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LEAN APLICADO ÀS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS)

IFG/CÂMPUS VALPARAÍSO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Valparaíso, faz

saber, pela presente Chamada Pública, que estarão abertas no período de 26 à 30 de Outubro de

2020 as inscrições para a AÇÃO DE EXTENSÃO: Lean aplicado às Infecções Relacionadas à

Assistência à Saúde (IRAS) – oferecidos aos candidatos da comunidade externa do IFG.

1. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES

1.1 Serão disponibilizadas um total de 30 vagas para a Ação de Extensão Lean aplicado às Infecções

Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), que tem por objetivo capacitar trabalhadores atuantes

em instituições hospitalares para prevenção e controle de Infecções Relacionadas à Assistência à

Saúde (IRAS) utilizando a metodologia Lean Healthcare, sendo destinada ao seguinte público:

profissionais de qualquer área de formação que trabalham em instituições hospitalares. 

1.2 Os interessados na Ação de Extensão devem se cadastrar por meio do endereço eletrônico

https://forms.gle/iJPDqVHrg1pqpCX98 no período de 26 à 30 de Outubro de 2020 para realizar a

inscrição para o processo de sorteio das vagas e anexar cópia digital dos seguintes documentos:

I. Carteira de identidade;

II. CPF;

III. Comprovante de endereço com CEP;

IV. Carteira de trabalho ou comprovante de que trabalha atualmente em instituição hospitalar.

§ 1º. O candidato que não anexar os documentos relacionados estará automaticamente eliminado do

processo seletivo.

1.3 Serão realizadas matrículas na Ação de Extensão de acordo com o número de vagas

estabelecidas, conforme quadro abaixo.

AÇÃO DE EXTENSÃO
TOTAL DE VAGAS

PARA MATRÍCULA

Lean aplicado às Infecções

Relacionadas à Assistência à Saúde

(IRAS)

30

2. DA SELEÇÃO

2.1. A seleção para matrícula consiste no sorteio dos candidatos inscritos para a referida Ação de

Extensão de acordo com o número de vagas disponíveis para matrícula. Os 30 primeiros sorteados

terão direito a realizarem sua matrícula na Ação de Extensão.



2.2. No mesmo sorteio, será composta uma lista de espera com até 15 candidatos. Os candidatos da

lista de espera serão convocados para matrícula após a desistência ou desclassificação dos

candidatos aprovados para matrícula em primeira chamada, de acordo com a ordem de sorteio.

2.3. O sorteio será realizado no dia 03 de Novembro de 2020 às 15h por vídeo conferência (link

estará disponível na página do curso no site do IFG Campus Valparaíso – www.ifg.edu.br/valparaiso).

Para realização do sorteio deverão estar presentes um representante da Gerência de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão (GEPEX) e um representante do Departamento de Áreas Acadêmicas, ambos

do IFG Valparaíso. Todos os interessados estão convidados para acompanhar o sorteio.

2.4. Estarão aptos a participar do sorteio das vagas os candidatos que anexaram os documentos

solicitados no item 1.2.

2.5. A lista dos candidatos sorteados aptos à matricula e a lista de espera serão divulgadas no site do

IFG Câmpus Valparaíso (www.ifg.edu.br/valparaiso) dia 5 de Novembro de 2020.

2.5.1. Para melhor distribuir as vagas e evitar que muitos candidatos matriculados sejam funcionários

de uma mesma instituição, serão aceitos no máximo três alunos aptos para matrícula pertencentes a

uma mesma instituição hospitalar.

3. DAS MATRÍCULAS

3.1. As matrículas serão realizadas após a manifestação de confirmação de interesse na vaga por e-

mail por parte dos sorteados. A organização desta Ação de Extensão enviará um e-mail aos

sorteados e a resposta afirmativa de que se interessa pela vaga será a efetivação da matrícula.

3.2 O prazo limite para manifestar a confirmação de interesse na vaga será até entre os dias 6 e 10

de Novembro de 2020.

3.3. Ao efetuar sua matrícula na Ação de Extensão do IFG/Câmpus Valparaíso o estudante não

poderá trancá-la.

3.4. Caso os sorteados na 1ª chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª chamada será

publicada no dia 11 de Novembro de 2020 e os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 12 e

13 de Novembro de 2020, conforme item 3.1.

4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. O estudante matriculado que não comparecer no primeiro encontro síncrono da Ação de

Extensão deverá apresentar justificativa e esta será analisada pelo proponente do curso, caso

contrário terá sua matrícula cancelada e para sua vaga será chamado o próximo da lista de espera.

4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições

estabelecidas pelo IFG/Câmpus Valparaíso nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu

representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.

4.3. O IFG/Câmpus Valparaíso não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por

motivos alheios à sua responsabilidade ou por falhas técnicas nos sistemas eletrônicos para

inscrição.

4.4. É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição e

matrícula.

4.5. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas

nesta Chamada Pública ou que contenham informações falsas.

4.6. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão entrar em contato com

a GEPEX do IFG/Câmpus Valparaíso.



4.7. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência de

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Valparaíso, para o qual só cabem

recursos das suas decisões junto à Direção Geral do IFG deste câmpus.

5. CRONOGRAMA

CÂMPUS IFG PERÍODO ATIVIDADES

Valparaíso

Publicação do edital 19 de Outubro de 2020

Período de inscrições 26 à 30 de Outubro de 2020

Sorteio das vagas 03 de Novembro de 2020

Análise de documentos dos candidatos sorteados

para realização da matrícula e composição da

lista de espera

04 Novembro de 2020

Divulgação dos candidatos sorteados aptos à

matrícula (1ª chamada) e lista de espera

05 de Novembro de 2019

Período de matrícula – 1ª chamada 06 à 10 de Novembro de 2020

Convocação dos candidatos da lista de espera

aptos à matrícula – 2ª chamada

11 de Novembro de 2020

Período de matrícula – 2ª chamada 12 à 13 de Novembro de 2020

1º encontro síncrono 14 de Novembro de 2020, das 9 às 11h

2º encontro síncrono 28 de Novembro de 2020, das 9 às 11h

3º encontro síncrono 12 de Dezembro de 2020, das 9 às 11h

Envio do trabalho final 21 de Dezembro de 2020

O Cronograma poderá sofrer alterações.

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA

IFG/CÂMPUS VALPARAÍSO

Avenida Saia Velha, Km 6, BR-040, s/n - Parque Esplanada V, Valparaíso de Goiás - GO, 72876-

601 - Telefone: (61) 3615-9200

Ação de Extensão Lean aplicado às Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde

(IRAS)

Proponente/Coordenação Fabio Francisco da Silva

Área de conhecimento Processos operacionais

Carga horária 35h

Modalidade Ensino remoto com encontros síncronos

Número de vagas 30

Público alvo Profissionais de qualquer área de formação e atuantes em

instituições hospitalares

Requisitos mínimos Profissionais que concluíram o ensino médio e que trabalham em

instituições hospitalares

Data de início 14 de Novembro de 2020

Data de término 21 de Dezembro de 2020

Perfil da Ação de Extensão Esta Ação de Extensão consiste na ministração de um curso sobre

Lean aplicado às Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde

(IRAS) e é indicada para profissionais atuantes em instituições

hospitalares com interesse em tornar mais eficientes os processos

operacionais no local onde atuam. A capacitação será realizada

nos meses de Novembro e Dezembro de 2020 por meio da

formação de 1 turma de até 30 alunos.



Objetivos Capacitar profissionais de qualquer área atuantes em instituições

hospitalares para possibilitar a prevenção e o controle de infecções

relacionadas à assistência à saúde utilizando a metodologia Lean

Healthcare.

Metodologia Serão realizados 3 encontros síncronos de 2 horas cada para

capacitação teórica e realização de oficinas práticas. Aulas

assíncronas estarão disponíveis na página web do curso para que

os alunos possam assistí-las antes ou após os encontros

síncronos. No final do terceiro encontro síncrono, os alunos serão

desafiados a estudarem um problema real em relação às IRAS

enfrentado pela empresa em que trabalham.

Cada problema poderá ser investigado por um grupo de até 3

alunos. Os princípios e ferramentas Lean apresentadas nos

encontros síncronos e no nos materiais assíncronos deverão ser

aplicadas para melhorar o processo operacional estudado. Durante

a investigação do problema, o proponente da ação de extensão

estará disponível nos dias de sexta-feira para orientar os alunos na

abordagem do problema. Após um período de realização das

atividades práticas, os alunos deverão postar seu projeto final na

página web do curso.

Matriz curricular prevista - O problema das IRAS nas instituições de saúde;

- Conceito de Lean Healthcare;

- Lean Manufacturing:

-- 5 Princípios Lean;

-- Fluxo de valor;

-- 8 Desperdícios;

- Exemplos de aplicação do Lean Healthcare;

- Identificação de problemas em IRAS;

- Ferramentas Lean:

-- Relatório A3;

-- VOC - Voice of customer;

-- VSM – Value stream mapping;

-- Diagrama de Pareto;

-- 5 Porquês;

-- Ishikawa;

-- Brainstorming;

-- Matriz de Prioridades;

-- 5W2H;

-Desenvolvimento de projeto Lean aplicado em IRAS.

Critérios de avaliação e

certificação

O aluno receberá certificado caso obtenha frequência em pelo

menos 2 encontros síncronos por completo e tenha projeto final

aprovado pelo proponente da Ação de Extensão.

Valparaíso de Goiás, 14 de Outubro de 2020.

(assinado eletronicamente)

GEPEX
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