ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:

Sistema de educação a distância presencial visando atualizar os professores do ensino
médio da área de Ciências/Biologia e cursos profissionalizantes na área da saúde.

2-Centro:

Centro de Ciências da Saúde
3- Departamento: Ciências Farmacêuticas
Antonio José 5- Fone: 2126.8511 e
6-Fax: 2126.8510
Alves
8820.8838
7- E-mail: :
leac@nlink.com.br
4- Nome (Professor Coordenador):

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):

Antonio José Alves, Doutor, leac@nlink.com.br
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

01 – Evanilson Alves Feitosa, Farmácia UFPE, evanilsonfeitosa@yahoo.com.br , Aluno
Bolsista.
02 - Luma Gomes dos Santos, FarmáciaUFPE, lumagomes_68@hotmail.com, Aluno
Bolsista.
03 - Anselmo Queiroz Alves, medicina FBVIMIP, anselmo_aqa@yahoo.com.br, Aluno
voluntário.
12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção
13- Local:

[ X] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

[ X] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

14- Período de Execução:

Departamento de Ciências Farmacêuticas
Setembro de 2009 a dezembro 2010
Escolas que apresentarem estruturas
15-Público Alvo: Professores do ensino médio da área de Ciências/Biologia e cursos profissionalizantes
na área da saúde. Alunos do ensino médio e de cursos profissionalizantes na área da saúde do
recife e região metropolitana e alunos da área de saúde da UFPE
16- Objetivos: Atualizar e reciclar Professores do ensino médio da área de Ciências/Biologia e cursos
profissionalizantes na área da saúde. São objetivos, também, a padronização, segundo critérios
técnicos, de controle de qualidade e cuidados de biossegurança recomendados internacionalmente e
pelo Ministério da Saúde, os procedimentos, os testes e as técnicas utilizadas nas práticas
laboratoriais. Difundir informações técnicas junto aos alunos do ensino médio da rede pública e de
cursos profissionalizantes na área da saúde do recife e região metropolitana e alunos da área de
saúde da UFPE.
17- Parcerias: Centro de ensino de ciências do nordeste (CECINE)

18- Resumo do projeto (até 200 palavras):

Serão oferecidos 23 cursos de treinamento da série Telelab, cada
curso será aplicado em função da necessidade de cada escola e ou professor.
A proposta pedagógica inclui vídeos e manuais técnicos. O treinando obedecerá o seguinte roteiro: é
submetido a um pré-teste; recebe o manual técnico para cada curso e terá, no máximo, 15 dias para
estudar; o treinando assiste o curso em DVD e será ministrado aula para fundamentação teórica do
aluno por 60 minutos (não serão ministradas aulas aos alunos) e finalmente é realizado o pós-teste. O
treinando é aprovado se acertar no mínimo 80% das questões e receberá certificado emitido pela
Coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Relação de
cursos que serão oferecidos: 1 e 2) Captação e Triagem Clínica de Doadores de Sangue; 3) Técnicas
para Coleta de Sangue; 4) Coleta de Sangue de doadores; 5) Preparação de Hemocomponentes; 6)
Biossegurança; 7 e 8) Imunohematologia e problemas; 9) Equipamentos; 10) Coleta de Secreções;
11) Coloração de Gram; 12) Neisseria gonorrhoeae; 13) Clamídia; 14) Sífilis; 15 e 16) Diagnóstico do
HIV e confirmatório; 17) Chagas; 18) HLTV I/II; 19) Hepatites Virais; 20) Controle de Qualidade; 21)
Tuberculose; 22) Fungos e Aids; 23) Parasitos e Aids. Participação no fórum de debates pelo orkut.
19- Palavras-chave (5):

Laboratório

Ensino a distância; Biologia

Saúde pública

20- Referências Bibliográficas:

Brasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids.
Manual da coordenação local. Série Telelab, 2007.

