UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENFERMAGEM
ENC 0229 – ENFERMAGEM EM CENTRO DE MATERIAL - 1º SEM 2020
Coordenação: Profª. Drª. Vanessa de Brito Poveda
CONTRATO DIDÁTICO
A disciplina tem como objetivo instrumentalizar o aluno para julgar e decidir as práticas seguras
relacionadas ao processamento de materiais reutilizáveis na assistência à saúde, conforme Programa de
Aprendizagem (PA) da disciplina, tendo início no dia 17/02/2020 e término no dia 21/02/2020, conforme
cronograma disponível no E-disciplinas (https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=60728). As salas
onde ocorrerão as aulas teóricas estão disponíveis no cronograma.
Caberá aos alunos a eleição de um (a) representante de classe e um (a) vice o (a) qual fará a
comunicação direta com a coordenação da disciplina, sendo a coordenadora: Prof.ª Vanessa Poveda
(vbpoveda@usp.br) e Apoio: Enfª Especialista Rosely Liberatori (rosely.matos@usp.br)
A disponibilização de slides das aulas ficará a critério de cada docente.
1. ATIVIDADES DA DISCIPLINA:
1.1 Aulas teóricas: 17 a 21/02/2020 (conforme cronograma);
1.2 Visitas: 18 e 19/02/2020 (14 às 17h)
A turma de alunos será dividida em dois grupos de 20 alunos que rodiziarão realizando em um
dia uma visita na CME do HU (de maneira que todos os alunos passem por ela) e no dia seguinte, em
outra CME parceira (ICESP, HC ou Sírio Libanês).
Para as visitas nos campos, os alunos deverão ir com sapato impermeável fechado, calça
comprida, cabelos presos, unhas aparadas e avental branco. A maioria das instituições requer
ausência de adornos no ambiente de CME (brincos, pulseiras, relógios, anéis, piercing).
Fica sob responsabilidade do aluno, levar: material para anotação; cadeado para armários (HU);
crachá de identificação da EEUSP; documento de identificação (RG); lanche e Roteiro para Visita
em Centro de Material e Esterilização impresso (disponível no E-disciplinas).
As duas visitas gerarão um relatório reflexivo (individual) sobre a experiência vivenciada de
acordo com o Roteiro disponível no E-disciplinas. Esta atividade deverá ser entregue no dia
28/02/2019.
O Relatório terá peso 4 na Média Final, considerando que, serão atribuídos 2 pontos às
atividades referentes a cada visita.
1.3 Prova: 21/02/2020
A prova teórica tem peso 6 na Média Final. Após a prova haverá a discussão de dúvidas e
apresentação do gabarito (devolutiva).
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2. NOTAS E MÉDIA FINAL
As notas atribuídas às atividades avaliativas serão de 0 a 10, sendo que a cada uma delas será
atribuído um peso, como segue:
Prova teórica: peso 6 (Pt)
Relatório Reflexivo (a partir das visitas): peso 4 (V)
Média final, dada pela fórmula: 6xPt + (2xV1 + 2xV2) / 10
Será aprovado (a), com direito aos créditos correspondentes, o aluno que obtiver nota final igual
ou superior a cinco e tenha, no mínimo, 70% de frequência no módulo.
3. NORMAS PARA RECUPERAÇÃO: Estarão aptos a realizar recuperação os alunos que
apresentem nota entre 3,0 e 4,9 e frequência igual ou superior a 70%.
4. NORMAS PARA A PROVA SUBSTITUTIVA: a possibilidade da prova substitutiva será
concedida mediante a análise do motivo do impedimento do aluno de comparecer à prova, pelas
docentes responsáveis pela disciplina.
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