
CURSO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Período de realização: 28/09/2021 a 25/11/2021.  
Horário: das 19 às 21 horas. 
Carga horária: 45 h (30 h de aulas síncronas + 15 h de atividades assíncronas). 
Local: curso a distância (Google Meet para as aulas síncronas; Google Forms para atividades 
assíncronas). 
Vagas: 235 (disponibilizadas à comunidade UNIFESP e ao público externo, preenchidas por 
ordem de inscrição).  

Objetivos  
- Difundir e discutir conhecimentos, experiências, boas práticas, dispositivos legais e atualizações 
concernentes ao gerenciamento de resíduos gerados em estabelecimentos de serviços de saúde. 
- Capacitar trabalhadoras, trabalhadores e estudantes do setor de saúde e/ou da área de gestão 
ambiental 

Justificativa 
Os Campi Baixada Santista, Diadema, São José dos Campos e São Paulo da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP) são classificados como estabelecimentos de serviços de saúde, pois, em suas 
dependências, são realizadas atividades relacionadas com a atenção à saúde humana e/ou animal. 
Consequentemente, tais campi da UNIFESP se constituem geradores de resíduos de serviços de saúde 
(RSS). 

Conforme Resolução da Diretoria Colegiada n° 222/2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), e Norma Regulamentadora n° 32, compete às instituições geradoras de RSS, entre outras 
atribuições, promover a capacitação e o treinamento, inicial e continuamente, para o pessoal envolvido 
no gerenciamento de resíduos. 
 

Método 
Curso inteiramente a distância, que se servirá de aulas analítico-expositivas e debates para a 
abordagem dos conteúdos. Apresentações e discussões serão realizadas em plataforma online (Google 
Meet). A estrutura do curso está expressa a seguir:  
 

 



 
 
Atividades síncronas (15 aulas, das 19 às 21 horas): frequência contabilizada por meio de 
lista de presença, em cada aula. 
 

Atividades assíncronas (14 questionários + avaliação do curso pelos estudantes): para 
a 1ª até a 14ª aulas, ao final de cada encontro, será disponibilizada uma tarefa que conterá 5 
questões; a 15ª atividade consistirá no preenchimento de formulário de avaliação do curso. Cada 
atividade terá carga horária de 1 h, totalizando 15 h.  
 

Para que sejam aprovados no curso, os estudantes deverão alcançar frequência 
mínima de 80%, ou seja, precisarão ter 36 horas de atividades realizadas (aulas e 
tarefas assíncronas).  
 

Coordenadores: Cássio Giovanni, Fernanda Justi, Marcus Vinícius Carvalho Arantes e Thaysa 
Paschoalin. 
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COMUNICADOS IMPORTANTES: 1) O número de protocolo gerado no ato da sua inscrição é 
suficiente para confirmá-la. 2) Tendo em vista a gratuidade do curso e o número limitado de 
vagas (235), pedimos que efetue sua inscrição somente se tiver disposição e disponibilidade 
para participar. Ao realizar sua inscrição e desistir, você preencherá uma vaga e impedirá que 
outra pessoa interessada participe do curso. Portanto, seja consciente ao fazer sua inscrição. 3) 
Inscritos que abandonarem o curso sem justificativa plausível poderão, a critério da 
coordenação, ficar impedidos de participar de outros cursos e eventos do DGA, respeitando-se 
as regras da PROEC-UNIFESP. 4) Inscritos que abandonaram o curso da turma de 2020 sem 
justificativa poderão ser contatados, para que apresentem explicações sobre sua desistência e 
sua motivação para participar da oferta atual. 5) O curso se iniciará no dia 28 de setembro. 
Nesta data, os(as) inscritos(as) receberão uma notificação por e-mail, na qual haverá 
orientações para acesso à sala virtual. 

 


