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LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TÉCNICAS 

LABORATORIAIS EM SAÚDE - 10º CICLO DE ATIVIDADES  

 

Turmas de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries das habilitações técnicas em Análises Clínicas e 

Biotecnologia 

 

 

Orientações: 

 

Queridos alunos,  

 

O décimo ciclo de atividades complementares vem com cheirinho de pipoca... O episódio do 

nosso “Café Biológico” dessa semana discutirá algumas questões relativas ao filme 

“Contágio”. O longa-metragem norte americano de 2011, dirigido por Steven Soderbergh, trata 

da propagação de um vírus respiratório fictício transmitido por superfícies contaminadas, e da 

intensa busca de pesquisadores, médicos e profissionais de saúde pública para identificar e 

conter o vírus, produzir uma vacina eficiente capaz de por fim a pandemia instaurada. 

 

Vale ressaltar que é uma FICÇÃO, apesar de algumas semelhanças com a realidade, o filme 

retrata um vírus altamente letal, evidenciando um cenário de caos e desordem pública. Nosso 

objetivo foi levantar pontos relevantes para fazermos paralelo com algumas disciplinas das 

habilitações técnicas. 

 

Para este cafezinho, realizamos um encontro virtual com os professores de ambas as 

habilitações: Flávio Paixão, Simone Ribeiro, Tainah Galdino e Tiago Savignon. 

 

Para acessar o material, é só clicar na playlist do youtube da EPSJV: 

 

Continuem enviando dúvidas e sugestões de temas para o e-mail: latec.epsjv@gmail.com ou 

whatsapp, Instagram, telegram, carta, fumaça (Risos!)... Enfim, estamos expandindo os canais 

para nos aproximarmos ainda mais de vocês.   

 

Como sempre lembramos, a distância que nos separa nesse instante é apenas física; estamos 

conectados pelos laços do amor e respeito que nos une. Parafraseando o querido Flávio Paixão 

(“o mais maravilhoso”): Afeto entre nós é pleonasmo!!! 

 

 

Muitos beijos e abraços!!!  

 

Professores e coordenadores (Latec). 
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Links para consulta: 

 

Biossegurança em Foco - Instituto Aggeu Magalhães - Unidade 7 

file:///G:/EPSJV/curso%20Biosseguran%C3%A7a/livrocurso%20Biosseguran%C3%A7a.pdf 
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