
Disciplina conjunta entre os Programas de Pós-
Graduação em Biotecnologia e Ciências &  

Multicêntrico em Ciências Fisiológicas - CCB/UFSC 
 

Os Programas de Biotecnologia & Multicêntrico estão 
oferecendo as disciplinas conjuntas a saber: 

 
 

1) Bioética e Biossegurança (BTC410010 / BTC510008)  
2) Manejo e Ciência de animais de laboratório 
(FIS410016) 
 
 

Disciplina 1) Créditos: 2. Período: início em 22/09 e 
término em 03/10. Prof. Resp.: Dr. Mário Steindel. Local: 
MIP a definir Nº de vagas: 30 vagas   
 
Disciplina 2): Créditos: 2. Período: 17/11 a 27/11. Local: a 
definir. Profs. Resp. Dr. Alex Rafacho, Dr. Everson A Nunes 
e Drª. Cilene L Oliveira. Vagas: 20.  Pré-requisito: ter 
cursado a disciplina 1. 

Convidamos os acadêmicos dos Programas de Pós-Graduação nas áreas biomédicas do CCB e do CCS da UFSC a participarem das disciplinas. Alunos 
que elegerem cursar apenas a disciplina 1, deverão realizar sua matrícula junto a secretária integrada do PPG em Biotecnologia (CCB córrego 
grande) e, aqueles que desejarem cursar a disciplina 2, deverão obrigatoriamente cursar a disciplina 1. Portanto, deverão primeiramente realizar a 
inscrição na PPG em Biotecnologia (caso ainda não a tenham cursado) e, munidos da inscrição da disciplina 1 (ou de seu Histórico Escolar), se 
dirigirem à secretaria do PPG Multicêntrico (CCB carvoeira) munidos de formulário de solicitação de matrícula (se não forem alunos do 
multicêntrico). Período de inscrições para a disciplina 1 (consultar PPG Biotecnologia pelos ramais 2715 ou 2712). Período de inscrições para a 
disciplina 2 de 07/07 a 14/11. Critério para inscrição na disciplina 2: ser aluno regular de PG na área biomédica e estar entre os 20 primeiros 
inscritos.  

CRONOGRAMA 

Dia 
14:00 as 

18:00 
Bioética e Biossegurança (BTC410010/BTC510008) 

1 Histórico, Conceito e Legislação em Biossegurança; Biossegurança em laboratórios 

2  Níveis de Biossegurança, Segurança Biológica e Barreiras de Contenção, EPI, EPC 

3  Geração, Manuseio, Transporte e Descarte de Resíduos de Serviço de Saúde  

4  Segurança química 

5  Mapas de risco 

6  
Ética na Pesquisa com Seres Humanos: Princípios, conflito de interesses, 
vulnerabilidade e confidencialidade. CONEP e CEP’s 

7  Seminários 

8  Seminários - Avaliação Final da Disciplina (Docente e Discente) 

  
13:30 as 

17:10 
Manejo e Ciência de animais (FIS410016) 

1  17 nov *Apresentação da disciplina, legislação em experimentação animal e instâncias 
responsáveis por regulamentação e fiscalização 

2  18 nov Caracterização e manejo das principais espécies utilizadas em experimentação 
animal 

3 19 nov Classificação de biotérios, edificação, barreiras e controle ambiental 

4  20 nov Sanidade e genética de animais de laboratório e vias de administração e coleta de 
material 

5  21 nov *Redução, substituição e refinamento do uso de animais em experimentação 

6  24 nov Analgesia, anestesia, cuidados nos procedimentos experimentais invasivos e pós-
operatórios 

7  25 nov Etologia e enriquecimento ambiental 1 

8  26 nov Etologia e enriquecimento ambiental 2 

9  27 nov *Eutanásia  

*2h/a 

22 de set  
a  

03 de out 


