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OFERTA DE ATIVIDADES AO PRIMEIRO ANO – ANÁLISES CLÍNICAS 

 

 

 

Olá, queridos estudantes. Saudade entre nós é pleonasmo, esperamos que todos estejam 

bem e conseguindo dar conta das tarefas que essa nova rotina exige. Quem é da produção 

das artes, produza; quem é de consumir, faça mais agora. Saúde mental em dia e nós, cheios 

de saudades, propomos algumas atividades em algumas disciplinas da parte técnica. Segue 

abaixo a partir de cada matéria que ofertou. Abraço virtual com muito carinho em todos 

vocês, 

 

Mônica Murito e Flávio Paixão. 

 

 

 

 

BIOSSEGURANÇA: 

 

Curso on-line de biossegurança: O curso de biossegurança propõe tratar de questões 

referentes à atenção e boas práticas de segurança no ambiente de laboratório, considerando 

identificação e utilização dos equipamentos e procedimentos de maneira que permita 

atender as reais necessidades na intervenção, prevenção e cuidado nas rotinas do trabalho 

em ambiente de laboratório. 

 

Link: https://telelab.aids.gov.br/index.php/component/k2/item/88-biosseguranca-

laboratorios-de-dst-aids-e-hepatites-virais  

 

 

Atividades para a quarentena (Biossegurança): 

 

Querides,  

O maior ensinamento que vocês podem ter sobre Biossegurança nesses tempos de 

Pandemia é esse, isolamento social. É tão importante fazer isolamento agora quanto 

higienizar as mãos adequadamente e manter a mente sã. 

Cuidem de si, cuidem dos seus, cuidem do coletivo. 
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Vou indicar o Jogo Hiji Sushi, desenvolvido pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e 

disponibilizado gratuitamente no link: http://www.ioc.fiocruz.br/hijisushi/ . Assistam o 

tutorial e se divirtam. E depois me contem como foi. 

 

 

 

Além disso, durante o período que estaríamos em sala (sexta-feira, de 10 às 13 para 

Biotecnologia e de 14 às 17 para Análises) vou ficar disponível por e-mail: 

simone.ribeiro@fiocruz.br 

Pode ser dúvida sobre a matéria pra quem quiser ler o livro, pode ser a turma pedindo mais 

atividade ou só aquela conversa no desespero para pedir dicas do que fazer na quarentena. 

 

Um beijo. 

Continuem em casa. 
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MORFOLOGIA: 

 

Pessoal, bom dia!! 

Espero que estejam todos bem. Mantenham o foco e a tranquilidade que iremos passar por 

isso juntos!!  

 

Agora vamos à disciplina de Morfologia. 

Nesse período tratamos de olhar um pouco  os conceitos de Microscopia. Mas apenas 

iniciamos uma conversa.  

Por isso vou indicar alguns vídeos sobre microscopia pra começarmos a nos apropriar do 

assunto. Todos gratuitos e disponíveis no youtube: 

 

Microscopia - Tipos de Microscópios – Citologia: 

https://www.youtube.com/watch?v=ou5VjUpHiIY 

 

Introdução à Microscopia: https://www.youtube.com/watch?v=AiTn26SchSE 

 

 

Em breve começaremos a conversar sobre os tecidos que compõem nosso organismo. Por 

isso, quando puderem, dêem uma olhada nesse vídeo sobre Introdução à Histologia (o 

estudo dos tecidos). 

 

Introdução à Histologia Humana: https://www.youtube.com/watch?v=bb210SmeYfI 

 

Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo direto. 

Bons estudos!! 

Grande bj!! 

Daniel 

danielsou@gmail.com 

Daniel – (021) 998941808 
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