
                                           
 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE 

PÚBLICA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO (CC), 

RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA (RA) E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

(CME) 

 

  

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA – 1º SIMPÓSIO DA BAHIANA EM CENTRO 

DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

 

 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.  O 1º Simpósio da Bahiana em Centro de Material e Esterilização (CME) a ser realizado neste 

ano de 2015 com o tema, O CME no Contexto da Segurança do Paciente, tem como objetivo 

compartilhar conhecimentos e experiências com profissionais envolvidos com a segurança do 

paciente e o trabalho no CME, discutindo sobre a gestão da qualidade e do serviço, segurança dos 

processos e os aspectos microbiológicos no processamento de materiais utilizados na assistência à 

saúde, considerando os avanços ocorridos na história da esterilização com o desenvolvimento de 

novas tecnologias e estratégias de repercussão direta na segurança do paciente. Para tanto discutir-

se-á sobre temas considerados antigos e rotineiros e, de certo modo, paradoxalmente, emergentes 

em Centro de Material e Esterilização (CME), considerando a complexidade, especificidade e 

importância do referido setor no contexto hospitalar e nos demais serviços assistenciais, de acordo 

classificação da RDC Nº 15 de 2012. Abordará temáticas referentes a qualidade e a segurança do 

paciente no processamento de materiais utilizados na assistência à saúde, correlacionando com os 

aspectos microbiológicos e infecção relacionada à assistência à saúde, legislação brasileira e 

recomendações internacionais para práticas seguras em CME. 

 

2. O processo de inscrição ao que se refere este Edital será de responsabilidade dos Coordenadores 

do Curso de Especialização de Enfermagem em CC, RA e CME e as vagas serão preenchidas de 

acordo a ordem de inscrição. 

 

3. O processo de inscrição destina-se ao preenchimento de 15 vagas para estudantes matriculados 

no curso de enfermagem da Bahiana e que cursaram, obtendo aprovação no componente “Práticas 

em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização”.  

 

SOBRE O PRÓPOSITO DA MONITORIA 

 

 

1. No 1º Simpósio da Bahiana em CME, a monitoria tem o propósito de aproximar o estudante da 

organização de um evento científico, sensibilizando-o para a importância de tal atividade. 

 

2. Os monitores inscritos estarão desenvolvendo suas atividades sob a supervisão de um docente em 

apenas um dos dois turnos do dia 29 ou do dia 30 de maio de 2015, das 13:00 às 19:30 do dia 29/05; 



das 7:30 as 12:30 e das 13:30 às 19:00 horas do dia 30/05. O dia em que cada monitor estará 

escalado para desenvolver suas atividades serão definidos após seleção. 

 

3. Os monitores, sob a supervisão do docente, realizarão as seguintes atividades: recepção dos 

participantes do evento científico, realização de novas inscrições, distribuição e entrega de materiais 

e crachás aos participantes do Simpósio, apoio na organização do auditório, do local em que serão 

apresentados os pôsteres (painéis), entrega de certificados, e especialmente, participando das 

atividades e debates que serão desenvolvidas no evento. 

O estudante terá direito ao certificado de participação desde que participe da reunião para 

orientação, se apresente no dia e turno previamente acordados, cumprindo com todas as suas 

atividades. 

 

5. Para a participação neste projeto não é necessário o pagamento de taxas, porém é imprescindível 

que o estudante esteja matriculado no curso de graduação de enfermagem e tenha cursado e obtido 

aprovação no componente Práticas em CC, RA e CME. 

 

6.  A participação neste evento como monitor é de caráter voluntário, assim, o estudante não 

receberá nenhum subsidio ou reembolso para a realização das ações previstas.  

 

 

III. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

 

 

1. O período de inscrição ocorrerá de 11 a 15 de maio de 2015 na Unidade Acadêmica do Cabula. 

 

2. Os estudantes deverão preencher a ficha de inscrição e entregar na Secretaria da Pós-graduação 

do Cabula (antes da sala dos professores). 

 

3. O resultado da lista de convocados será divulgado na data de 18/05 na Unidade Acadêmica do 

Cabula e por e-mail da turma 

 

4. O não comparecimento a reunião com os Coordenadores do evento na data 22/05 às 14:00h, em 

local a ser divulgado, será considerado como desistência, oportunizando a Coordenação do evento a 

realizar nova convocação. 

 

 

 

 

Salvador, 05 de maio de 2015. 

 

 

 

 

Alexandro Tartaglia e Mary Gomes Silva                

Coordenadores do Curso de Especialização de Enfermagem em CC, RA e CME 

 

 

 

 

 

 

 


