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curso, “O primeiro bloco de 14 turmas atingirá 19 municípios, 

sendo 13 polos e 05 satélites: Teotonio Vilela, Campo Alegre, 

Anadia (com Boca da Mata), São Miguel dos Campos, Maceió 

(com 02 turmas), Craíbas, Palmeira dos Índios (com Estrela de 

Alagoas), São Sebastião, Matriz de Camaragibe (com Porto 

Calvo), Maragogi (com Japaratinga), Piaçabuçu (com Feliz 

Deserto), Marechal Deodoro e Jequiá da Praia (com Roteiro)”.

A coordenadora Linda Brito disse ainda, que esse curso é 
 Curso de Qualificação de Agentes de Combate a financiado com recursos do Ministério da Saúde e tem a parceria 
Endemias da Escola Técnica de Saúde Valéria Hora, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado, 
Etsal/Uncisal iniciou suas atividades em 1º julho e vai O COSEMS, responsável pelo levantamento das demandas 

qualificar 1980 agentes nos 102 municípios alagoanos. O curso de municipais.
400h e duração de 6 meses será divido em 55 turmas sediadas em Quem pode participar
cidades-polo, com até 36 alunos por turma. Os alunos do curso são profissionais contratados pelo SUS em 

A proposta do curso é desenvolver a necessidade de uma visão seus municípios, que estão atuando diretamente com o controle de 
integral na atenção à saúde dos indivíduos e comunidades de seus endemias e tem ensino fundamental completo.
municípios e fortalecer, através de planejamento e organização do Para participarem do curso é preciso que a Secretaria 
serviço de controle de endemias, as ações da Vigilância em Saúde Municipal de Saúde contate o CONSEMS a fim de apresentar a 
e da Atenção Primária à Saúde. demanda de seu município à Etsal/Uncisal para que possa ser 

Segundo Linda Sabá Pereira de Brito, coordenadora geral do incluída no cronograma de abertura das turmas.

Atividades foram iniciadas nesta sexta-feira (1º) de julho e 
vão qualificar 1.980 agentes nos 102 municípios alagoanos

ETSAL capacita instrutores do Curso Técnico em Radiologia
A Escola Técnica de Saúde Profa. Valéria 

Hora, Etsal/Uncisal, realizou de 16 a 18 de junho 
a capacitação pedagógica dos instrutores do 
Curso Técnico em Radiologia. Foram 
capacitados 20 instrutores, que vão assumir suas 
turmas a partir do 2º semestre de 2016, atendendo 
aos municípios de Maceió, Arapiraca, Rio Largo e 
Marechal Deodoro.

Segundo  Waleska Maria de Souza Pereira, 
Coordenadora Geral do Curso Técnico em Radiologia da Etsal, , o 
método de aperfeiçoamento da pratica pedagógica ensinados aos 
instrutores irá capacitá-los a interferir positivamente no processo 
ensino-aprendizagem, para obtenção de melhores resultados no 
aproveitamento dos alunos durante o curso técnico.
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promovidas pela Escola 

Técnica de Saúde Professora 

Valéria Hora (Etsal), unidade 

de ensino da Universidade 

Estadual de Ciências da Saúde 

de Alagoas (Uncisal) estão 

presentes em todo o território 

alagoano.

No curso de Atualização em 

Sala de Vacinas, que está 

presente em 102 municípios,  

até o final do ano serão 

capacitados 900 enfermeiros. 

A  Etsal/Uncisal realizou na 
quarta-feira, 1º de junho, as 
matriculas da oitava turma de 
agentes Comunitarios de Saúde, na 
cidade de Penedo distante 167 Km 
da capital Maceió.

A ação faz parte da segunda 
etapa do projeto de formação 
inicial do agente comunitário de 
saúde e atenderá aos servidores 
inseridos no Sistema Único de 
Saúde (SUS), que atuam nas 
cidades de Penedo e Piaçabuçu.

O curso tem carga horária de 
400 horas e terá 20 turmas 
distribuídas em 20 cidades-polo 
atendendo cerca de 60 Municípios. 

Etsal/Uncisal capacita 
900 enfermeiros 

Nova turma de Agente 
Comunitário de Saúde
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