
 
 
 
 
 
 

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA COPEIRA HOSPITALAR – SOBRAL/CEARÁ 
 

1. OBJETIVO 

• Treinar e capacitar copeiras hospitalares que atuam nas áreas de Unidades de Alimentação e 

Nutrição, Lactários e Bancos de Leite Humano de serviços hospitalares e ambulatoriais. 

 

2. PÚBLICO ALVO: 

Copeiro hospitalar e pessoas com nível médio com interesse na área. 

 

3. NÚMERO DE VAGAS: 

25 vagas/ por turma.  

 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO: 

R$ 500,00 Público externo 

R$ 400,00 Funcionários ISGH 

 

5. HORÁRIO DO CURSO: 

Aulas teóricas (32hs): 08:00 às 12:00 e de 14:00 as 18:00 aos sábados. 

Aulas práticas (48hs): 07 às 19 h (plantão diurno). 

 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente. 

• Ética profissional. 

• Dietas orais e Dietas hospitalares. 

• Dietas enterais. 

• Fórmulas infantis. 

• Disfagia e Consistências de dietas. 

• Boa Práticas de manipulação e distribuição de dietas orais e enterais. 

• Boas práticas na manipulação de leite materno. 

• Segurança do Trabalho. 

• Normas e rotinas. 



7. METODOLOGIA 

 O I Curso de Treinamento e Capacitação para copeiros hospitalares”, será dividido em 

duas etapas. A primeira ocorrerá aos sábados, em turma de 25 vagas, com 08 horas de aulas, 

totalizando uma carga horária de 32 horas. A segunda etapa será como aula prática nas dependências 

do serviço de nutrição, divididos em 04 plantões de 12h/diárias, totalizando uma carga horária de 48h 

(escala será montada em acordo com a turma). Ao final do curso será emitido certificado de 

participação do curso devidamente reconhecido pelo MEC. Será coordenado pela gerente de nutrição 

do Hospital Regional Norte/ISGH, sendo ministrado por nutricionistas e do ISGH e convidados.

 Os funcionários do ISGH terão desconto de 20% no valor total do curso e no valor de R$ 500 

para profissionais de outras instituições, sendo parcelados em até 18 vezes no cartão pelo 

PAGSEGURO. 

 O curso será modular, ocorrendo em turmas aos sábados, onde será evidenciado um bloco de 

unidades de atuação com metodologia teórica e prática. 

 A avaliação do aprendizado adquirido durante o curso será realizada através da aplicação de 

um teste com questões que abordam o conteúdo no início e final do curso. 

 O Centro de Estudos do ISGH emitirá os certificados de conclusão do curso, tendo direito ao 

certificado o participante que obtiver no mínimo 75% de presença nas aulas e realizar avaliação ao 

final de cada módulo. 

 

 

 

 

 



8. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO CONTEÚDO CARGA 
HORÁRIA 

07/04/18 
1º MÓDULO 

•Gestão de qualidade e segurança do paciente. 

•Ética profissional. 

•Noções básicas sobre nutrição. 

•Lactário e Fórmulas infantis. 

8 HORAS 

14/04/2018 
2º MÓDULO 

•Dietas orais e dietas hospitalares. 

•Dietas enterais. 

•Disfagia e Consistências de dietas. 

8 HORAS 

21/04/2018 
3º MÓDULO 

 

• Boa Práticas de manipulação e distribuição de dietas orais e 

enterais: 

- Segurança alimentar. 

- Higiene pessoal, ambiental, equipamentos e utensílios. 

- Estrutura, aquisição, recebimento, manipulação/envase, distribuição 

de dietas orais e enterais. 

8 HORAS 

28/04/2018 
4º MÓDULO 

 

• Boas práticas na manipulação de leite materno. 

• Segurança do Trabalho. 

• Normas e rotinas. 

8 HORAS 

30/04/2018 A 
31/05/2018 

AULAS 
PRÁTICAS 

•Acompanhamento e desenvolvimento de atividades realizadas pelos 

copeiros nas dependências do serviço de nutrição, divididos em 04 

plantões de 12 h/diárias. 

48 HORAS 

TOTAL 80 HORAS 

 
 
9.MINISTRANTES 

 
• Alan Ochotorena - Administrador de Empresas graduado pela Universidade Estadual do 

Ceará - UECE (2008) e especializações em Pós-graduação MBA em: Marketing Estratégico 

pela Universidade Estácio do Ceará (2009); Gestão da Qualidade em Ambientes 

Hospitalares pela Escola de Saúde Pública do Ceará (2015) e Gestão da Saúde e 

Administração Hospitalar pela Universidade Estácio do Ceará (2015). Gerente 

Administrativo no Hospital Regional Norte (Sobral-CE) – ISGH. 

 

• Loíse Elena Zanin - Fonoaudióloga graduada pela Universidade de Araraquara - SP (2002). 

Mestre em Saúde da Família com ênfase em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela 



Universidade Federal do Ceará (UFC). Especialista em Motricidade Orofacial pelo 

Conselho Federal de Fonoaudiologia desde 2006, Especialização em Motricidade Orofacial 

pela Universidade de Ribeirão Preto - SP, Especialização em Gestão da Qualidade em 

Ambientes Hospitalares pela Escola de Saúde Pública - CE, Especialização em 

Fonoaudiologia Neo- Pediátrica pela Escola Superior da Amazônia - AM e Aperfeiçoamento 

em Voz e Oncologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(SP) - USP. Coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Regional Norte - 

Sobral-CE - ISGH.  

 

• Mayara Carvalho Costa – Nutricionista graduada pela Universidade de Federal do Piauí - 

UFPI, Especialista em Nutrição Clínica, Fitoterápica e Esportiva pelo Centro Universitário 

UNINTA, Nutricionista do Hospital Regional Norte – ISGH. 

 

 
• Patricia Narguis Grun – Nutricionista graduada pela Universidade de Fortaleza- UNIFOR, 

Especialista em Gestão da Qualidade em Serviços Hospitalares pela Escola se Saúde Pública 

do Ceará- ESP/CE, mestranda pelo programa de Pós- Graduação em Ciências da Saúde pela 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará- UFC, e Gerente de Nutrição do 

Hospital Regional Norte – ISGH. 
 

• Sabrina Becker – Enfermeira graduada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2010). 
Especialista em Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (2014). Assessora da Qualidade do Hospital Regional Norte – ISGH. 

 

• Samara Maria Pereira de Andrade – Nutricionista graduada pela Universidade Federal do 
Piauí (2009). Coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Regional Norte - ISGH. 

 

 

 
10. INFORMAÇÕES: 

 

• O início das aulas está condicionado ao fechamento da turma, caso a turma não feche as datas 

serão reprogramadas.  

• Se a nova data do curso não for de interesse do aluno 90% do valor pago poderá ser devolvido, 

desde de que o aluno se manifeste no máximo 48 horas após a publicação no site das novas 

datas. 

• Caso não haja alterações no cronograma e o participante desista de participar do curso não 

haverá devolução dos valores pagos. 

• Será coordenado pela Coordenadoria de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa, sendo 

ministrado por profissionais do ISGH e convidados com expertise na área. 

• Será emitido certificado de participação do curso ao participante que obtiver no mínimo 75% 

de presença nas aulas.  

• Os pagamentos poderão ser realizados via PAGSEGURO, onde poderá ser parcelado.  

• As inscrições do curso estarão abertas para o público interno e externo do ISGH e serão 



realizadas através do site: www.isgh.org.br. 

• Para maiores informações ficamos ao dispor nos seguintes contatos: 

isghcursosec@gmail.com e/ou pelo número (85) 3195-2767. 

 


