
Memorando nº 96/2020/SESAP - SUCA/SESAP - CRH/SESAP - SECRETARIO

Ao(À) Sr(a). Diretores dos Hospitais e Coordenações dos NEPs,

  

Assunto: CAPACITAÇÃO - ÉTICA NO TRABALHO HOSPITALAR

  

Prezados Diretores dos Hospitais e Coordenações dos NEPs,

 

Segue abaixo evento para ser divulgado entre os servidores deste setor/unidade:

 

Evento: Ética no Trabalho Hospitalar.

Dia: 05/10/2020

Horário: a partir das 16h30

Local: PLATAFORMA ON LINE 

Público alvo:

Profissionais de Saúde da Rede estadual e municipais.

Organização: Subcoordenadoria de Capacitação de Recursos Humanos da SESAP/RN (SUCA),

As inscrições dos servidores indicados pelos NEPs, devem ser preenchidas via formulário google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY9s6eW-J-
CPi6voavvtrIyqwY0hbWMXkmjlBfUzO6aopPzQ/viewform?usp=sf_link

 

Prazo de inscrição: 02/10/2020 – sexta feira ou até completar o total de vagas – 260 vagas.

É importante que os participantes preencham com atenção todos os campos da inscrição, em prazo
determinado, para que seja possível o envio do link para participação da aula, o que deve ocorrer até as 12h
do dia 05/10, data que inicia a capacitação. O link de acesso as aulas, será enviado por email a cada
participante. É preciso que o email informado esteja correto e seja de acesso do participante.

Programação:

16:30 Abertura – Mediação – Larissa Araújo Monteiro- Graduada em Nutrição (UFRN), Pós Graduanda em
Saúde Pública (UFRN/NESC),Subcoordenadora de Capacitação de Recursos Humanos da SESAP/RN
(SUCA), Coordenadora CIES Estadual.



16:45 Palestra da profa Cecília Nogueira Valença - Doutora em enfermagem pelo programa de pós-
graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PGENF/UFRN), 2013.
Coordenadora do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí
(FACISA). Professora adjunta do curso de graduação em enfermagem da FACISA. Professora do
PGENF/UFRN. Coordena o grupo de Pesquisa e Estudos em Saúde Coletiva da FACISA/UFRN. Membro do
grupo de pesquisa "Caleidoscópio da Educação em Enfermagem" do Departamento de Enfermagem/UFRN.
Membro do GT Bioética da ABRASCO. Atua nos seguintes temas: formação em saúde/enfermagem, saúde
do trabalhador, saúde coletiva, semiologia e semiotécnica em enfermagem e bioética.

Abordagens:

O que é ética?

Princípios éticos

A importância do sigilo profissional

Condutas éticas no processo de trabalho em saúde

Desafios para aplicar a Ética na Saúde

Cuidados na relação com os pacientes e suas famílias.

Utilização da Mídias Sociais X Ética.

 

Aos participantes inscritos e frequentes no dia da Capacitação, será
concedida Declaração de Participação.

 

Em caso de dúvidas, segue email para questionamentos e solicitações: sucarncapacitacoes@gmail.com

 

Atenciosamente,

 

Rayane Larissa Santos de Araújo

Subcoordenadoria de Capacitação - SUCA

Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH

Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN - SESAP

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730 - 2º andar

Centro - Natal/RN - Cep. 59025-600

Telefone: (84) 3232-2689 - 3232-2667

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA CARLA FAUSTINO DA SILVA, Coordenadora
Pedagógica, em 23/09/2020, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

mailto:sucarncapacitacoes@gmail.com
http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6918164 e
o código CRC 640F1D10.

Referência: Processo nº 00610021.001600/2020-20 SEI nº 6918164

http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

