
 
 

 
   

XI Encontro de Enfermagem do GHC 

OFICINAS TEMÁTICAS 

 

Objetivo geral:  Promover espaço de aprimoramento profissional, integração, sensibilização e 
reflexão das ações de Enfermagem no Grupo Hospitalar Conceição com o intuito de qualificar o 
cuidado em Enfermagem e as ações integradas entre os serviços que compõe a rede. 

Público alvo:  Profissionais de Enfermagem (enfermeiros, técnicos, auxiliares, residentes, 
acadêmicos e estagiários). 
 
Seleção: Em caso de maior número de inscritos do que de vagas, serão considerandos critérios 
de seleção respectivamente: 1) Ser trabalhador da área de enfermagem do GHC; 2) Residente de 
enfermagem do GHC; 3) Estagiário de enfermagem do GHC; 4) Trabalhador, residente e 
acadêmico da área de enfermagem de outras instituições; 5) Profissionais do GHC de outras 
áreas e que atuem em outros serviços. 

Data: 20/11/15 

Serão recebidas doações de brinquedos ou jogos infa ntis no local do evento (SESC) e 
serão distribuídas nas unidades de internação pediátrica do HCC e HCR. 
 

Programação: 

Turno  Vagas Tema Oficina Horário 

50 Atualização em Parada Cardiorrespiratória  
Juliana Gibon Neves 

08:00 – 12:00 

50 

Cuidados de Lesões de Pele 
- Atualização em Estomas - Michele Grewsmuhl 
- Prevenção das Úlceras por Pressão - Anaelí 
Brandelli Peruzzo 

08:00 – 12:00 Manhã 

45 
Imunizações 
- Calendário Básico nos Ciclos de Vida  
Raquel Barcella e Patrícia Couto Wiederkehr 

08:00 - 12:00 

50 

Registros de Enfermagem 
- Aspectos Legais - Daniel Menezes de Souza 
- SAE e Sistema de Informação do GHC - Christian 
Negeliskli 
- Segurança do Paciente Gerenciamento de Risco - 
Adriana Biondo da Silva 

13:30 – 17:30 

50 Atualização em Parada Cardiorrespiratória 
Juliana Gibon Neves 

13:30 – 17:30 

Tarde 

45 Rede de Bancos de Leite Humano 
Graziela Musskopf 

13:30 – 17:30 

 
10h – 10:30h –  Intervalo coffee-break  
15h – 15:30h – Intervalo coffee-break  
 
 
 
 



 
 

 
   

Execução: Comissão Organizadora 
Carlice F. L. Costa – HCC 
Carolina L. Schroeder – UPA 
Claúdia Steiger – HCR 
Desirée S. Carvalho – Escola GHC 
Flávia  Boabaid – HCR 
Georges Peres de Oliveira - SSC 
Margarete P. Pfitscher - HCR 
Maristela Michelon - SSC 
Michelle L. Rosa  - HF 
Silvia C. Vasconcellos - SSC 
Vanessa M. Catalan - HNSC 
Apoio Téc/Ped: João Ramos – SAEP – Gerência de Saúde Comunitária/SSC 
 
Apoio: Gestão do Trabalho, Educação e Desenvolvimento – GRH/GHC 
 
Local: SESC Campestre - Av. Protásio Alves, 6220, P orto Alegre-RS 

Carga horária : 04 horas 

Metodologia: Palestras, oficinas, debates e  exposição de trabalhos. 
 
Período de Inscrição: de 16 de outubro 11 de novemb ro de 2015  até às 18h. 

Locais para inscrições: 
Gestão do Trabalho (Francisco Trein, 596 – Centro Administrativo, 3° Andar). 
 

Divulgação dos selecionados para as Oficinas do Enc ontro de Enfermagem : a relação 
contendo os nomes dos selecionados será publicada no dia 16/11/2015, a partir das 14h, na 
GTED, na rede interna de e-mails e no mural da GTED no HNSC. 

Horas para Formação: serão lançadas as horas de formação para os alunos que concluírem o 
curso com 100% de frequência. 

 

Orientações gerais: 

• O empregado deverá ser autorizado formalmente, por seu gestor, para realizar a atividade. A 
formalização se dará pela assinatura e pelo carimbo do mesmo na Ficha de Inscrição. Ao 
formalizar a autorização, o gestor automaticamente se compromete a organizar os serviços, 
de forma que a ausência do empregado não prejudique o andamento do serviço, não gere 
banco de horas e/ou horas extras. 

•  Inscrições com dados incompletos e/ou não autorizadas não serão consideradas válidas para 
o processo de seleção. 

•  Em caso de desistência após a publicação da lista de selecionados, a GTED realizará o 
registro de acompanhamento no histórico do empregado, observando o disposto na Política de 
Avaliação e Desenvolvimento do GHC. 

•  Somente não serão registrados os casos de desistência que apresentarem justificativa por 
escrito de convocação do gestor por necessidade inadiável do serviço ou motivo de licença 
saúde ou maternidade. 



 
 

 
   

• É importante comunicar antes do início da atividade para ocorrer a substituição da vaga por 
suplentes. Empregados e gestores têm até 10 (dez) dias úteis, após o término da atividade de 
formação, para apresentar essas justificativas à GTED.  

• A frequência será verificada exclusivamente através de assinaturas em lista de presenças. 

• O empregado que estiver em férias, licença saúde ou maternidade, no período do curso, fica 
impedido de participar do mesmo. 
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