
 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - CEP 21040-360 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Tel/fax.: (021) 3865-9700 / 9701 / 9797 - E-mail:epsjv@fiocruz.br 

 

 

 

 

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TÉCNICAS LABORATORIAIS 

EM SAÚDE (LATEC) - 3º CICLO DE ATIVIDADES 

 

SEGUNDA SÉRIE BIOTECNOLOGIA 

 

 

 

Olá, queridos alunos   

 

Como vocês estão? Lembrem-se que estamos com muitas saudades de vocês! 

Sabemos o quanto para vocês e para nós está sendo difícil passar por essa situação! 

Esse é um momento de reflexão para todos, porém é importante que estejam se cuidando, dos 

seus familiares e mantendo o isolamento social. 

Vocês receberam algumas atividades relacionadas às disciplinas da habilitação nas 

últimas semanas. É importante reforçar que as atividades propostas não têm caráter avaliativo 

e, sim o objetivo de manter uma interação à distância para dar prosseguimento ao processo de 

ensino-aprendizagem e terem uma rotina de estudo. 

 Sabemos que podem ter tido algumas dificuldades e dúvidas para realizá-las. Então, no 

terceiro ciclo decidimos que não faria sentido enviarmos mais atividades sem antes ter um 

retorno do que foi feito. Esse retorno é importante para que possamos nos organizar para as 

próximas etapas e buscar respondê-los. Quando retornarmos as aulas presenciais, os estudantes 

que estão sem acesso à internet ou os que tiveram dificuldades poderão tirar suas dúvidas e 

entregá-las sem prejuízo. Essas atividades serão revisadas, mas até lá podemos conversar pelo 

e-mail dos professores ou da coordenação do LATEC e, também pela rede social! 

A partir do material enviado, organizem suas dúvidas, questionamentos e/ou sugestões 

e elas serão discutidas em um segundo momento. Para isso sugerimos vocês façam um relato 

sobre qual foi a sua maior dificuldade para realizar essa atividade, o que aprenderam com ela e 

se foi importante para você. 

Solicitamos que vocês, diretamente, ou com apoio dos representantes da turma, nos 

enviem as dúvidas e sugestões sobre o material enviado, tentem colocá-las em um único 

arquivo/ disciplina e enviem para o e-mail dos coordenadores do LATEC dos cursos de 

Biotecnologia e Análises Clínicas (latec.epsjv@gmail.com). Essas dúvidas serão encaminhadas 

posteriormente para os professores das disciplinas. 

Pedimos para que o assunto do e-mail seja a série e a habilitação (ex. 1º ano análises 

Clínicas, 1º ano Biotecnologia). Nesse e-mail vocês deverão nomear o arquivo com o nome da 

disciplina. 

Estamos sentindo muito a falta de vocês, não desanimem! Isso tudo logo vai acabar e 

nos reencontraremos em breve! Beijos carinhosos!  

 

Atenciosamente, 

 

Coordenadoras do curso técnico em Biotecnologia da EPSJV 
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Disciplina: IMUNOLOGIA 

 

Professor/a:  Flávia Coelho Ribeiro Mendonça 

 

Nas atividades anteriores foram solicitados: 

 

ATIVIDADE 1- Estudo dirigido sobre sistema imunológico, antígenos e anticorpos, 

 

ATIVIDADE 2- Foi abordado o tema sobre a reposta imunológica do novo Coronavírus e 

solicitado a diferenciação entre soro de vacina no contexto dessa pandemia, a partir de estudos 

com o emprego do soro de pacientes que se curaram como alternativa de tratamento de 

pacientes graves. Além disso, foi enviado o gabarito da primeira atividade. 

 

 

 

 

Disciplina: MICROBIOLOGIA 

 

Professor/a: Fernanda Bottino 

 

Nas atividades anteriores foram solicitados: 

 

ATIVIDADE 1- ASSISTIR O FILME PANDEMIA, Para a partir dele extrair informações e 

conceitos abordados em sala, identificar erros em relação à biossegurança e medidas para corrigi-

los e ainda, finalizar os estudos dirigidos passados em sala de aula. 

 

ATIVIDADE 2- Foi disponibilizado pela professora a definição dos termos pontuados na última 

atividade complementar e sugerido a leitura do tópico 3 (págs. 225-233) do capítulo 3 do volume 

4 do livro ‘Conceitos e Métodos para a Formação de Profissionais em Laboratórios de Saúde’, 

que vocês receberam no primeiro dia de aula. 


