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CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIOS 

 

COORDENAÇÃO 

Etelcia Moraes Molinaro 

Sílvio Valle 

Joel Majerowicz (CECAL) 

 

OBJETIVOS 

Capacitar profissionais a utilizar técnicas de Biossegurança em biotérios de criação e 

experimentação animal e desenvolver o interesse pela aplicação de boas normas de 

segurança laboratorial. 

 

DESCRIÇÃO 

O curso é organizado em vários temas que possibilitarão ao profissional desenvolver suas 

atividades nas ciências de animais de laboratório, implementando e aplicando novas 

tecnologias na área de biossegurança em biotérios. 

Os temas abordados no curso encontram-se divididos em diversos eixos na Criação e 
Experimentação Animal, tais como: 
Primeiros Socorros, Prevenção e Combate a Incêndio; Qualidade; Equipamentos e 
Técnicas de Contenção Biológica; Desinfetantes e Gerenciamento de Resíduos 
Biológicos; Segurança Química e biológica; Enfermidades Ocupacionais Causadas por 
Agentes Biológicos; Bioética e Legislação. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga horária diária: 8h; 
Carga horária total: 40h; 
Freqüência mínima: 75%. 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Freqüência mínima de 75%; 
Nota mínima para aprovação no curso: 6,0. 
 

PÚBLICO 

Profissionais de Nível Médio ou Superior que exerçam atividades em biotérios de criação 

e experimentação animal em instituições públicas e privadas. 

Estudantes e egressos de cursos técnicos de laboratório ou cursos correlatos. 
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VAGAS 

20 (vinte). 

 

REGIME E DURAÇÃO 

De 15 a 19 de outubro, em período integral, durante 5 (cinco) dias, com carga horária total 

de 40 horas. 

 

INSCRIÇÃO 

20 de agosto a 18 de setembro de 2018, pela internet ou pessoalmente na Secretaria 

Escolar da EPSJV mediante o preenchimento da ficha de inscrição acompanhada da 

documentação requerida. 

 

SELEÇÃO 

A partir da análise da documentação fornecida pelo candidato. Resultado da seleção: dia 
25 de setembro de 2018. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Ficha de inscrição preenchida; 
 Carta de apresentação da instituição (se funcionário); 
 Cópia da carteira de identidade 
 Cópia do CPF 
 Cópia do certificado de conclusão do ensino médio; 
 Currículo; 
 Comprovante de residência; 
 2 (duas) fotos 3x4 recentes. 

 

FINANCIAMENTO/BOLSAS 

Não há financiamento ou bolsas. 

 

TITULAÇÃO 

Será conferido certificado de conclusão do Curso de Atualização em Biossegurança e 
Biotérios aos alunos que cumprirem 75% de frequência e que obtenham média maior ou 

igual a 6,0, oriunda dos trabalhos e seminários realizados durante o curso. 

 

 
 
 

 

 


