
 

EDITAL DE EXTRAORDINÁRIO DOMÍNIO DE CONTEÚDO 
 

A Presidente da Banca Examinadora de 
Extraordinário Domínio de Conteúdo, 
designada pela Portaria nº 4456/2022, de 21 de 
outubro de 2022, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o presente Edital, para 
aplicação da Avaliação de Extraordinário 
Domínio de Conteúdo a estudante Bruna 
Carolina Sousa Castro, junto ao processo 
23070.052879/2022-61, com base na 
Resolução CEPEC nº 1557R, no Regulamento 
Geral dos Cursos de Graduação (RGCG), 
conforme Resolução CEPEC nº 1557R e 
Instrução Normativa 01/2018. 

 
1. DA BANCA EXAMINADORA 

1.1. A Banca Examinadora será composta pelas professoras: 

a) Professora Doutora Dulcelene de Sousa Melo (Presidente) 

b) Professora Doutora Anaclara Ferreira Veiga Tipple (Membro 1) 

c) Professora Doutora Lillian Kelly de Oliveira Lopes (Membro 2) 

d) Professora Doutora Dra. Silvana de Lima Vieira dos Santos (Suplente) 
 
 
2. DA DISCIPLINA 

2.1 A disciplina ofertada pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), objeto deste presente processo de avaliação é intitulada: 

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. 

 
3. DAS PROVAS 

3.1 O processo avaliativo será composto por duas etapas: 

3.21 1ª Etapa: Prova escrita 

a) A aluna será avaliada pelo conteúdo integral da disciplina de Processamento de 

produtos para saúde, contido no programa/pontos em anexo. 

b) A avaliação da prova escrita será realizada de forma individual e cada membro da 

Banca Examinadora atribuirá uma nota de 0 a 10. A nota final será resultante da 

média das notas atribuídas pelos membros. 

c) A Prova escrita será realizada na Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás, no dia 25 de novembro de 2022, às 8 h com duração máxima de 

duas (02) horas. 

 
3.2.2 2º Etapa: Prova Prática 
 

a) A Prova Prática constará de arguição da aluna em situação de atuação no centro de 



material e esterilização da FEN, por 3 (três) professoras examinadoras sobre os 

conteúdos indicados no programa/pontos em anexo. 

b)  A nota final da prova prática será a média das notas atribuídas, por cada 

professora, ao  aluno, que terá variação de 0 a 10. 

c) A estudante será avaliada pelo conteúdo integral da disciplina de Processamento 

de Produtos para Saúde, contido no programa/pontos em anexo. 

d) A avaliação da prova escrita será realizada de forma individual e cada membro da 

Banca Examinadora atribuirá uma nota de 0 a 10. A nota final será resultante da 

média das notas atribuídas pelos membros. 

e) A Prova prática será realizada na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal 

de Goiás, no Centro de Material e Esterilização da FEN, no dia 25 de novembro de 

2022, às 10:30, com duração máxima de uma (01) hora. 

 
4 DA APROVAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PROVIDÊNCIAS 

4.1 Na forma do art. 102º, Inciso 3º da Resolução CEPEC nº 1557R, a nota mínima final 

para aprovação é 8,0 (oito); 

4.2 A Banca examinadora se reserva no direito de divulgar o resultado em até 3 dias 

úteis após a realização das provas. 

4.3 A Banca Examinadora anexará junto ao processo SEI o resultado da avaliação da 

estudante. 

4.4 Em caso de aprovação, será registrada no SIGAA da UFG, a nota final obtida pela 

aluna e a carga horária total da disciplina. 

4.5 Toda a documentação será juntada ao Processo nº 23070.052879/2022-61. 
 
 

Goiânia, 18 de novembro de 2022. 
 
 
 

Professora Doutora Dulcelene de Sousa Melo 
Presidente da Banca Examinadora 



PROGRAMA/PONTOS PARA A PROVA ESCRITA E PROVA PRÁTICA 
 

 
Serão propostas questões a partir da ementa e conteúdo da disciplina 
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

 
Ementa 

 
Processamento de produtos para a saúde: estrutura física, recursos materiais, métodos, 

fluxo, etapas operacionais, indicadores de qualidade, recursos humanos, gestão e logística 

do processo de trabalho, riscos ocupacionais envolvidos e medidas de biossegurança 

individual e coletiva. 

 
Conteúdo 

 
Unidade 1 – Introdução ao processamento de produtos para saúde: classificação dos 

produtos para saúde; métodos de processamento de produtos para saúde; estrutura física e 

de recursos materiais de um centro de material e esterilização; recursos humanos em CME; 

gestão dos riscos ocupacionais; política nacional de produtos para a saúde de uso único. 

Unidade 2 – Processamento de produtos para saúde: etapa da limpeza e preparo: 

métodos e técnicas de limpeza de produtos para saúde; princípios na conferência e 

montagem de caixas e pacotes cirúrgicos; princípios para o empacotamento de produtos 

para saúde; seleção de invólucros aplicados ao método de esterilização; princípios e 

técnicas de dobradura do enxoval cirúrgico. 

Unidade 3 – Processamento de produtos para saúde: etapa da esterilização e guarda: 

técnica de carregamento e descarregamento de autoclaves a vapor saturado sob pressão; 

princípios para a guarda e conservação de produtos para saúde estéreis; métodos de 

controles físicos, químicos e biológico do processo de esterilização em autoclave a vapor 

saturado sob pressão; esterilização químico-física de produtos para saúde e terceirização 

dos serviços de esterilização. 

Unidade 4 – Gestão e controle de qualidade em Centro de Material e Esterilização: 

controle de qualidade das etapas operacionais do processamento de produtos para saúde 

críticos e semicríticos; gestão do processamento. 
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