com atuação nas áreas coordenação em enfermaria de clínica médica no Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos 
e unidades de saúde sob gestão das Obras Sociais Irmã Dulce. 
 

Desirée dos Santos Carvalho 

Possui graduação em Enfermagem pela Universidade do Vale do Itajaí (2005), graduação em Licenciatura em Enfermagem pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (2009), Especialização em Gestão Criativa e Inovação em Saúde pela Universidade da Serra Gaúcha (2009), 
Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde pela Universidade Federal do Pampa em parceria com a FIOCRUZ (2012) e 
Mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2010). Cursando o Doutorado no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. 
Trabalhadora do SUS. Atualmente tem vínculo de emprego com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), instituição do Ministério da Saúde localizada 
em Porto Alegre/RS, atuando como Enfermeira de Família no Serviço de Saúde Comunitária e como Professora na Escola GHC. Pesquisadora 
Convidada do Centro de Inovação em Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde - CIGETS da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência 



em saúde coletiva, engajada na defesa e consolidação do SUS, principalmente nas seguintes áreas: atenção básica, saúde da família, gestão do 
trabalho e da educação na saúde, planejamento e dimensionamento da força de trabalho em saúde e participação social em saúde. 
 

Fabiane Elizabetha de Moraes Ribeiro 

Enfermeira Sanitarista com experiência em Atenção Básica nas cidades de Florianópolis (REMULTISF-UFSC) e Porto Alegre (ESP-RS), desenvolvidas 
durante o período de residência em Saúde da Família/Atenção Básica/Saúde Coletiva. Mestre em Ensino na Saúde pela UFCSPA. Possui vivência 
docente e de Educação Permanente em Saúde. Atualmente é enfermeira teleconsultora para profissionais da Atenção Primária à Saúde do Brasil 
no Telessaúde – núcleo Rio Grande do Sul (UFRGS/MS). Mestranda em Investigación en Ciencias de la Salud na Universidad de Jaén 
(UJAEN/Espanha) e Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo (USP). 
 

Indira Ramos Gomes 

Nutricionista graduada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestra em Alimentos, Nutrição e Saúde pela mesma universidade (PPGANS-
UFBA) e especialista em Saúde da Família, na modalidade residência pela Escola de Saúde Pública da Bahia Professor Jorge Novis. Integra o Núcleo 
de Estudos e Pesquisa em Alimentação e Cultura – NEPAC. Atualmente é Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do CNPq – Nível 
B do projeto “Qualificação do cuidado a pessoas com sobrepeso e obesidade no âmbito da Atenção Básica”. 
 

Juliana Santos Mota 

Enfermeira formada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), Pós-Graduada em Enfermagem em Pediatria e Neonatologia 
(EBMSP) e em Enfermagem do Trabalho (UNIFACS). Atualmente atua como residente em Enfermagem Obstétrica pela UFBA. 
 

Karine de Souza Oliveira Santana 

Pesquisadora e docente de Saúde Coletiva. Sanitarista, médica veterinária, mestra pelo Programa de Pós-Graduação Ciência Animal nos Trópicos, 
doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde, todos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Integrante do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde (NEGRAS) em Salvador (BA). 
 

Kátia Rodrigues da Silva 

Psicóloga graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), atualmente é psicóloga residente em saúde da família e comunidade 
pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis e atua em consultório particular na modalidade virtual. Foi psicóloga do Programa de Proteção à 
Criança e Adolescente Ameaçados de Morte do Rio Grande do Sul (PPCAAM-RS), e do CAPS infantil nos municípios de Viamão-RS e Novo 
Hamburgo-RS. Conta com 10 anos de experiência nas políticas públicas de saúde mental voltadas para a infância e adolescência, uso abusivo de 
álcool e outras drogas e atenção a crises, tendo experiência também em atendimentos clínicos individuais. 
 

Laísa Santos do Nascimento 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia. Atua como Assistente Social na Associação Obras Sociais Irmã Dulce no município 
de Salvador, com um trabalho focado na perspectiva da efetivação dos direitos preconizado pela política de saúde e de seguridade social com 
vistas a redução das iniquidades em saúde. Acompanhamento dos pacientes e familiares do serviço de Oncologia, a partir de uma atuação multi 
e interdisciplinar para condução do tratamento oncológico que ultrapasse a barreira biomédica. 
 

Liliane de Jesus Bittencourt 

Professora Adjunta da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva 
(ISC) da UFBA. Mestra em Saúde Materno Infantil pelo Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). Vice-coordenadora do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde (NEGRAS) em Salvador (BA). 
 

McArthur Alexander Barrow 

Médico formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Especialista em Medicina de Família e Comunidade 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS-POA). Atualmente é Médico no Programa Mais Médicos, com atuação clínica em 
unidade de Atenção Básica de Saúde na cidade de Porto Alegre/RS. 
 

Natália Clavelin Machado 

Fisioterapeuta graduada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e atualmente pós-graduanda em Osteopatia no Instituto brasileiro de Osteopatia. Atua na área de terapia manual, 
treinamento funcional, pilates e atendimento em domicílio, além de atuar em consultório particular. 
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Priscila Hayne de Andrade 

Bacharela em Saúde e Cirurgiã-Dentista graduada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), pós-graduanda em Reabilitação Oral (CEBEO). 
Possui cursos de pós-graduação nas áreas de Dentística e Odontologia Estética. Atua na rede privada em clínicas e consultório nas áreas de 
Prótese e Estética Dental. 
 

Sarah Ianê Carvalho Bahiana 

Graduada em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestranda em Odontologia e Saúde também pela UFBA. Atualmente, 
atuando na Odontologia privada. 
 

Thaíse Mara dos Santos Ricardo 

Nutricionista graduada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB). Atualmente mestranda em Alimentos, Nutrição e Saúde pela UFBA e pesquisadora, tendo realizado diversos processos seletivos 
no contexto da pandemia. Possui experiência em atendimento ambulatorial (HUPES e clínica privada) e atuou como preceptora de estágio no 
Centro de Estudos e Atendimento Dietoterápico da Universidade do Estado da Bahia (CEAD-UNEB). 
 


