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NOTA INFORMATIVA ESPP-CFRH Nº 01/2021 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE PRESENCIAIS 

 
 
O Diretor da ESPP-CFRH, no uso de suas atribuições e:  
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a rotina de avaliação, implementação e 
certificação dos projetos de EPS das unidades da SESA;  
 
CONSIDERANDO o Regimento Interno da ESPP, de 22 de novembro de 2017, 
alterado pela Resolução SESA nº 1.013/2017, Seção I, Art. 15, item II, que estabelece 
à Divisão de Ensino Superior a análise, aprovação e acompanhamento dos projetos 
de cursos e capacitações encaminhados pelas áreas técnicas da SESA e Regionais 
de Saúde;  
 
CONSIDERANDO a Nota Técnica da ESPP-CFRH nº 01/2020, que define e 
caracteriza as modalidades de ensino promovidas pela ESPP-CFRH;  
 
CONSIDERANDO a Nota Técnica da ESPP-CFRH nº 02/2020, que estabelece o fluxo 
de encaminhamento, análise, implementação e certificação dos Projetos de Educação 
Permanente em Saúde (EPS) das Unidades da Secretaria da Saúde do Estado do 
Paraná (SESA) pela Escola de Saúde Pública do Paraná e do Centro Formador de 
Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha (ESPP-CFRH);  
 
CONSIDERANDO o contexto de pandemia vivenciado pelo surgimento do novo 
coronavírus SARS-CoV-2; 
 
ORIENTA que: 
 

I. As ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) – Cursos ou 
Eventos Técnicos/Científicos - sejam realizadas preferencialmente de 
maneira remota. 
 

II. Na impossibilidade de realização da ação de EPS de maneira remota, 
a Unidade Proponente deverá elaborar e enviar junto ao Projeto de EPS 
um Plano de Contingência para prevenção e controle de riscos 
relacionados à COVID-19. 
 
O Plano de Contingência deverá seguir as determinações do Decreto 
Estadual n° 4230/2020 e da Resolução SESA nº 632/2020, bem como de 
outras que vierem a alterá-los, que dispõem sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19. Minimamente, o 
Plano de Contingência deverá prever que: 
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a. o local deve assegurar condições para o distanciamento físico mínimo de 1,5 

metro entre pessoas, em todas as direções (9 m²/pessoa), considerando 
participantes e instrutores/docentes/palestrantes; 

 
b. a capacidade de pessoas no local deve ser definida pela coordenação do 

Curso e/ou Evento Técnico/Científico de forma a garantir o distanciamento 
exigido e de forma a não ultrapassar 50% do total; 

 
c. todos os participantes devem obrigatoriamente usar máscara, conforme Lei 

Estadual nº 20.189, de 28 de abril de 2020; 
 

d. o local deve ser mantido constantemente arejado, o uso do ar-condicionado 
deve ser evitado, contudo, caso seja imprescindível, o aparelho deve ser 
mantido com seus componentes limpos e com a manutenção preventiva em 
dia, sob responsabilidade de um profissional habilitado, adotando estratégias 
que garantam maior renovação do ar e maior frequência na limpeza dos 
componentes; 

 
e. os dispensadores de álcool gel 70% para higienização das mãos devem 

estar disponíveis no local, em condições de fácil acesso e mantidos 
constantemente abastecidos; 

 
f. em nenhum local do evento deve ser permitida a formação de pontos de 

aglomeração. 
 
 
III. Não serão aceitos para apreciação Projetos de EPS a serem realizados na 

modalidade presencial sem a descrição do Plano de Contingência 
enquanto perdurar a condição de emergência ocasionada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2. 
 

IV. Caso no período previsto para a realização do Curso ou Evento 
Técnico/Científico as medidas restritivas tornem-se mais severas e 
inviabilizem a modalidade presencial, tal ação de EPS deverá ser 
suspensa e nova data agendada.  
 

 
Curitiba, 28 de abril de 2021. 
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