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ESCOLA SESI CAMPINAS 

CURSO: CUIDADOR DE IDOSOS 

 

O curso de Cuidador de Idosos da Escola SESI Campinas possui 

uma carga horária de 80 horas/aulas ideal para você que pretende iniciar ou 

que já atua com o público da melhor idade. Com temas atuais, o curso irá 

promover conhecimentos teóricos/práticos que irá habilitar o profissional a 

atuar no mercado de trabalho, prestando um atendimento humanizado à 

pessoa idosa com os cuidados preventivos, higiene, entretenimento e entre 

outros. Confira a grade curricular completo do nosso curso: 

 

Grade Curricular: 

 

Envelhecimento e saúde; Legislação e modalidades de atendimento ao idoso; 

Reconhecendo o idoso frágil; Alterações da memória, demência, depressão e 

incapacidade cognitiva; Problemas de marcha e quedas e instabilidade 

postural; Imobilidade, incontinência esfincteriana e problemas de comunicação; 

Doenças mais comuns; Sinais de alerta e principais urgências; Facilitando o 

autocuidado; Cuidados com medicamentos; Alimentação e distúrbios da 

deglutição; Resgatando a história do idoso e seus anseios; Violência e maus 

tratos; O idoso no fim da vida; Cuidando de quem cuida; Covid-19 (histórico, 

grupo de risco e formas de transmissão, principais sinais e sintomas, medidas 

de prevenção, cuidadores de idoso na prática); Prática (Aplicação dos cuidados 

com os idosos). 

 

Local da oferta do curso: 

O curso de Cuidador de Idosos é promovido pela Escola SESI 

Campinas, que fica situada na Rua Geraldo Ney, nº662 St Campinas - Goiânia 

Go. 

 

https://maps.google.com/maps/search/Col%C3%A9gio%20SESI%20Campinas/@-16.67250355043641,-49.29608324729739,17z?hl=pt-BR
https://maps.google.com/maps/search/Col%C3%A9gio%20SESI%20Campinas/@-16.67250355043641,-49.29608324729739,17z?hl=pt-BR
https://maps.google.com/maps/search/Col%C3%A9gio%20SESI%20Campinas/@-16.67250355043641,-49.29608324729739,17z?hl=pt-BR
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Sobre a matrícula 

 

Matrículas presencialmente na Escola SESI Campinas munidos com 

os segui seguintes documentos (xerox e original). 

✓ RG 
✓ CPF 
✓ Comprovante de Endereço (conta de água, energia, telefone ou 

Detran) dos últimos 3 meses 
✓ CTPS para trabalhadores da indústria 

 

 

Início do curso 

 

Turma 01 - Aulas 2ª, 4ª e 6ª - início em 09/08/2021 

Turma 02 - Aulas aos sábados – início em 07/08/2021 

 

 

 

 

Para maiores informações 

 

Ícaro Castro 
Analista Pedagógico 

 

62 3236 9100 - Telefone Geral 
62 3236 9111 - WhatsApp 

icarocastro.sesi@sistemafieg.org.br 
 

 

wa.me/556232369111

