
 

                                                         

 
RETIFICAÇÃO Nº 2 DO EDITAL ESPP/CFRH Nº 11/2021   

PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES DOS MÓDULOS TEÓRICOS E ORIENTAÇÕES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

 
O DIRETOR DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANA, no uso de suas atribuições, resolve retificar o Edital ESPP/CFRH Nº11/2021, 
conforme discriminado: 
 
- Inclusão do ANEXO 1. 

 
ANEXO 1 

 
CRONOGRAMA PARA ENTREGA E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM PELO(A)S DOCENTES DOS CONTEÚDOS TEÓRICOS DO CURSO 

DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA - SESA/ESPP1 

 

M
Ó

D
U

L
O

 

ÁREA DE 
CONHECIMENT

O 
CONTEÚDO THT* Pacote de Atividades de ensino-aprendizagem Data de entrega 

Data aula síncrona 
 (remota) 

I 

O Exercício 
Profissional do 

Enfermeiro 
Obstetra sob a 

óptica da Gestão 
em Cuidados e 

Políticas em 
Saúde 

 

Ética e Legislação 
em Enfermagem 
Obstétrica e 
Neonatal: 
perspectivas e 
desafios. 

12h 

 - Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

21/10/2021 
06/11/2021 

Sábado – Manhã 
(08h às 12h) 

Políticas Públicas 
em Saúde da 
Mulher. 

12h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

22/10/2021 
19/11/2021 

Sexta – Noite 
(18h às 22h) 

 
1 Cronograma sujeito a alterações 



 

                                                         

 

Regionalização e 
Governança da 
Rede de Atenção à 
Saúde e Linha de 
Cuidado Materno 
Infantil. 

12h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

05/11/2021 
03/12/2021 

Sexta – Tarde 
(14h às 18h) 

Gestão do Cuidado 
em Serviços               
Obstétricos. 

14h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares); 

- Elaboração de um Estudo de Caso transversal aos conteúdos que compõem o 
módulo, por meio de atividade Fórum de Discussão. 

18/11/2021 
04/12/2021 

Sábado – Tarde 
(14h às 18h) 

II 

Assistência 
de Enfermagem 
em Ginecologia 

 

Consulta do(a) 
Enfermeiro(a) em 
Ginecologia 

12h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

02/12/2021 
18/12/2021 

Sábado – Tarde 
(14h às 18h) 

Direitos Sexuais e 
Reprodutivos 

14h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares); 

- Elaboração de um Estudo de Caso transversal aos conteúdos que compõem o 
módulo, por meio de atividade Fórum de Discussão. 

03/02/2022 
19/02/2022 

Sábado – Manhã 
(08h às 12h) 

III 

 Assistência de 
Enfermagem no 

Pré-Natal 
 
 

Assistência de Pré-
Natal de risco habitual 

16h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 06 aulas gravadas de 30 minutos cada; 

- 02 aulas síncrona com 4h de duração cada; 
- 04 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 

- 01 questionário com 20 questões de múltipla escolha com 05 alternativas e 
feedback positivo e negativo (10 questões relacionadas às aulas gravadas e 10 

questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

17/02/2022 

05/03/2022 
Sábado – Manhã 

(08h às 12h) 

18/03/2022 
Sexta – Tarde 
(14h às 18h) 



 

                                                         

 

Assistência de Pré-
Natal de alto risco 

18h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 06 aulas gravadas de 30 minutos cada; 

- 02 aulas síncrona com 4h de duração cada; 
- 04 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 

- 01 questionário com 20 questões de múltipla escolha com 05 alternativas e 
feedback positivo e negativo (10 questões relacionadas às aulas gravadas e 10 

questões aos textos de leitura/vídeos complementares); 
- Elaboração de um Estudo de Caso transversal aos conteúdos que compõem o 

módulo, por meio de atividade Fórum de Discussão. 

03/03/2022 

19/03/2022 
Sábado – Manhã 

(08h às 12h) 

08/04/2022 
Sexta – Tarde 
(14h às 18h) 

IV 

Assistência de 
Enfermagem à 

mulher durante o 
Trabalho de 

Parto e Parto 
 
 

Fisiologia do trabalho 
de parto e parto. 

12h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

14/04/2022 
30/04/2022 

Sábado – Manhã 
(08h às 12h) 

Cuidados de 
Enfermagem 
Obstétrica durante o 
trabalho de parto e 
parto 

12h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

14/04/2022 
13/05/2022 

Sexta – Noite 
(18h às 22h) 

Métodos não 
farmacológicos de 
alívio da dor. 

12h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

29/04/2022 
27/05/2022 

Sexta – Tarde 
(14h às 18h) 

Emergências 
obstétricas 

14h 

- Plano de aula da disciplina de acordo com modelo da ESPP; 
- 04 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 03 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 04 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões aos textos de leitura/vídeos complementares); 

- Elaboração de um Estudo de Caso transversal aos conteúdos que compõem o 
módulo, por meio de atividade Fórum de Discussão. 

12/05/2022 
28/05/2022 

Sábado – Tarde 
(14h às 18h) 



 

                                                         

 

V 

 
Assistência de 

Enfermagem no 
Puerpério 

 

Cuidados de 
Enfermagem 
Obstétrica no 
Puerpério Fisiológico 

16h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 06 aulas gravadas de 30 minutos cada; 

- 02 aulas síncrona com 4h de duração cada; 
- 04 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 

- 01 questionário com 20 questões de múltipla escolha com 05 alternativas e 
feedback positivo e negativo (10 questões relacionadas às aulas gravadas e 10 

questões aos textos de leitura/vídeos complementares). 

09/06/2022 

24/06/2022 
Sexta – Tarde 
(14h às 18h) 

25/06/2022 
Sábado – Tarde 

(14h às 18h) 

Cuidados de 
Enfermagem 
Obstétrica no 
Puerpério Patológico 

18h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 06 aulas gravadas de 30 minutos cada; 

- 02 aulas síncrona com 4h de duração cada; 
- 04 textos de leitura e/ou vídeos de acesso livre complementar(es); 

- 01 questionário com 20 questões de múltipla escolha com 05 alternativas e 
feedback positivo e negativo (10 questões relacionadas às aulas gravadas e 10 

questões aos textos de leitura/vídeos complementares); 
- Elaboração de um Estudo de Caso transversal aos conteúdos que compõem o 

módulo, por meio de atividade Fórum de Discussão. 

23/06/2022 

08/07/022 
Sexta – Tarde 
(14h às 18h) 

09/07/2022 
Sábado – Tarde 

(14h às 18h) 

VI 

Assistência de 
Enfermagem ao 
Recém-nascido 

 

Cuidado de 
Enfermagem 
Obstétrica ao recém-
nascido de risco 
habitual. 

8h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 02 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 2h de duração; 

- 01 texto de leitura ou vídeo de acesso livre complementar; 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 05 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões ao texto de leitura ou vídeo complementar). 

21/07/2022 
05/08/2022 

Sexta – Noite 
(18h às 22h) 

Cuidados de 
Enfermagem 
Obstétrica ao recém-
nascido de alto risco. 

10h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 02 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 2h de duração; 

- 01 texto de leitura ou vídeo de acesso livre complementar; 
- 01 questionário com 10 questões de múltipla escolha com 05 alternativas e 

feedback positivo e negativo (05 questões relacionadas às aulas gravadas e 05 
questões ao texto de leitura ou vídeo complementar); 

- Elaboração de um Estudo de Caso transversal aos conteúdos que compõem o 
módulo, por meio de atividade Fórum de Discussão. 

22/07/2022 
06/08/2022 

Sábado – Tarde 
(14h às 18h) 

VI
I 

Metodologia 
Científica e 
Projeto de 

Intervenção 
 

Fundamentos da 
Metodologia Científica 

4h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 02 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 2h de duração; 

- 01 texto de leitura complementar. 

25/03/2022 
09/04/2022 

Sábado – Tarde 
(14h às 16h) 

Métodos e técnicas de 
pesquisa 

8h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 02 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 4h de duração; 

- 01 texto de leitura complementar. 

27/05/2022 
11/06/2022 

Sábado – Tarde 
(14h às 18h) 



 

                                                         

 
Comunicação científica 
e Normas para 
elaboração do Projeto 
de Intervenção 

4h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 02 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 2h de duração. 

- 01 texto de leitura complementar. 

07/07/2022 
22/07/2022 

Sexta – Noite 
(18h às 20h) 

Definição de tema e 
Desenvolvimento do 
Projeto de Intervenção 

4h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 02 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 2h de duração. 

- 01 texto de leitura complementar. 

08/07/2022 

23/07/2022 
Sábado – Manhã 

(08h às 10h) 
 

Interprofissionalidade e 
competências 
colaborativas 
aplicadas ao Projeto 
de Intervenção (PI) 

4h 

- Plano de aula da disciplina; 
- 02 aulas gravadas de 30 minutos cada; 
- 01 aula síncrona com 2h de duração. 

- 01 texto de leitura complementar. 

08/07/2022 
23/07/2022 

Sábado – Tarde 
(14h às 16h) 

  INDICAÇÃO DO(A)S ORIENTADORE(A)S PELA COORDENAÇÃO DO CURSO 05/08/2022 

 
 

Curitiba, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

Edevar Daniel 
Diretor ESPP-CFRH 

 


