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LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TÉCNICAS 

LABORATORIAIS EM SAÚDE - 7º CICLO DE ATIVIDADES  

 

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

Biotecnologia 

 

 

Orientações: 

 

Queridos alunos,  

 

É com extrema alegria que estamos enviando mais um episódio do nosso “Café Biológico”! 

Essa proposta surgiu em meio ao caos gerado pela pandemia, tendo como intuito a elaboração 

de conteúdos pedagógicos dinâmicos, atuais e capazes de estimular a curiosidade de vocês. 

 

Nesse quarto episódio, realizamos um encontro virtual com os professores de ambas as 

habilitações: Fernanda Bottino, Flávio Paixão, Tainah Galdino e Tiago Savignon, sobre a 

importância da ciência – Qual o papel da ciência? 

 

Para acessar o material, é só clicar no link: 

 

https://www. https://youtu.be/81h_G6rxOOE 

 

Agora que vocês já conhecem nosso projeto, continuem enviando dúvidas e sugestões de temas 

para o e-mail: latec.epsjv@gmail.com. Estamos preparando um episódio apenas sobre as 

dúvidas emitidas para nossa equipe (será o próximo!). Seguimos nos desafiando nesses novos 

tempos para oferecer a vocês um material didático de qualidade e, ao mesmo tempo, leve, 

divertido e, principalmente, nos manter próximos. 

 

Não esqueçam que a distância que nos separa nesse instante é apenas física; estamos 

conectados pelos laços do afeto e respeito que nos une. Muitos beijos e abraços!!!  

 

Professores e coordenadores (Latec). 

 

 

Links para consulta: 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/54263 (Curso online: Introdução à Divulgação 

Científica) 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307 (Curso online: Metodologia da Pesquisa 

Científica) 

https://youtu.be/81h_G6rxOOE
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/54263
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307


 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - CEP 21040-360 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
Tel/fax.: (021) 3865-9700 / 9701 / 9797 - E-mail:epsjv@fiocruz.br 

 

Sobre o SARS-CoV-1: histórico da descoberta deste agente etiológico (Fonte: 

http://www.cives.ufrj.br/informes/sars/sars-it.html) 

Sobre o SARS-CoV-2: linha do tempo (Fonte: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&It

emid=875) 

Covid-19 no pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid-19 

Financiamento público em pesquisa: 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/inovacao/financiamento-publico-

desenvolvimento-tecnologia.aspx 

Nerdologia: https://www.youtube.com/channel/UClu474HMt895mVxZdlIHXEA 

Dragões de Garagem: https://www.youtube.com/channel/UCbrt8UdV49AqgT7-

VaXmlwQ/featured 

https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/182-corona 

http://www.ibict.br/sala-de-imprensa/noticias/item/2102-professor-da-usp-destaca-a-ciencia-

brasileira-e-internacional-na-pesquisa-do-coronavirus 
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